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POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO „KOMUNIA” 
 

Kwiecień - Miesiącem Autyzmu 

2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu 

 

 

Zbliża się kwiecień – miesiąc Autyzmu oraz 2 kwietnia obchodzony jako Światowy Dzień 

Wiedzy ma Temat Autyzmu. Zachęcamy tego dnia do uczestnictwa w pokazie filmu 

dokumentalnego „Komunia” organizowanego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu 

Oddział w Szczecinie.  

Pokaz filmu odbędzie sie w sali konferencyjnej Fundacji Małych Stópek – ul. Św. Ducha 9  

w Szczecinie (budynek przy kościele Św. Jana Ewangelisty) 2 kwietnia (wtorek) o godz. 

18.00. Koszt biletu 15 zł.  

 

Zapisy do 15 marca do godz. 10.00 w sekretariacie KTA: 

 

(tel w godz. 8.00-16.00: 91 488 56 02, 91433 64 45, 535 002 917 lub mail 

ktaszczecin@kta.szczecin.pl – należy podać imię i nazwisko, kontakt tel lub mailowy) 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.  

 

Wydarzenie zostanie zrealizowane w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych. 

Potwierdzenia realizacji wydarzenia będziemy udzielać 15 marca ok. godz.12.00 na 

podane kontakty.  

Dopiero po potwierdzeniu realizacji wydarzenia należy dokonać opłaty za bilet w kasie 

KTA (ul. Montwiłła 2) lub przelewem na konto nr 90 1240 3930 1111 0000 4559 0214 z 

dopiskiem „Bilet - film Komunia”. Opłaty należy dokonać do 18 marca  do godz. 12.00 . 

Rekomendacja Fundacji SYNAPSIS:  „Komunia” jest świetnym filmem. I bardzo poruszającym. To 

film o rodzinie, która się rozpadła. Nie wiemy dlaczego. I film o dziewczynce, Oli, która walczy o to, 

aby chociaż na chwilę, przy komunijnym stole, znów ją połączyć. A w marzeniach pewnie na dłużej. 

Dla mnie, jako psychologa od lat zajmującego się pomaganiem osobom z autyzmem, ważny jest w 

nim wątek Nikodema, autystycznego brata Oli. Nikodem nie należy do tzw. wysokofunkcjonujących 

osób z autyzmem, ale radzi sobie nieźle. Mówi, chodzi do szkoły, przygotowuje się do komunii. Dla 

kogoś, kto nie wie, czym jest autyzm wydaje się być czasami dziwaczny, czasami śmieszny. 

Dokładnie tak, jak często bywa w życiu. To na Olę spada w praktyce opieka nad nim – jego 

wychowywanie, uczenie go samodzielności, sprawdzanie odrobionych lekcji… I to też jest w tym 

filmie prawdziwe. Często to rodzeństwo ponosi znaczny ciężar opieki nad swoim autystycznym 

rodzeństwem, wspiera je, pomaga w terapii. Prawdziwe jest też to, że podobnie jak rozpadła się 

rodzina Nikodema i Oli, tak samo wiele rodzin  z dziećmi z autyzmem rozpada się, nie wytrzymuje. 

„Komunia”  to ważny film. I na pewno warto go obejrzeć. 

Joanna Grochowska, Psycholog, Wiceprezes Fundacji SYNAPSIS 

mailto:ktaszczecin@kta.szczecin.pl
https://www.facebook.com/communionthemovie
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Opis filmu: Kiedy dorośli bawią się w dom, wtedy to dzieci muszą szybko dorosnąć. 14-letnia Ola 

nie tylko opiekuje się niewydolnym ojcem, autystycznym bratem i mieszkającą osobno matką; 

ale przede wszystkim stara się złożyć rodzinę w całość. Żyje nadzieją, że uda się jej na powrót 

ściągnąć matkę do domu. Pretekstem do spotkania z nią jest komunia święta 13-letniego 

Nikodema i Ola bierze na siebie całą odpowiedzialność za przygotowanie idealnej rodzinnej 

uroczystości. Sam Nikodem obserwuje zmagania bliskich ze swojej własnej, niezwykłej 

perspektywy. „Komunia” odkrywa piękno w odrzuconych, siłę w najsłabszych, potrzebę zmiany 

tam, gdzie nic na nią nie rokuje. To przyspieszona lekcja dojrzewania, która uczy, że żadne 

porażki nie są ostateczne. Szczególnie tam, gdzie idzie o miłość. 

Opis ze strony: http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Krosno/1,45,373854,Film-KOMUNIA.html 

Zapraszamy!  

 


