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Dzieci mówia:

Wiktor (nie odzywa się w szkole).
Spotkaliśmy w sklepie jego wychowawczynię
i nauczycielkę wspomagającą (obie ulubione).
Mimo prób nie odezwał się. Pytam go potem
w samochodzie czemu się nie odezwał, a on na to: 
“Myśli szukałem. Długo.”

Małgorzata Szelerska-Kula, mama Wiktora i Janka
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- Przynieś mi suszarkę – woła córcia.
- Słucham?
- Suszarkę mi przynieś.
- A nie zapomniałaś o czymś?
- A, no i jeszcze grzebień.

Aleksandra Kowalska, mama Marysi i Asi
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„Moja córka ma autyzm” - zdanie, które nieodmiennie wywoływało konsternację u prawie 
każdego mojego rozmówcy. Szczególnie jak rzeczona córka siedziała obok, śmiała się, 
uczestniczyła w rozmowie i mówiła co się ostatnio działo w szkole, tej obok, rejonowej. 
„Nie, to niemożliwe, przecież dziecko autystyczne siedzi w kącie zajęte kręceniem 
talerzykiem, nie mówi, nie opuszcza ani na moment swojego zamkniętego świata! Lekarze 
się na pewno pomylili.”

Nawet nie zliczę ile takich rozmów przeprowadziłam już do tej pory. Szczególnie na 
początku, kiedy i dla nas ta diagnoza była zaskoczeniem. Ale z zadowoleniem zauważam, 
że ostatnio takich reakcji jest coraz mniej. Wiele osób za to mówi, że coś wie na temat 
autyzmu, że ostatnio u ich dziecka w szkole był „niebieski tydzień”, że widzieli w Internecie 
filmik, na którym pokazano jak widzi świat człowiek z takim zaburzeniem rozwojowym... 
Powoli autyzm się odczarowuje. Dzięki działalności fundacji, takich jak JiM, zwiększa się 
świadomość społeczna. Autyzm staje się częścią codziennego życia i często okazuje się, 
że przy odrobinie dobrej woli przestaje być problemem nie do przeskoczenia. Nasze 
dzieci otrzymują dzięki temu więcej zrozumienia, a my przestajemy być rodzicami, którzy 
źle wychowują dzieci. Zaczynamy otrzymywać wsparcie, które jest tak ważne szczególnie, 
gdy po diagnozie cały świat rodzica wali się w gruzach. Bo już nigdy nie będzie jak 
wcześniej. Będzie inaczej, nie gorzej – inaczej i trzeba na nowo nauczyć się z tym 
funkcjonować.

Dzięki działalności fundacji rodzice nie czują się samotni w walce o swoje dzieci, mają 
potężnego partnera. JiM zapewnia oczywiście pomoc w zakresie terapii czy wizyt u lekarza 
specjalisty. Ale to nie jest najważniejsze. Daje też coś więcej – poczucie, że nie jest się 
z tym problemem samemu. Że są też inni rodzice i inne dzieci pokonujące te same bariery. 
Daje wiarę, że może być lepiej. Czekając na nasze pociechy mające zajęcia, wspólnie ze 
znajomymi rodzicami, cieszymy się z sukcesów i przeżywamy porażki naszych urwisów. 
Wymieniamy się wiedzą, gdzie kupić leki których nie ma w 10 aptekach w okolicy, jakie 
wsparcie można jeszcze otrzymać ze szkoły, czy jak najłatwiej i najszybciej załatwić 
sprawy urzędowe. A nasze dzieciaki? Nabierają poczucia, że nie są jedyne, które muszą 
nauczyć się tego co ich rówieśnicy potrafią zrobić intuicyjnie. Przestają czuć się gorsze 
i niepasujące, a stają się częścią małej grupki w której to, że ktoś nie zrozumie żartu bądź 
źle odczyta intencje nie jest powodem do wyśmiewania, a ewentualnie do żartu. Dzięki 
temu znajdują coś o czym marzy każdy człowiek – akceptację.

Aneta Bernaciak, mama Agnieszki
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Od dwóch lat działam na rzecz Fundacji JiM jako Koordynator Wolontaryjny Punktu 
Informacyjnego w Warszawie. Na co dzień, najczęściej mailowo pomagam rodzicom dzieci 
w spektrum. Otrzymuję wiadomości i systematycznie rozwiązuję problemy rodziców. Takich 
maili odbieram po kilka miesięcznie. Głównie dostarczam rodzicom informacje o dostępnej 
pomocy związanej z tematem autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci i młodzieży. Udzielam 
wsparcia merytorycznego i praktycznego w ścieżce terapii, edukacji czy wiedzy na ten 
temat, ponieważ sam po diagnozie córek podjąłem decyzję w dokształceniu się w zakresie 
edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Pomagam także w sprawach m.in. socjalno - 
bytowych, odwołaniach od decyzji i orzeczeń, aktach dyskryminacji i innych. Przeprowadzam 
prezentacje dla nauczycieli w szkołach przybliżając wiedzę o autyzmie. Taka prezentacja 
odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej im R. Pileckiego w Warszawie. Spotkanie zebrało 
grono pedagogiczne całej szkoły. Prezentacja zawierała podstawowe informacje na temat  
spektrum autyzmu,  dotyczące postępowania i pomocy dzieciom oraz ich rodzicom. Temat 
ten jest bardzo interesujący dla takich środowisk choćby ze względu na nikłą wiedzę. Cały 
czas współpracuję z Fundacją, bo właśnie dzięki jej wsparciu logistyczno-merytorycznym 
moje działania są możliwe.

Tomasz Sroka, tata Oli, Karoliny i Dominika
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Diagnoza to cios

Towarzyszenie dziecku w procesie diagnostycznym w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu 
kosztuje rodziców wiele wysiłku, głównie emocjonalnego. Koszty te są jednak niewspółmierne 
do tych, które przychodzi zapłacić po usłyszeniu zdania „Pani dziecko ma autyzm”. Szok, 
niedowierzanie, wzajemne obwinianie się przez mamę i tatę – to tylko część zachowań 
obserwowanych u rodziców. Rodziców, którzy w większości swoje zasoby (nie tylko materialne) 
angażują w pomoc dziecku. Zapominając przy tym o sobie.

Wsparcie po diagnozie

Kluczowe z perspektywy placówki diagnozującej dane zaburzenie jest otoczenie opieką 
jego rodziny, w szczególności rodziców. Zdecydowana większość z nich zapomina o tym, 
żeby zadbać o siebie. Rodzic nie pogodzony z diagnozą dziecka, w depresji lub konflikcie 
z partnerem nigdy nie będzie tak efektywny wychowawczo, jak rodzic „zaopiekowany 
terapeutycznie”. Właściwe wsparcie dla rodziców tuż po zdiagnozowaniu autyzmu u ich 
dziecka może zapobiec wielu trudnościom natury psychicznej w kolejnych miesiącach i latach.

Miałam być silna, ale sobie nie radzę

Niestety, nawet jeśli dziecku z autyzmem zapewni się wsparcie, to postępy edukacyjne 
i terapeutyczne dziecka nie zawsze są satysfakcjonujące dla rodzica. Kluczowe jest odrzucenie 
myślenia „jestem silna i poradzę sobie ze wszystkim”, bo nie ze wszystkim, droga mamo, musisz 
radzić sobie sama. Skorzystanie ze wsparcia psychologa lub psychoterapeuty może okazać się 
najlepszym z dostępnych lekarstw. 

Psychoterapia to leczenie

Można zacząć od jednorazowej konsultacji. „Wygadać się” i zobaczyć, w którą stroję 
specjalista poprowadzi rozmowę. Być może sposób komunikacji, zrozumienie i pomoc 
w przezwyciężaniu trudności, z którymi się przychodzi do gabinetu psychologicznego, okaże 
się na tyle satysfakcjonujący, że będzie się chciało kontynuować tę drogę. A możliwości jest 
sporo, mimo że na spotkania psychoterapeutyczne w ramach NFZ trzeba zaczekać nawet 
kilka miesięcy. Jednak nawet jeśli nie zdecydujemy się na prywatną wizytę, to kilka miesięcy 
oczekiwania można spróbować zaakceptować. O ile pomoc nie jest wymagana natychmiast.

MOJE DZIECKO
MA AUTYZM.
A JA MAM PRAWO 
POMÓC TEŻ SOBIE

Bartosz Neska, Psycholog w Fundacji JiM
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W Polsce żyje 400 000 osób ze spektrum. Autyzm nie dotyczy jednak tylko ich, ale również 
Was, czyli rodziców i opiekunów. Można szacować, że jest to nawet 3 000 000 osób. 

400 000 i 3 000 000 - pokażmy, że za tymi liczbami kryją się niezwykłe historie ludzi z ich 
codziennymi trudnościami i radościami. Historie, które warto poznać, aby lepiej zrozumieć 
autyzm i świat osób, których dotyczy on bezpośrednio. Chcemy Was serdecznie zaprosić do 
podzielenia się Waszymi opowieściami na stronie www.polskananiebiesko.pl i włączenia się 
w ten sposób w akcję. Razem z nami edukujcie na temat autyzmu oraz budujcie zrozumienie 
dla Waszych bliskich i dla Was. Powiedzmy wspólnie innym:

AUTYZM. 400 000

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jak co roku w ten 
dzień przypada finał naszej kampanii Polska na niebiesko.
Hasłem obecnej edycji jest Autyzm. 400 000.



Tomasz Michałowicz
Prezes Fundacji JiM

#Autyzm400000
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PROJEKT EDUKACYJNY 

Celem tegorocznej kampanii jest również budowanie akceptacji dla osób z autyzmem 
wśród najmłodszych. Rozwijajmy  przyjazne, oparte na zrozumieniu relacje między dziećmi 
ze spektrum a ich rówieśnikami. Jesteśmy przekonani, że edukowanie najmłodszych to wielka 
szansa na stworzenie w przyszłości grona przyjaznych i empatycznie nastawionych 
dorosłych, którzy swoją postawę wobec osób z autyzmem będą budować w oparciu o wiedzę 
i zrozumienie. Temu służy Projekt Edukacyjny przeprowadzany w kilkudziesięciu szkołach. 
Głęboko wierzymy, że wiedza zdobyta przez jego uczestników będzie przekazywana dalej 
i będzie dawać piękne rezultaty.

•Poznaj osoby z autyzmem i ich bliskich. Uświadom sobie, że autyzm jest na tyle 
powszechny, że może dotyczyć każdego. Bardzo bowiem możliwe, że masz w gronie 
swoich znajomych, przyjaciół, w rodzinie lub wśród sąsiadów osoby ze spektrum.  
•Zrozum, czym jest autyzm. Buduj swoją tolerancję i zrozumienie w oparciu o wiedzę na 
jego temat. 
•Pomóż - nie oceniając i wspierając dążenia osób z autyzmem i ich bliskich do jak 
najlepszego życia pomimo wyzwań, jakie stawia przed nimi spektrum. 

Wierzymy, że edukowanie - także przez Wasze historie - pozwoli przybliżyć społeczeństwu 
zagadnienie autyzmu, a tym samym tworzyć lepszy świat dla osób ze spektrum. Bo nie wystarczy 
wiedzieć tylko, że autyzm jest, ale zrozumieć także czym jest i być gotowym pomóc.
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Zastanawiałam się jaki jest sens zabrania nam możliwości pracy zarobkowej. W przypadku 
dzieci ze spektrum zdecydowana większość z nas mogłaby pracować te 2-4 godziny 
dziennie kiedy dzieciaki są w przedszkolu i szkole. Do budżetu płynęłyby podatki, tym 
samym trochę byśmy się dokładali do świadczeń, które otrzymujemy :) Z drugiej strony 
byłoby to nie fair w stosunku do Rodziców dzieci z innymi niepełnosprawnościami, gdzie 
dzieci wymagają na przykład stałego monitorowania funkcji życiowych.
A Wy? Gdyby prawo dawało możliwość pracy na część etatu, bez utraty świadczeń, 
zdecydowalibyście się na jej podjęcie czy uważacie, że sił już na to nie ma?
– Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara

Nie poszłabym. Nie miałabym czasu na płakanie w ukryciu. Zbyt długo musiałabym maskę 
nosić.

Małgorzata Skrobacz, mama Kajtka

Bardzo bym chciała iść do pracy... dorobić, wyjść do ludzi... córka w szkole jest, ma tam dobrą 
opiekę więc mogłabym. Ale niestety nie mamy takiej możliwości. Więc na dzień dzisiejszy myślę 
o rezygnacji ze świadczeń aby pójść do pracy. Na szczęście mam męża który pracuje “u siebie” 
i córka byłaby dopilnowana. Tylko czy to dobry pomysł (???), sama nie wiem.

Katarzyna Sobolewska, mama Julki

Oczywiście, że tak. Z wielką chęcią wyrwałabym się, choć na chwilę od swoich zmartwień.

Iwona Białek, mama Mikołaja
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Nie zastanawiałabym ani sekundy, żeby pójść do pracy na te 2-4 godziny. Myślę nawet
żeby to dobrze zrobiło psychice, zająć się czymś innym.

Katarzyna Mikołajczyk, mama Patryka i Miłosza

Poszłabym bardzo chętnie, bo kiedy dziecko jest na zajęciach my mogłybyśmy dorzucić
się do budżetu państwa.

Szczerze? Ledwo wytrzymuje w domu. Mam dwójkę z autyzmem wymagających stałej 
opieki. Jedno 10 drugie 4,5 roku. Biorę wolontariat.. i pracuje z dziećmi z autyzmem                             
w ramach wolontariatu. Chętnie bym dorobiła.

Paulina Wrona, mama Jasia

Magdalena Kais, mama Oktawiana i Amandy

Nie pracuje już 10 lat i gdy tylko pomyślę o powrocie do pracy to młody regres dostaje. 
Wiele bym dała aby iść tak na 3 godziny, to już nie chodzi tylko o pracę, ale też o psychikę, 
od rana do nocy i w nocy wszystko się kręci w koło syna, czasem mam ochotę wyjść i nie 
wrócić ale tego nie zrobię póki mam siły ... Pomocy zero od rodziny, dobrze że mam męża 
bo nie wiem co by było bez niego.

Dorota Jacyno, mama Pawła

Oj, dużo bym dała żeby się wyrwać z domu na te kilka godzin. Fajnie by było być między 
“zwykłymi” śmiertelnikami. Tylko nie wiem jakbym zniosła problemy typu moja córka dostała 
2 z matematyki, a mój synek już drugi raz w tym miesiącu ma katar. Chociaż z drugiej 
strony to fajnie posłuchać o takich bolączkach. Do tego można by było załatać jakoś dziurę                             
w budżecie. Nie wahałabym się gdyby była taka możliwość.

Magdalena Wojciechowska, mama Krzysia
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Mateusz (12 lat) bardzo lubi lepić z plasteliny i wycinać z papieru. Potrafi ulepić i posklejać 
naprawdę fantastyczne rzeczy, które najczęściej są odzwierciedleniem bohaterów z jego 
ulubionych bajek i kreskówek. Może tak spędzić większość czasu w ciągu dnia. Stara się 
być przy tym bardzo precyzyjny. Uwielbiam patrzeć jak Mateusz pochylony nad stolikiem 
tworzy z plasteliny lub wycina nożyczkami.

Ania Wierzchowska, mama Mateusza i Mikołaja

Przedstawię Wam Kubę. Mój syn ma 16 lat i jest wybitnym 
artystą. Nastolatkiem, który mimo tak wielu przeciwności, 
(jest osobą nie porozumiewającą się w sposób werbalny) 
jest świetnym narciarzem. Pierwszy raz nałożyliśmy narty 
w 2014 r., a teraz jest zdobywcą stoków. Cieszę się, że 
udało mi się zarazić Kubę moją pasją, jaką zawsze było 
narciarstwo zjazdowe.

Anna Świergała, mama Igora, Kingi I Klaudii

Agnieszka Wierak, mama Kuby

Jestem mamą 9 letniego Igora z Zespołem Aspergera, syn odkąd otworzyli platformy spotterskie 
koło lotniska Katowice Airport, jeździ z nami . Najpierw my jako rodzice zaczęliśmy robić zdjęcia, 
potem syn poszedł w nasze ślady i już jako 6 latek biegał najpierw z aparatem cyfrowym, teraz już 
z lustrzanką i robi zdjęcia.
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Nasz syn Kuba lat 11, bardzo lubi uczestniczyć 
w konkursach szkolnych, ma świetną pamięć 
szczególnie do wierszy i piosenek. Ostatnio zdobył 
pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim. Byliśmy 
bardzo dumni z pięknej recytacji naszego Kuby.

Paulina Kulczewska, mama Kuby i Julki

Chciałam pochwalić się moim małym geniuszem, 
który nic nie mówi (widocznie nie ma potrzeby 
gadania z nami) ale jest niesamowity. Od jakiegoś 
czasu potrafi godzinami przeglądać słownik polsko-
angielski. Mam wrażenie że czyta. Uwielbia też 
pisać i najlepsze jest jednak to, że pisze w obcych 
językach i to poprawnie.

Beata Dolacińska, mama Kajtka

Hania ma autyzm, opóźniony rozwój mowy oraz 
zaburzenia sensoryczne. Jest także utalentowana 
muzycznie, posiada słuch absolutny. Gra na pianinie, 
melodyce i dzwonkach. Potrafi ze słuchu zagrać 
każdą melodię, gra również z zapisu literowego nut. 
Kilka razy występowała na koncertach. Jesteśmy z 
niej bardzo dumni.

Anna Ciba, mama Hani
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Kilka miesięcy temu po długiej przerwie powróciłam do swojej dawnej pasji, jaką jest układanie puzzli. Jest 
to niezwykle wciągające i czasochłonne zajęcie ale również jest to czas, w którym się relaksuje i odprężam. 
Układanie puzzli sprawia mi ogromną przyjemność i jest swego rodzaju odskocznią od codziennych 
obowiązków, problemów i trosk. Można powiedzieć, że stałam się już puzzlomaniaczką. Do układania 
wybieram puzzle o różniej elementacji i tematyce, a gotowe i oprawione obrazy zdobią ściany mojego 
domu.

Marta Szegda, mama Maciusia
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Od dziecka pasjonowała mnie muzyka. Już w 
szkole podstawowej nauczycielka wychowania 
muzycznego zachęcała mnie do śpiewania 
i przy okazji różnych okolicznościowych 
szkolnych spotkań brałam w nich czynny udział. 
Miałam możliwość w latach 70 - tych wystąpić 
na Kadzielni na festiwalu piosenki młodzieżowej. 
Będąc w związku małżeńskim stworzyliśmy 
zespół muzyczny grając po weselach i 
dancingach.

Grażyna Wawrzonek, mama Macieja

Nauczyłam się grać na gitarze. Zawsze lubiłam 
śpiewać w duecie. Po śmierci męża, spotkałam 
przyjaciela Janka, z którym razem pracujemy 
w środowisku abstynenckim i śpiewamy w 
duecie. Wspólnie nagraliśmy krążek piosenek 
abstynenckich, które często śpiewamy na 
spotkaniach terapeutycznych. Mając syna 
autystycznego i wiele problemów z którymi się 
borykam uważam, że warto mieć swoją pasję. To 
bardzo pomaga.



3-4 20 min.

RODZICE GOTUJĄ, RODZICE POLECAJĄ12

Szparagi umyć, odłamać twarde końce. Łodyżki pokroić na plasterki, główki pozostawić 
w całości.  Kurczaka kroimy w kostkę, doprawiamy czosnkiem, przyprawami i mieszkamy 
z 1 łyżką oliwy. Makaron gotujemy w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Na 1,5 minuty przed końcem gotowania dodajemy szparagi. Całość odcedzamy.  Piekarnik 
nagrzewamy do 200 stopni C. Na dużej patelni podgrzewamy pozostałą oliwę i krótko 
obsmażamy kurczaka. W misce wszystkie składniki mieszamy z pokrojonymi na mniejsze 
kawałki suszonymi pomidorami. Na patelnię po smażeniu kurczaka wlewamy śmietankę 
i dodajemy pokrojony w kosteczkę ser camembert. Mieszając podgrzewamy przez ok. 1 - 2 
minuty, aż ser się roztopi. Sos wlać do miski ze wszystkimi składnikami, wszystko wymieszać, 
następnie połowę wyłożyć do naczynia żaroodpornego, posypać połową tartej mozzarelli,
wyłożyć resztę makaronu i posypać pozostałym serem. Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i piec przez ok. 15 minut.

- 1/2 pęczka zielonych szparagów
- 2 pojedyncze filety z kurczaka
- 2 ząbki czosnku
- przyprawy: 1 łyżeczka kurkumy  
  + 1/2 łyżeczki ostrej papryki
  + 1 łyżeczka przyprawy curry
      w proszku  

- 2 łyżki oliwy
- 150 g makaronu penne/rurki
- ok. 6 kawałków suszonych pomidorów
- 100 ml śmietanki 30% z kartonika
- 100 g sera camembert lub brie
- 100 g tartej mozzarelli (żółtej, do zapiekania)

Ola Kowalska, mama Asi i Marysi

Potrzebne będą:

Jak zrobić?

ZAPIEKANKA MAKARONOWA
Z KURCZAKIEM I SZPARAGAMI



Dzieci mówia:

Początek roku szkolnego. Pytam:
- Synek, jak było na angielskim ?
- A no, nic ciekawego, pani ustaliła zasady:
nie chodzimy po klasie i nie rozmawiamy…
no i teraz tak sobie myślę, że nie będę się zgłaszał,
bo skoro mamy nie rozmawiać …

Karolina Jankowska, mama Antoniego

Robert bawił się w udawanie ryby.
- Mamo, a czy ja mogę być rybą?
- Możesz.
- A ty też będziesz rybą?
- Nie.
- A kim ty będziesz?
- Mamą.
- A moją?
- Tak.
- To jesteś mamą ryby, czyli też rybą!

Aldona Widłak, mama Roberta

Oglądamy z Alim filmik. Najpierw pokazany stary,
siwy wojownik. Za chwilę zamienia się w młodego, blond pakera.
- Ali, zobacz jak on odmłoniał! - mówię
- Nie odmłodniał... To się nazywa retrospekcja, mamo.
Hanna Hanbor, mama Aleksego

Hanna Hanbor, mama Aleksego



Informacje o Klubie JiM:

dołącz:     www.facebook.com/groups/KlubJiM

napisz:     klub@jim.org

FUNDACJA JiM

UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁÓDŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

www.jim.org


