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SPIS TREŚCI:

Kamila Ilska, mama Mirka

-Chaos jest piękny, ale jest też straszny - powiedział mój syn.

Dzieci mówią:

BIULETYN KLUBU JiM

Ewa Zawadzka, mama Adasia

-Mamo, za mało jest w naszym domu czasu, 
 dobrych płatków śniadaniowych i przekąsek w lodówce.
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JAK MOJE DZIECKO POSTRZEGA ŚWIAT? 
Przebywając 24 godziny na dobę z dzieckiem z autyzmem, zrozumiałam jak zupełnie inaczej 
niż ja, może ono postrzegać otaczający świat... To co dla mnie jest czymś zupełnie normalnym  
i przyjemnym jak np. słuchanie ulubionej piosenki w radio, podczas jazdy autem, dla mojego 
dziecka jest fizycznym bólem. 
Każdego wieczora leżąc w łóżku i czytając bajki na dobranoc, znajduję czas na rozmowę  
z synem. To właśnie ten moment z całego dnia Kuba wpisał sobie już na stałe w schemat, jako 
czas na „poważne rozmowy” z mamą. Wtedy dowiaduję się o tym, co go niepokoi, z czym 
ma problemy, o których w czasie dnia mi nie mówi i właśnie wtedy prosi mnie o „instrukcje” lub  
o „przećwiczenie” jakiejś scenki z umiejętności społecznych z kolegami. 
Często zaskakuje mnie wtedy swoją dojrzałością - taką „stara duszą” uwięzioną w młodym ciele  
i swoimi przemyśleniami o jakie nikt nie posądzałby przeciętnego siedmiolatka. Przeciętnego, 
może i nie - ale w końcu moje dziecko do przeciętnych przecież nie należy i nigdy nie należało.  
On zawsze czuł mocniej, widział więcej, postrzegał świat, ludzi, przyrodę i zwyczajne rzeczy 
zupełnie inaczej. To właśnie syn mi powiedział „mamusiu, proszę nie używaj tego kremu, bo jego 
zapach (zupełnie niewyczuwalny dla mnie) jest nie do zniesienia”. Pokazał mi również, że głośne 
dźwięki go bolą i robi się wtedy nerwowy, a światło, które wpada do salonu o konkretnej godzinie, 
jest nie do zniesienia, bo jego zdaniem odbija się w różnych przedmiotach i nie może wtedy skupić 
wzroku na tym na czym chce.
Teraz już wiem, że to są tylko lub aż sensoryzmy i potrafię je opanować, aby syn poczuł 
się komfortowo. Gorzej jest z tym na co większego wpływu nie mam - z ludźmi... Problemy  
z rozpoznawaniem ironii, żartów, docinek, z zaczepkami i przemocą rówieśniczą to codzienność 
mojego dziecka. Pytania o to, dlaczego ktoś powiedział , czy zrobił coś niemiłego, skoro syn sobie 
na to nie zasłużył. Ta ślepa ufność we wrodzone dobro drugiego człowieka i traktowanie każdego 
jak przyjaciela, bo np. raz, kiedyś na korytarzu odpowiedział mu przelotnie „cześć”. Zdarzają się 
też pytania  o ludzkość jako całość... Dlaczego niszczymy świat (gdy przejeżdżamy autem obok 
robotników, którzy właśnie wycinają kolejne drzewo z numerem 179)? Dlaczego dorośli są dziwni 
i nie myślą o przyszłości swoich dzieci i wnuków? Przecież one będą musiały jakoś żyć na planecie 
zniszczonej przez swoich rodziców i dziadków. Tak - takie rozmyślania ma dziecko.
Jest jeszcze ta dosłowność i pilnowanie szczegółów. Życie spędzone w obecności mojego dziecka 
nauczyło mnie, że każde jedno zdanie, które wypowiadam do niego, musi być bardzo przemyślane 
i odpowiednio powiedziane. Pamiętając o tym, że nie ma mowy o wychwytywaniu kontekstu, żartu 
sytuacyjnego, czy formułowaniu stwierdzeń, które mogą być później „edytowane” aby coś w nich 
zmienić, rozmawiam z synem próbując mu prawdziwie opisać zasady panujące w naszym świecie.
Kuba zapamiętuje wszystko, każde słowo, każdą wypowiedź, której nie był nawet adresatem  
a jedynie biernym słuchaczem. Łączy je od razu z miejscem, dniem i czynnością, którą się w tym 
momencie zajmował. Z łatwością potrafi mi przypomnieć i udowodnić, że kiedyś powiedziałam 
coś inaczej niż teraz, a było to wtedy, kiedy np. był wtorek, słońce mocno świeciło, on oglądał 
bajkę „Tedi” i w tym momencie w bajce podpłynął statek. Tak - to jest właśnie ta dokładność  
w zapamiętywaniu szczegółów i „przeładowanie mózgu” zbędnymi informacjami. Ja umiem je 
filtrować i zostawiać w pamięci tylko to co jest najważniejsze w sytuacji - dla mojego syna wszystko 
jest równoznacznie ważne. Czasami przeraża mnie to wszystko, czego on doświadcza na co dzień. 
Zastanawiam się wtedy, czy ja - jako osoba dorosła, poradziłabym sobie z tym, z czym mierzy się 
moje siedmioletnie dziecko i szczerze mówiąc uważam, że chyba nie. To uczy ogromnej pokory  
i akceptacji odmienności. Otwiera mi oczy na to jak moje dziecko postrzega świat.

Anna Pius, mama Kubusia
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W Starogardzie Gdańskim, rodzice dzieci w spektrum autyzmu, nie spotykają się zbyt często 
razem.  Jeśli już, to są to szkolenia czy wydarzenia, które dotyczą tematu, gdzie celem jest 
wciąż podnoszenie wiedzy o autyzmie. Indywidualnych spotkań jest więcej. Są to spotkania 
z rodzinami, które są na początku swej drogi z autyzmem, którzy szukają wsparcia, pomocy 
w najprostszych sprawach, czyli gdzie jest poradnia, który specjalista ma profesjonalne 
podejście, które przedszkole będzie przyjazne ich dziecku. Pomagam, bo chcę żeby 
wiedzieli, że życie może będzie troszkę trudniejsze, ale nadal może być pięknie. 

Joanna Witkowska, mama Wiktora, Tymoteusza i Ani

Do mnie, na razie zgłaszają się pojedyncze osoby, które potrzebują wsparcia zaraz 
po diagnozie, a nawet w trakcie. Mam w planach zorganizować bezpłatne spotkania  
ze stomatologiem.  

Jerzy Dłucik, tata Pawełka i Wojtusia

PUNKTY INFORMACYJNE JiM
W STAROGARDZIE GD. I CHEŁMIE ŚL.
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POKÓJ WYCISZEŃ 

Pokój wyciszeń przeznaczony jest dla dzieci nadwrażliwych sensorycznie, dla których 
bodźce docierające z otaczającego świata są często dużym utrudnieniem w codziennym 
funkcjonowaniu (nadmierny hałas, ruch, intensywne zapachy, światło). Taki pokój poprawia 
jakość funkcjonowania dzieci nadwrażliwych sensorycznie - mogą się w nim wyciszyć  
i uspokoić. Pomagają w tym stonowane kolory, brak rażącego światła i głośnych dźwięków 
oraz intensywnych zapachów. 
Wykorzystywany jest również jako „Time-out” czyli miejsce przeznaczone dla dzieci, które 
mają trudności z zachowaniem i podczas wybuchów złości mogą zrobić krzywdę sobie 
lub innym. W pomieszczeniu spełniającym rolę time-outu znajdują się przedmioty, które 
zapewniają dziecku bezpieczeństwo (np. materace)  i ułatwiają jego szybsze uspokojenie 
się oraz powrót do codziennego funkcjonowania. 
Dzięki zainstalowanym kamerom, terapeuta ma możliwość obserwowania zachowań 
dziecka, dzięki czemu mamy pewność, że nie wyrządzi sobie krzywdy, a specjalista 
zareaguje w odpowiednim momencie.
Mamy nadzieję, że pokoje wyciszeń staną się coraz bardziej popularne i zostaną 
wprowadzone w szkołach, ośrodkach oraz miejscach publicznych.

Terapeuta JiM
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AUTYZM. WYSTARCZY ZROZUMIEĆ

Ile razy spotkaliście się z negatywnymi komentarzami w kierunku Waszych dzieci? 
Ile razy walczyliście z nauczycielami, wychowawcami, lekarzami, a nawet najbliższą  
rodziną. Większość zachowań wynika z nierozumienia czym jest autyzm. Dlatego w tym 
roku mówimy „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”.
Wierzymy, że wystarczy zrozumieć, że dziecko które nagle zaczyna krzyczeć w sklepie, 
nie musi być złe i niewychowane. Wiemy, że wystarczy zrozumieć, że trudności w kon-
taktach z innymi nie czynią z nikogo dziwaka i samotnika. Chcemy aby jak najwięcej 
osób dowiedziało się czym jest autyzm i zrozumieli z jakimi trudnościami zmagają się 
Wasze dzieci. I Wy razem z nimi. Chcemy pokazać, że autyzm, nawet jeżeli na początku 
może wydawać się trudny, da się zrozumieć. I akceptować.
W tym roku walczymy nie tylko o zrozumienie w społeczeństwie. Chcemy żeby wszyscy 
– firmy, instytucje publiczne, służby porządkowe, sklepy zrozumieli czym jest autyzm. 
Dlatego oprócz działań skierowanych do Polaków, wprowadzamy realne zmiany. Zmie-
nia się dla nas wiele miejsc – sklepy odzieżowe, sieci spożywcze, miejsca kultury takie 
jak Centrum Nauk EC1 w Łodzi. Zmieniają swoje struktury, aby jak najlepiej dopasować 
się do potrzeb osób z autyzmem. Prowadzimy szkolenia dla pracowników, aby wiedzieli 
jak pomóc dziecku z autyzmem, jak przekazywać mu wiedzę. 
Pamiętajcie, że możecie ponieść informację dalej. Na stronie www.polskananiebiesko.
pl znajdziecie hasła, które możecie udostępnić w swoich kanałach społecznościowych. 
Zaszyfrowane hasła pokazują różne historie, pokazujące z czym na co dzień zmagają 
się osoby z autyzmem. Różne historie, tak jak różny jest autyzm. 
Niech tegoroczne hasło niesie się wszędzie. Niech wszyscy dowiedzą się czym jest 
autyzm. Bo przecież wystarczy zrozumieć…
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CZY NAPRAWDĘ WYSTARCZY  
ZROZUMIEĆ?

Autyzm. Wystarczy zrozumieć. Wiemy, że Wy – rodzice, opiekunowie, ale też same osoby  
w spektrum autyzmu rozumiecie go jak nikt inny. Rozumiecie jak wygląda codzienność z auty-
zmem, z jakimi trudnościami mierzycie się w różnych sytuacjach. Czy zrozumienie wystarczy, 
żeby coś zmienić?

Często słyszę historie rodzin, które spotykają się z brakiem akceptacji. W szkole,  
w sklepie, wśród najbliższych. Negatywne reakcje, separacja, stygmatyzacja – podstawą 
wszystkiego jest brak zrozumienia dla autyzmu. W tym roku chcemy żeby jak najwięcej osób 
zrozumiało czym jest autyzm. 
Że autyzm powoduje, że głośnie dźwięki bolą Kubę. Sprawia, że Piotrek reaguje agresją na 
zmianę schematu, a Kasia komunikuje się za pomocą piktogramów.

Autyzm rozumie coraz więcej firm, instytucji publicznych, miejsc. Wprowadza zmia-
ny, które ułatwią funkcjonowanie osób z autyzmem i ich rodzin. Ucząc się o autyzmie,  
wyciszając bodźce, polepszając komunikację.

Chcemy pokazać, że każdy może zmienić świat dla osób z autyzmem. Wystarczy  
zrozumieć.

Tomasz Michałowicz, Prezes Fundacji JiM



CZY LUDZIE SĄ DLA SIEBIE DOBRZY?

6 TROCHĘ ZA, TROCHĘ PRZECIW

Tak sobie myślę, że spotykając ludzi na swojej drodze (w realnym świecie) trafiam przeważnie na dobrych 

ludzi - fajnych, wesołych, bezinteresownych. Czy tak jest naprawdę ? Czy ludzie są dla siebie dobrzy ? 

Ja uważam, że tak, że większość ludzi jest dobra dla siebie. Jacy naprawdę są ludzie ? I czy prawdą jest 

prawda w necie czy w realu ? Gdzie jest prawdziwe oblicze człowieka ?

Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara 
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Przekonałam ze dobro wraca podwójnie. Napotkałam na swojej drodze ludzi bliższych mi niż rodzina. Pomogli 

mi. Wspierają. Jestem szczęśliwa. A to dlatego, że ja kiedyś wyciągnęłam bezinteresownie rękę do człowieka.

Krystyna Cieślak, mama Arusia i Marysi

Są osoby które potrafią wykorzystać a potem jeszcze przysłowiową dupę obrobić tak że masz  

dość wszystkiego.

Joanna Witkowska, mama Wiktora, Tymoteusza i Ani

Znam kilka osób z Internetu, po kilku latach spotkanie w realu i są super ludźmi. Niestety większość z moich 

znajomych z reala których znałam naście lat okazali się okrutni, dwulicowi i źli. Moim zdaniem człowiek dobry 

jest dobrym bez względu czy to w necie czy w realu.

Alicja Krawczyk, mama Kacpra

Skąd się bierze hejt i zgorzkniałość? Z samotności. Do szczęścia człowiekowi potrzebne są: zdrowa dieta, ruch, 

spotkania z ludźmi a jeśli ktoś siedzi sam z różnych powodów to zaczyna się porównywać z innymi, zazdrościć 

różnych rzeczy i ze złości że ktoś ma lepiej hejtuje, tylko że zawsze jest ktoś kto ma lepiej i ktoś kto ma gorzej.

Marta Barylska, mama Maćka

Ja nie przekonałam się, że dobro powraca. Tylko spotykam ludzi, którzy wykorzystują...(twoje dobro). 

A jeśli ty czegoś potrzebujesz to mają cię gdzieś i zostajesz sama.

Joanna Włodarczyk, mama Kacpra



8 NASI ARTYŚCI

Najczęściej robimy ciasta i ciasteczka, pierniczki. Mimo, iż Kuba nie lubi manualnych 
zajęć, zagniatanie ciasta (z pomocą mamy) sprawia mu frajdę, podobnie jak wałkowanie 
i wykrawanie ciasteczek. Lubi też robić jajecznicę, którą koniecznie musi sam mieszać, 
smarować kanapki i nakrywać do stołu. Może będę miała następnego Master Szefa? 


Daria Losert, mama Kubusia



Wraz z Karolem uwielbiamy spacery i wypady 
na łono natury , obserwujemy przyrodę i robimy 
wzajemnie wiele zdjęć przy okazji poznając jej 
siłę, jej piękno, jej moc .

Zdjęcia kwiatka i jesienne są  zrobione przez 
Karola . 

Krzysztof Loska, tata Karola i Rafała
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Moją pasją są ozdoby świąteczne: 
Bożonarodzeniowe oraz Wielkanocne. To 
moja odskocznia od codziennych problemów 
ale także możliwość pozyskiwania środków na 
terapie dla synka.  Więcej na facebookowym 
blogu Dekomar Krysi

Krystyna Cieślak, mama Arusia
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Dzierganie wciąga, to faktprzekonały się o
tym prawie wszystkie uczestniczki warsztatów 
Magicloop. Wciąga głównie dlatego, że jest 
to relaks w czystej postaci. I nie jest to drogie 
hobby. Poza tym druty czy szydełko i kawałek 
włóczki można zabrać ze sobą wszędzie,  
a jeden warsztat wystarczy aby opanować 
podstawy. Zapraszam na mojego 
facebookowego bloga Magicloop.

PS Ja ostatnio dziergałam u fryzjera z farbą 
na głowie. Przecież nie każdy musi czytać 
kolorowe czasopisma.

Marta Górecka, mama Maćka i Wojtka
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12 RODZICE GOTUJĄ, RODZICE POLECAJĄ

SAŁATKA Z RUKOLĄ I MELONEM

Składniki:
Sałata
Rukola
Melon
Ser żółty
Szynka parmeńska lub boczek

Rukola w całości.
Melon w kostkę.
Ser żółty, mierzwiony, podarty na mniejsze kawałki 
(lub z kostki starty na tartce – szatkownicy).
Szynka parmeńska porwana lub boczek smażony w kwadraty.

Smacznego!

Ola Kałuża, mama Patrycji i Oskara



Marta Cieciera, mama Marcelka

Anna Grajper, mama Oli

Ula Zięba – mama Eryka

Jakiś czas temu, mój syn mówi do mnie: 
-Teraz jestem dużym chłopcem, ale niedługo będę miał 
urodziny i będę dorosły. Kupię swoje auto i ty mamo 
będziesz jeździć z tyłu.

Moja córka ma 14 lat i mieszkamy w małej miejscowości. 
Nigdy nawet nie pozwoliłam jej spróbować alkoholu, 
a ona któregoś dnia wchodząc ze mną do sklepu krzyknęła:  
-Mamo, weź mi dwie Perły”.

Zakończenie roku szkolnego. Po rozdaniu świadectw 
dzieci w klasie jedzą tort zakupiony na te okazję. 
Jemy, rozmawiamy. Eryk zaczyna się nudzić, bierze 
wieczko z pudełka od tortu i coś pisze. Podaje tekturkę 
wychowawcy, ten niczego nieświadomy czyta na głos:
-Panie Hubercie idziemy już?

Dzieci mówią:



FUNDACJA JiM

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

Informacje o Klubie JiM:

napisz:    klub@jim.org

dołącz:    www.facebook.com/groups/KlubJiM

www.jim.org


