
Jakie przesłanie ma Pan dla rodziców dzieci autystycznych? 
 
Nie poddawać się, brnąć do przodu, to moja mama się nie           
poddała, Mama  walczyła co dzień o mnie, teraz jestem jej 
wdzięczny, bo bez jej wytrwałości na pewno nie byłbym takim 
człowiekiem, jakim jestem. Ale wtedy w szkole, to miałem jej 
dość, jej pilnowania, uczenia, gadania, przypominania. Teraz 
wiem, że to gadanie i powtarzanie wszystkiego wiele razy to jest 
to, co mi pomogło i pozostało we mnie. 
 
Pani Małgorzato, kiedy otrzymała Pani diagnozę syna? 
 
Diagnozę otrzymałam, gdy syn miał 3 lata. Początkowo            
myślałam, że jest to dziecko bez większych problemów.           
Zaniepokoiły mnie pewne symptomy i zdecydowaliśmy,              
że trzeba zrobić badania. Nie wierzyłam, że to jest autyzm. 
 
Czy diagnoza coś zmieniła w Pani życiu? Jakie były to zmiany? 
 
Ponieważ nie wierzyłam, że to autyzm tylko jakaś bariera, którą 
trzeba pokonać, rozpoczęłam walkę. Codziennie kilka godzin  
pracowaliśmy nad jego deficytami. Dotyczyły one także              
codziennego funkcjonowania. Ta intensywna walka trwała                
do 14 roku życia, później było już lepiej. Kiedyś od lekarza             
neurologa usłyszałam, że Robert nie jest w stanie osiągnąć jakie-
goś minimum np. edukacyjnego. Jaki był finał powiedział już Ro-
bert. 
 
 
Dziękuję za Waszą wypowiedź. 

“Diagnozę otrzymałam, gdy syn miał 3 lata. ..” 
Zespó ł Szkólnó-Przedszkólny           
we Włódarach 

„Uczymy się nie dla szkoły,  
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KWIECIEŃ 

MIESIĄCEM 

WIEDZY                 

O AUTYZMIE 

  

Niebieski kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Z tej okazji 
przedstawiamy zapis rozmowy, którą przeprowadziła Alicja            
Korzekwa – pedagog szkolny, z panią Małgorzatą Sadowską -            
nauczycielką wspomagającą i jej synem Robertem Sadowskim. 

Kwiecien  2021 

Wywiad  

z Małgorzatą Sadowską,  

nauczycielką ZSP 

 we Włodarach  

i jej synem 

– Robertem Sadowskim. 

 

Rozmawiała Alicja Korzekwa 



http://autyzm.órg.pl/cytaty/ 

„Spektrum (autyzmu) jest długie               

i szerokie, i wszyscy się na nim                

znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, 

łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą 

wspólnego.” 

Lisa Genova „Kochając syna” 

 

„Asperger to nie choroba. To sposób 

bycia. Nie ma na to lekarstwa, bo nie ma 

na takowe zapotrzebowania. Jest    

natomiast zapotrzebowanie na wiedzę            

i adaptację, ze strony dzieci                      

z Aspergerem, ich rodzin i przyjaciół.” 

John Elder Robison „Patrz mi w oczy. 

Moje życie z zespołem Aspergera.” 

„Życie w autyzmie jest kiepskim            

przygotowaniem do życia w świecie            

bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła 

wiele pułapek, w które można wpaść. 

Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą;     

są w tym mistrzami.” 

Axel Brauns „Barwne cienie i nietope-

Co Pana najbardziej motywowało, a co zniechęcało do nauki? 
 
Trudno powiedzieć, nie rozumiałem wielu rzeczy, a mama i tak 
na siłę próbowała mi je wyjaśnić albo kazała wykuć na pamięć. 
Nie cierpiałem tego. Natomiast mogłem godzinami czytać i robić 
to, co mnie ciekawiło. 
 
Często mówi się, że uczniowie z autyzmem narażeni                  
są w trakcie edukacji na przemoc. 
 
Głównie była to przemoc słowna, mam silną wadę wzroku,           
nosiłem grube okulary i to (na tamte czasy) był dla nich dobry 
powód do naśmiewania, dokuczania. Mama nie powtarzała mi, 
że mam autyzm, tylko kazała skupić się na nauce. Nie wiem,          
czy rodzice, nauczyciele wiedzą, jak to jest być autystykiem,          
bo ja zawsze taki byłem i jestem, i nie wiem jak to jest być       
innym. Niektórzy nauczyciele byli fajni,  inni nie, ale to chyba  
teraz też tak jest. 

„Nie wiem, czy rodzice, nauczyciele wiedzą, jak to jest być autystykiem, bo ja zawsze 
taki byłem i jestem, i nie wiem jak to jest być innym.” 

Czy pamięta Pan sytuację, w których Pan myślał, że różni się od innych dzieci? 

Niebieski kwiecień– miesiącem zrozumienia autyzmu 

Tak, kiedy poszedłem do szkoły, pró-
bowałem się dopasować,                 
ale większość kolegów mi dokuczała, 
ich rodzice dziwnie na mnie patrzyli, 
wtedy zrozumiałem,  że jestem inny. 
Ciężkie to były czasy dla mnie,         
nie lubię ich wspominać. 
 
W jaki sposób spektrum autyzmu 
wpłynęło na Pana sytuację szkolną? 
Miał Pan jakieś trudności edukacyj-
ne jeśli tak, jakie? 
 
W szkole różniłem się od swoich       
rówieśników, choćby tym, że nie  
potrzebowałem ich towarzystwa, 
sam sobie znajdowałem zaintereso-
wania i w nich się zanurzyłem.               
A tak naprawdę, to byłem w tyle za 

rówieśnikami z przedmiotów,           
które mnie nie interesowały. Bardzo 
lubiłem geografię, historię, WOS,          
a matematyka i fizyka to był              
dla mnie kosmos. Chciałem               
się dzielić moją wiedzą z kolegami 
z przedmiotów, które uwielbiałem           
i wciskałem im informacje, które  
były dla nich zbędne, a mnie          
fascynowały. Jak poszedłem            
do liceum po zawodówce, mama  
nie powiedziała nauczycielom,         
że mam autyzm. Nauczycielka            
z fizyki strasznie mi dokuczała,           
a ja po prostu nie byłem w stanie 
nauczyć się fizyki. Dopiero jak mama 
powiedziała nauczycielce, że jestem 
autystykiem to mi odpuściła i udało 
mi się skończyć liceum. 
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Jak pómó c ósóbie                       
autystycznej? 

Po pierwsze - staraj się używać 

prostych zwrotów, mów             

krótkimi zdaniami, używaj słów 

jednoznacznych. Nie mów za 

szybko, zadawaj konkretne, 

proste pytania. 

Po drugie - nazywaj swoje 

uczucia. Mów wyraźnie o tym, 

co czujesz w związku z daną 

sytuacją. Staraj się, aby twoje 

reakcje werbalne i niewerbalne 

były spójne (np. kiedy mówisz, 

że jesteś wesoły – uśmiechnij 

się). 

Po trzecie - pomagaj autyście 

nazywać jego uczucia. Kiedy 

zauważysz u osoby                    

autystycznej złość, radość,     

czy jakiekolwiek inne emocje, 

powiedz jej o tym. Jeśli             

widzisz, że emocje te                 

okazywane są w sposób            

nieadekwatny do sytuacji, 

spróbuj wytłumaczyć autyście,                   

co ludzie w takim momencie 

czują. 

Po czwarte - nie odrzucaj           

osoby autystycznej, jeśli jej 

zachowanie odbiega od normy. 

Spróbuj wytłumaczyć jej, jak 

powinna się zachować w danej 

sytuacji. Nie wymagaj od niej 

jednak, że od razu to zrozumie. 

Po piąte - staraj się mieć przy 

sobie przedmiot, o którym 

wiesz, że uspokaja osobę            

z autyzmem. Jeśli widzisz,            

że autysta jest zdenerwowany, 

znajdź bezpieczne, ciche          

miejsce, w którym będzie mógł 

się uspokoić. Przewiduj różne 

sytuacje. 

Po szóste – bądź otwarty,           

nie izoluj, spróbuj zrozumieć, 

słuchaj, bądź cierpliwy.           

Najlepszym, co możesz zrobić, 

żeby pomóc osobie                     

autystycznej, to dać jej            

poczucie bezpieczeństwa                   

i akceptacji. 

Mówi się, że dzieci z autyzmem mają bardzo konkretne                       
zainteresowania, pasje i potrafią skupić na nich niemal całą uwagę, 
jak było z Panem? 
 
Od wczesnego dzieciństwa lubiłem swoje towarzystwo i miałem  
hobby. Mogłem całymi dniami bawić się w to, co lubiłem. A kiedy 
nauczyłem się czytać, to wyszukiwałem informacje, które mnie        
interesowały i chciałem dowiedzieć się jak najwięcej na ten  temat. 
Wtedy nie było Internetu, mama kupowała mi książki, encyklopedie, 
mapy, globus. Posiadam dużą bibliotekę. Pieniądze ,jakie dostawa-
łem, przeznaczyłem na książki, czasopisma, mapy i mogłem całymi 
dniami się w nich zanurzać. 
 
Jak się potoczyły Pana losy, czy udało się skończyć szkołę? 
 
Po przebrnięciu przez szkołę podstawową, gimnazjum– skończyłem 
zawodówkę (a właściwie to mama mnie motywowała, uczyła, pilno-
wała, zmuszała do nauki tego, co mnie nie interesowało czyli  matmy 
i fizyki). Po skończeniu zawodówki sam chciałem pójść do liceum         
i chciałem wiedzieć jak najwięcej. Skończyłem je i sam zapisałem                
się i ukończyłam szkołę policealną, to tak dla zawodu. Teraz pracuję 
 i mieszkam sam. Mam przyjaciół. Moje zainteresowania trochę             
się zmieniły, ale nadal mam swoje hobby które pochłania mnie                  
w całości. 

z przedmiotów, które uwielbiałem           

3 

Podpis do obrazu lub grafiki 

Źródło: 
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