
uWAŻNA MAMA 

 
Moje dziecko, ja i... 

 
 

Moje dziecko jest wyjątkowe, bo... 

 
 

Naprawdę moje dziecko jest wyjątkowe?  
 
Z jednej strony tak.  Bo jest moim dzieckiem! Zawsze będę postrzegać je jako 

wyjątkowe, wyróżniające się na tle innych dzieci. Zawsze będę nastawiona na 
realizację jego potrzeb bardziej niż na innych. Zawsze to co robi Rafał będzie dla 
mnie ważniejsze, niż to, co robi ktoś inny.   

 
Patrząc przez pryzmat diagnozy (ZA)… Robię wszystko, by moje dziecko przez 

innych nie było postrzegane jako wyjątkowe, tylko „normalne”.  
Fascynuje mnie jego logiczne myślenie, niesamowita asertywność.  
 

Czy Zespół Aspergera czyni moje dziecko wyjątkowym? Nie wiem. Bo nie znam 
Rafała „alternatywnego” bez ZA. Nie wiem co wynika z autyzmu, a co „natury”. 

Częścią jego „natury” jest ZA.  
 
Jak wyobrażała Pani sobie swoje życie przed zajściem w ciążę? 

 
To pytanie uzmysłowiło mi, że nie wyobrażam sobie przyszłości. Realizuję plany 
krótkoterminowe. Poddaję się chwili. Powtarzam sobie „opatrzność zawsze 

czuwa”. Daje to co człowiek może udźwignąć. Z drugiej strony „Plany nie organy- 
nie muszą grać”, więc nie planuję… 

 
Dowiaduje się Pani o ciąży – jakie towarzyszą Pani myśli? 
 

Ciąża była dla mnie niespodzianką. Pojawiła się w nienajlepszym momencie. Mąż 
był za granicą (pracował na kontrakcie). Ja zaczęłam pracę, w której miałam się 

realizować. Były niezłe warunki finansowe no i wówczas myślałam, że jest to coś 
co chcę robić w życiu. Ciąża wywróciła wszystko do góry nogami. Byłam pewna, 
że nie podołam, że macierzyństwo mnie przerośnie, że to nie ten moment, że nie 

jestem wystarczająco odpowiedzialna, a już na pewno niewystarczająco dojrzała. 
Poza tym nie bardzo lubiłam dzieci.  
Podobno są matki, które mają instynkt macierzyński. Pragną dziecka, czekają na 

nie. Ja taka nie byłam. Nie myślałam o powiększeniu rodziny. Chyba nigdy 
świadomie nie podjęłabym decyzji o posiadaniu dziecka. Z perspektywy czasu, nie 

mam wątpliwości, że dobrze się stało. Opatrzność czuwa! 
Ponieważ uważałam, że rodzina powinna być razem pojechałam do męża. Z jednej 
strony można powiedzieć, że wiele poświęciłam – najbliższych, przyjaciół, 

znajomych, życie towarzyskie i zawodowe, ale w zamian miałam rodzinę w 
komplecie. W tym momencie to było dla mnie najważniejsze! 
 

Na pewno będzie... - Pani i bliskich wyobrażenia o dziecku i jego przyszłości 
 

Nie wiem, czy wybiegam w taki sposób w przyszłość. Nie mam wizji dotyczących 



przyszłego wyglądu Rafała, szkoły, kariery zawodowej, dorosłości… Moja 

wyobraźnia tak daleko nie sięga. A może nie sięga, bo obawiam się 
rozczarowania? Boję się, że będzie żył samotnie, że nie będzie umiał wykorzystać 

swojego potencjału, że nie dogada się z ludźmi, że nie spotka na swojej drodze 
ludzi, którzy ułatwią mu życie, zrozumieją, zaakceptują.  
 

Dla siebie chciałabym, żeby Rafał na studiach był samodzielny. Żeby mieszkał 
sam. Gdzieś w zasięgu ręki, utrzymywał kontakt telefoniczny, odwiedzał nas, ale 

jednak żeby mieszkał sam. To są moje życzenia, bo ja kiedyś chcę zacząć żyć 
w poczuciu wolności.  
No i żeby założył rodzinę, a przynajmniej miał partnerkę. Czy Rafał tego chce – nie 

wiem. 
 
Czy bliscy snują wizje o przyszłości Rafała? Nie wiem. Nie rozmawiamy o tym. 

Rozmawiamy o Rafale bardzo dużo, oj bardzo! Ale tematy dotyczą jego 
codzienności.  

 
Tego nie było w pytaniu, ale powiem, że Rafał czasem podnosi temat swoje 
przyszłości… W odpowiedzi chyba na tematy szkolne, albo rozmowy z kolegami, 

którzy chcą być strażakami, kierowcami TIR, itp. Rafał nie wie kim będzie 
w przyszłości, będzie miał partnerkę, ale nie dzieci… - tak mówi 11 latek.  

 
Czy zauważała Pani wyjątkowość swojego dziecka? / czy zauważali ją inni? 
 

Pamiętam jak napisałam koleżance, która w tym samym czasie była w ciąży 
w Polsce, że Bóg daje takie dziecko z jakim możemy sobie poradzić. Pamiętam, 
że od niemowlęctwa Rafał lubił inne rzeczy. Uwielbiał ciszę. Na spacerze byłam 

chyba jedyną matką, która musiała pilnować, żeby wózek był nieruchomo 
i nakryty pieluszką, bo najmniejszy ruch i szelest mógł obudzić Rafała. 

Z przyjemnością siedziałam na ławce i czytałam w spokoju książkę, gdy inne 
mamy musiały telepać wózkami.  
Rafał pięknie wszedł w rutynę. Z zegarkiem w ręku można było go karmić, bawić 

się z nim, wychodzić na spacer. To było bardzo wygodne.  
Pamiętam jak mąż wrócił z pikniku służbowego, był pod wrażeniem niemowlęcia, 

które potrafiło spać przy głośniku – Oboje poczuliśmy ulgę, jak to dobrze, że my 
nie musimy żyć w hałasie.  
„Wyjątkowość” dziecka to eufemizm w kontekście rozmowy z rodzicem 

niepełnosprawnego dziecka.   
 
Jak Pani na nią reagowała? 

 
Byłam zapatrzona w dziecko. Reagowałam na potrzeby. Gotowałam co lubił, 

robiłam co lubił i uważałam, ze tak powinno być. Moją najważniejszą i jedyną 
wówczas rolą była rola matki i wypełniałam ją w 200%. „Dziwności” Rafała 
wpisywały się idealnie w nasze życie. Nie lubiliśmy hałasu, jedliśmy o stałych 

porach, wychodziliśmy regularnie na spacery, w weekendy zwiedzaliśmy okolicę 
na dalszych wyprawach. Można było dograć wszystko co do kwadransa.  
Jak reagowałam na wyjątkowość dziecka? Nie wiem, podążałam za dzieckiem. 

Wszystko dla mnie było wyjątkowe nowe, inne. Nie wiedziałam co jest typowe, 
a co wyjątkowe. 

 



Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o wizycie u specjalisty? 

 
Rafał poszedł do przedszkola w wieku 4 lat. Wcześniej nie musiał, a przede 

wszystkim nie był gotowy. Omijaliśmy place zabaw szerokim łukiem, gdy były na 
nim inne dzieci. Gości w domu nie przyjmowaliśmy (bo zdarzało się, że Rafał ich 
wyrzucał albo nie wpuszczał). W odwiedziny też nie wychodziliśmy, szczególnie do 

innych dzieci, bo Rafał od razu wymuszał wyjście. Nie spuszczał ze mnie oczu, 
rąk, czasem nóg. Cały czas byłam nim zaabsorbowana, a on mną. Nie było mowy 

o spokojnej kawie z koleżanką. Myślałam, ze tak ma być. Że jestem super mamą. 
To nie było tak, że się poświęcałam. Ja to na prawdę lubiłam. Pewnie, że byłam 
zmęczona, czasem zniechęcona, ale przecież to też normalne.  

 
W przedszkolu po 2-3 miesiącach zostałam poproszona o rozmowę przez jedną 
z wychowawczyń. Do tej pory obie wspominamy tą rozmowę. Ona, chcąc to robić 

najdelikatniej jak się da, opowiadała o zachowaniu Rafała, że się nie bawi 
z innymi dziećmi, że nie chce robić tego co inne dzieci, że nie chce wykonywać 

poleceń, z jedzeniem też różnie bywało. Że ciągle jest ruchu i nie umie usiedzieć, 
że zatyka uszy, nie śpiewa, nie rysuje. Z drugiej strony jest bardzo mądry, ma 
ogromy zasób słownictwa, wiedzę wykraczającą daleko ponad przeciętną dzieci 

w jego wieku. Wygłasza monologi, a nie rozmawia… Wszystko to wiedziałam. 
Skwitowałam „No to co pani Basiu (ona też Basia)? Autyzm? To gdzie teraz mam 

iść i co robić?”  
 
Jak wyglądał i jak długo trwał proces diagnostyczny? 

 
Poszło szybko i sprawnie. Oczywiście trzeba było swoje odczekać, bo terminy 
odległe, ale nie spieszyło mi się. W życiu mam szczęście, bo trafiam na dobrych 

specjalistów. Wstępna diagnoza psychologiczna, wywiad, obserwacje, testy w PPP. 
Jednocześnie neurolog, okulista, laryngolog, psychiatra. Nawet nie pamiętam 

dokładnie ile tego było i jak długo to trwało. Myślę, że zamknęło się w 6 
miesiącach, nie dłużej.  
Kluczową dla mnie była rozmowa z nauczycielką Rafała. Wtedy wszystko złożyło 

się do kupy. Formalne potwierdzenie i otrzymanie „papierka”… nie, to mną nie 
wstrząsnęło. 

 
W jakim wieku był Rafał, gdy usłyszała Pani diagnozę? 
 

4 lata 
 
Jak zareagowała Pani na informację o ZA, czy jest Pani z nią pogodzona? 

 
Z diagnozą pewnie tak. Tak jak Rafał ma blond włosy, niebieskie oczy, to ma też 

ZA. Każdy z nas coś ma, ale nie każdy jest zdiagnozowany.  
Zmienił się bardzo mój stosunek wobec zachowania dziecka. Przed i po diagnozie 
stałam się inną mamą.  

Nie umiem się pogodzić z pewnymi zachowaniami. Tym egocentryzmem, 
patrzeniem na świat tylko z własnego, jedynego, słusznego punktu widzenia. Nie 
rozumienia moich uczuć. Może nawet swoistego lęku przed uczuciami. Syn jest 

w stanie rozumowo bardzo wiele się nauczyć, składać życzenia na święta i inne 
okazje, wręczać prezenty, jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy mam, że to jest 

odruch wyuczony, społecznie pożądany, a nie odruch serca… 



Myślę, że autyzm syna u mnie też przechylił szalę racjonalności nad emocjonalną. 

Wiele rzeczy sobie odtłumaczam, wrzucam do worka „objaw” zamiast normalnie 
się wkurzyć.  

 
Wierzyć nie wierzyć – reakcje bliskich 
 

Hmm. Broń obosieczna. Wcześniej bliskie mi osoby unaoczniały mi pewne dziwne 
zachowania Rafała, a ja je dyskredytowałam: nie macie swoich dzieci, każde 

dziecko jest inne, mnie z tym dobrze, tacy jesteśmy, jeśli Rafał jest jakiś inny to 
na pewno cała nasza rodzina jest inna bo nam z tym dobrze.  
 

Rzeczywiście nasz styl życia bardzo wpasowywał się w Rafała. Czasem nawet się 
zastanawiam czy my stworzyliśmy autyzm, czy to autyzm stworzył nas… 
Dzięki diagnozie stałam się bardziej krytyczna, że może faktycznie nasze 

zamiłowanie do ciszy i spokoju, bycie odludkiem nie jest wynikiem naszych 
potrzeb, ale potrzeb syna. Ja w to wszystko wpisałam się dla wygody, np. żeby 

uniknąć jego trudnych zachowań. I było mi z tym ok. Naprawdę było mi z tym 
dobrze.  
 

A inni. No cóż. Dalsza rodzina dowiedziała się o diagnozie dużo później. Jak już 
przetrawiłam wszystko sama. Na ojcu Rafała diagnoza nie wywarła wrażenia, 

przynajmniej niewiele pokazał. Nie było go wtedy w kraju. Zaabsorbowany był 
sprawami zawodowymi, a przez telefon nie bardzo lubi rozmawiać, więc chyba 
nawet nie wiedział co się święci i z czym to się je.  

 
Przerabiałam rozmowy o przewrażliwionej matce, że czepiam się zdrowego, 
normalnego dziecka. Bo przecież taki mądry, wesoły, towarzyski (w stosunku do 

dorosłych może nawet za bardzo). 
W kontraście do wcześniejszych życzliwych, którzy udowadniali mi, że jestem 

ślepa na objawy i pozwalam ze sobą robić wszystko…  
 
Dalsza rodzina… „Dlaczego nie powiedziałaś od razu? Gdybyśmy wiedzieli?” 

Okazało się, że przed diagnozą Rafał był dla nich niegrzeczny i niewychowany, 
a ja złą (rozpieszczającą) matką. Raptem, gdy się dowiedzieli o diagnozie okazało 

się, że w ich oczach Rafał stał się cudownym dzieckiem. Wszystko co ich drażniło 
tłumaczą jego ograniczeniami i trudnościami. Wręcz Rafał stał się dzieckiem, 
które przeskakuje samo siebie, że jest wspaniały, samodzielny, rozsądny.  

Nie do końca mi się to podoba. To zwalnia ich ze stawiania wobec Rafała 
oczekiwań i wyzwań zgodnych z jego wiekiem rozwojowych. Pozwalają mu na 
więcej, mniej zauważają.  

Przykład: witanie się z gośćmi, przyjmowanie prezentów, odpowiadania na 
pytania, wybrzydzanie przy stole, mówienie niewygodnej prawdy „prosto w oczy”, 

wygłaszanie monologów, wciąganie do zabawy dorosłych, unikanie dzieci… 
Mnie jako matce trudno dać sobie taki „luz”.  
 

Czy diagnoza zmieniła Pani wyobrażenia na temat przyszłości Pani i syna? - 
co było najtrudniejsze? 
 

O przyszłości nie myślę, ani swojej, ani dziecka… Poza tym, żeby się kiedyś 
wyprowadził. Nie, przyszłości nie zmieniła. Diagnoza zmieniła teraźniejszość. 

 



 

Wpływ diagnozy / trudności dziecka na relacje rodzinne 
 

Nie podoba mi się sformułowanie wpływ diagnozy. To nie diagnoza zmienia. To nie 
diagnoza wpływa. Wpływ mają konkretne trudności i zachowania, a one  były, są i 
będą niezależnie od tego czy będzie to nazwane czy nie. Czy będą spełnione 

wszystkie kryteria diagnostyczne czy nie. 
Diagnoza zabiera mi nadzieję, że  kiedyś Rafał  „z tego czy tamtego” wyrośnie, że  

„dojrzeje”… Tego nie rozumie otoczenie. Wiele lat zajęło mi nauczenie najbliższej 
rodziny „obsługi Rafała”. Znaczenia rutyny w jego życiu, wspierania w procesie 
nauki czynności samoobsługowych.  Do tej pory mam poczucie, że cały ciężar 

odpowiedzialności  spoczywa na mnie. Reszta rodziny wycofuje się, uważa, że ma 
na tyle mały kontakt z Rafałem, że nie „popsują procesu terapeutycznego, albo po 
prostu umywają ręce, bo przecież ja jestem matką, psychologiem itp.  

 
W obliczu diagnozy zmieniać siebie czy dziecko? 

 
Przed diagnozą byłam matką podążającą za dzieckiem. Akceptowałam syna poza 
granice rozsądku. Dostosowywałam własne życie, dostosowywałam zwyczaje 

innych do sposobu funkcjonowania Rafała.  
 

Po diagnozie nastąpił zwrot. Przestałam bezkrytycznie podążać i akceptować. 
Zaczęłam usilnie (przy pomocy tzw. specjalistów i życzliwych osób) oddzielać 
zachowania „właściwe” i „niewłaściwe”. Zadawałam sobie pytania co jest typowe 

dla jego wieku, a co nie. Z czego „wyrośnie”, a co jest efektem autyzmu. Do tej 
pory wiele razy zastanawiam się co można zaakceptować, a co powinno się 
zmienić w zachowaniu Rafałka. Zaczęłam mieć inny stosunek do osób, które 

krytykowały Rafała. Zaczęłam przyjmować do wiadomości, że mogą mieć rację.  
Od tamtej pory przyświeca mi cel, aby Rafał umiał żyć z ludźmi.  

 
I tu odpowiedź na drugą część pytania. Jak daleko mogę się posunąć 
w kształtowaniu zachowania Rafała, by postępował zgodnie z zasadami 

społecznymi – takie „wychowanie dziecka dla świata”? Rafał patrzy na świat 
z własnej perspektywy, potrafi brać, troszczyć się o siebie, ale nie jest w stanie 

przyjąć perspektywy drugiej osoby. Uważa, że ma przyjaciół, ale nie jest w stanie 
zauważyć ich preferencji, zrobić coś dla ich dobra, przyjemności.  
Z drugiej strony szanować i akceptować Rafała takim jakim jest, również z jego 

ograniczeniami, trudnościami, niejednokrotnie radykalnymi poglądami 
i systemem wartości.  
 

Pierwsze lata terapii były pod tym względem łatwiejsze. Celem było wyuczenie 
czynności samoobsługowych, rozmowy, kontaktu wzrokowego, spędzania czasu 

w różny sposób (zabawa, obowiązki, odpoczynek). Wprowadzamy łańcuch 
czynności, plany aktywności. Nie ma dylematu czy zadanie zrobione jest 
prawidłowo czy nie. Prawidłowa odpowiedź jest jedna. 

 
Obecnie Rafał jest na innym etapie. Wkraczamy na teren poglądów, wartości, 
rozpoznawania uczuć nie tylko swoich, ale innych osób. Uważam, że żeby żyło się 

nam w świecie łatwiej musimy nauczyć się kłamać, łamać i omijać zasady, reguły, 
normy, przykazania a nawet prawo. Rafał jest radykalnie prawdomówny 

i zasadniczy. Jak daleko mogę się posunąć ingerować w zachowanie Rafała. Jak 



ingerować w zachowania szanując jego poglądy?  

To właśnie jest nasz Asperger… Przeintelektualizowane rozmowy z 11 latkiem na 
temat religii i etyki. Chcę w jego czarno – biały świat wprowadzić szarości, które 

nas otaczają. Wprowadzić refleksję, dylematy, wątpliwości. Przyjęcie do 
wiadomości, że zazwyczaj ludzie, którzy nas otaczają mają inne poglądy i to jest 
ok, że mają do nich prawo, a my musimy się niejednokrotnie do nich dostosować.   

 
Nie umiem się pogodzić z pewnymi zachowaniami i deficytami. Często ocieram się 

o granicę tzw. „łamania sumień”. 
 
 

Kiedy pojawiały się kryzysy? Jak sobie Pani z nimi radziła i co pomagało w 
ich pokonaniu? 
 

Kryzysy pojawiały się i pojawiają, i będą pojawiać. Jak sobie z nimi radzę?  Muszę 
„odchorować”, odżałować, że coś nie idzie tak jak powinno, a później obmyślić 

plan. Radzę sobie z kryzysami poprzez działania. Mam poczucie, że to one 
napędzają motor, dają motywację.  Nadają właściwy kierunek.  Pokazują obszar, 
który wymaga uwagi, większego wysiłku. Niezależnie, czy kryzys dotyczy spraw 

zawodowych czy osobistych. Kryzys to chwila, gdy równowaga zostaje zaburzona, 
więc trzeba znaleźć sposób by tą równowagę przywrócić. Zwykle szukam innego 

sposobu. Parafrazując Einsteina „tylko wariat oczekuje innego efektu, stosując te 
same metody”.  Nic mnie tak wiele nie nauczyło jak własne pomyłki i błędy. 
 

Rodzic dziecka z ZA potrzebuje... 
  
Nie wiem czego potrzebują rodzice, każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny 

i ma inną sytuację.  
Ja w różnych momentach życia potrzebuje różnego wsparcia. 

W chwilach słabości, zwątpienia potrzebuję siły innych i ich wiary we mnie. 
Dać sobie pomóc – przyjmować ofertę pomocy, ale również zawalczyć o tę pomoc.  
W chwilach wahania – czy np. metoda wychowawcza, czy kierunek terapii jest 

słuszny – autorytetu, którego opinia odbarczyła by mnie od odpowiedzialności 
i wytyczyła słuszną drogę. 

Odpoczynku od dziecka – możliwości stęsknienia się za dzieckiem. 
Rozmowy, możliwości wyżalenia się, wygadania – szczególnie wtedy gdy widoczny 
jest regres umiejętności, ale przede wszystkim wtedy, kiedy idzie dobrze 

i chciałabym się podzielić sukcesem. 
 
Moja rada dla rodziców i bliskich 

 
Pogodzić się ze swoimi słabościami. Umieć rozsądzić jakie aspekty zachowania 

dziecka wynikają z jego trudności, a jakie z błędów wychowawczych. Oczekiwać 
i egzekwować pomoc otoczenia.  
 

Zachować zdrowy rozsądek! Kochać mądrą miłością. Co to znaczy? Nie zatracać 
się w miłości, akceptacji. 
 

Obecnie świat zalewany jest informacją na temat autyzmu. Specjaliści i osoby  
z najbliższego otoczenia apelują, żeby być tolerancyjnym, szanować trudności, 

rozumieć z czego one wynikają. Setki filmów krążących w internecie pokazujących 



wpływ integracji sensorycznej na odbiór świata. Według mnie stanowią one pewne 

niebezpieczeństwo. Przekierowują siłę oddziaływań na otoczenie, a nie na osobę 
z trudnościami. Trochę to tak, jakbyśmy chcieli dostosować świat i innych do 

życia z osobami autystycznymi a nie na odwrót. Mam takie poczucie, że osoby 
z autyzmem mają większy wpływ na nas – osoby empatyczne, wyrozumiałe, niż 
my na nie (to efekt autyzmu). To, że osoby neurotypowe umieją radzić sobie ze 

swoimi trudnymi emocjami powoduje pewien paradoks. Neurotypowi, jako 
bardziej elastyczni przestają dbać o własny komfort życia „ustępując” wobec 

trudnych zachowań osób „nieneurotypowych” (krzyku, bicia, stereotypii, 
stymulacji, rutyny). 
Ciche godziny w sklepach, kino przyjazne sensorycznie, msze dedykowane 

osobom autystycznym, ciche dyskoteki. Rezygnacja z kontaktów bezpośrednich 
na rzecz komunikacji przy pomocy komunikatorów… 
Myślę, że znalezienie złotego środka jest najtrudniejsze. Osoby neurotypowe 

chętnie odpoczną od nadmiaru bodźców, przeładowania informacji. Odpoczną od 
wewnętrznej autokontroli i pofolgują swojej złości.  

Nie zapędzajmy się w świat autystyczny, nie wchodźmy w niego, nie naśladujmy 
i nie reklamujmy jego wspaniałości, bo dla dalszego otoczenia, może to być 
fascynacja, egzotyka. Dziwność, którą musimy znieść od czasu do czasu.  

Dla najbliższych to często permanentna frustracja nie doświadczania przejawów 
miłości ze strony najukochańszych, ciągłego wspierania, tłumaczenia, 

pocieszania, bez odwzajemnienia. Godzina po godzinie, dzień po dniu. Tragiczna 
miłość, być nieszczęśliwie zakochanym – to trochę taki obraz rodzica dziecka 
autystycznego czy partnera osoby autystycznej. 

 
Dzięki mojemu dziecku jestem… 
 

Tym kim jestem. 
 

 
 
 

 
Rozmawiała Adrianna Wieczorek 


