
Program konferencji „Autyzm. Ewolucja” 
SOBOTA - 21.05.2022 

7:30 - 9:00 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  1

9:00 - 9:10 - OTWARCIE KONFERENCJI 

9:10 - 9:45 - prof. Jacek Błeszyński - „Różne oblicza autyzmu”

9:45 – 11:15 – Daniel Tammet - „Moja własna ewolucja w spektrum. Od wyzwań 
z wczesnego dzieciństwa po moje dzisiejsze życie, jako bestsellerowego i nagradzanego 
autora”.


11:15 – 12:00 – PRZERWA KAWOWA 

12:00 – 12:30 – Kosma Moczek - „Dziecko, do usług: Warunkowa akceptacja w relacjach 
	 	 rodzinnych”

12:30 – 13:05 – mgr Marta Iwanowska – Polkowska - „Nie licytujmy się kto ma jej 
więcej! Czyli o empatii dla siebie i innych, a nie tylko w spektrum”

13:05 – 13:40 – mgr Beata Chrzanowska – Pietraszuk - „Odnaleźć dziecko ukryte 
za diagnozą. Ewolucja postrzegania dziecka w spektrum przez rodziców (rola grup 
wsparcia i wczesnej pomocy dla rodziny).”

13:40 – 13:55 – Kinga Adrianna Krowiranda - “Wybiórczość pokarmowa, czyli stres 
i jego skutki”

13:55 – 14:10 – Tomasz Komorski - “Komunikacja – zrozumiała. Dlaczego 
wielomilionowe bazy danych są tak oczywiste, a w połowie drogi do sklepu już nie wiem 
co mam kupić.”


14:10 – 15:30 – PRZERWA OBIADOWA 

15:30 – 16:00 – Weronika Ławicka - “Dorastanie do kobiecości w spektrum autyzmu” 
16:00 – 16:30 – mgr Ewa Furgał - „Ewolucja w postrzeganiu seksualności i tożsamości 
płciowej osób w spektrum autyzmu„  
16:30 – 17:00 – mgr  Aleksandra Oszczęda - „Ewolucja w diagnostyce spektrum 
autyzmu. Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczynki.”  
17:00 – 17:30 – Olga Wojdak “Kiedy towar nie spełnia oczekiwań – co niesie za sobą 
marketingowy język w rozmowach o spektrum autyzmu?” 
17:30 – 17:45 – Dominika Witczak - „Samodzielność – moja nowa droga”.


18:15 – 19:30 – SPOTKANIE AUTORSKIE z autorką książki „Jarzmo. Spektrum 
przemocy”, dr Joanną Ławicką

18:15 – 19:30 – SZKOLENIE – „Nauczanie przedmiotowe – jak dostosowywać treści 
edukacyjne do potrzeb autystycznych uczniów” – prowadzenie Aleksandra Hamela 
i Małgorzata Magusiak –– 89 pln / os 
18:15 – 19:30 – WARSZTATY - Ola i Asia na kanapie  „Rodzicielstwo z autyzmem w tle”, 
prowadzenie Joanna Jakś i Aleksandra Oszczęda – 89 pln / os 

 Rejestracja konferencji czynna będzie w systemie ciągłym, w sobotę od 07.30 – 14.10 oraz w niedzielę i 1
poniedziałek od 8.00 – 9.00. Osoby, które planują przyjazd na konferencję poza tymi godzinami proszone 
będą o zgłoszenie się do punktu informacyjnego, w którym  pełnić będą dyżury wolontariusze.



NIEDZIELA - 22.05.2022 

8:00 – 9:00 – REJESTRACJA 
 
9:00 – 9:40 – lek. Ewa Dobiała - “Ochrona zdrowia a ochrona zdrowia człowieka 
w spektrum autyzmu” 
9:40 – 10:20 – lek. Alicja Kosmalska - “O ewolucji w farmakoterapii” 
10:20 – 10:50 – dr Michał Tadeusz Handzel - “Różnorodność z punktu widzenia 
neuroetyki” 
10:50 – 11:20 – mgr Marek Stankiewicz - „Potrzeba świadomości, czyli tożsamość osób 
w spektrum w odniesieniu do ich potrzeb, odmienności, praw i godności”


11:20 – 12:00 – PRZERWA KAWOWA 

12:00 – 12:40 – mgr Jacek Kielin - “Pedagogika w słupkach i tabelkach kontra człowiek, 
jego rozwój i potrzeby” 
12:40 – 13:20 – dr Joanna Ławicka - “Gdzie zgubiliśmy człowieka w autyzmie?” 
13:20 – 14:00 –  lek. Jacek Dobiała - „Nie ma szklanej ściany”


14:00 – 15:20 – PRZERWA OBIADOWA 

15:20 – 15:50 – mgr Krzysztof Tokarski - „Budowanie relacji po omacku, czyli o intuicji 
autystów w środowisku szkolnym i rówieśniczym” 
15:50 – 16:50 – Trio Ojców - „Świadomy tata Asa, czyli o budowaniu relacji i jej wpływie 
na rozwój dziecka w spektrum autyzmu” 
16:45 – 17:30 – dr Peter Schmidt – “Autyzm – dzisiejsza rzeczywistość”


18:15 – 19:30 – SPOTKANIE AUTORSKIE z autorką książki „Dziewczyna 
w spektrum”, Ewą Furgał 
18:15 – 19:45 – SZKOLENIE – „Jak oswoić sensorykę w spektrum autyzmu? Praktyczne 
porady.„ prowadzenie Marek Stankiewicz – 89 pln/os 
18:15 – 19:45 – SPOTKANIE AUTORSKIE z autorką książki „Nażyć się”, Martą 
Iwanowską-Polkowską


20:30 – BANKIET –> kup wstęp na bankiet i ciesz się możliwością swobodnej rozmowy 
z prelegentkami i prelegentami




PONIEDZIAŁEK, 23 MAJA 2022 

8:00 – 9:00 REJESTRACJA 

9:00 – 9:10 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ I ORGANIZACJĘ DNIA 

9:10 – 9:25 Jan Gawroński - “Przyjaźnie dla autyzmu” 
9:25 – 11:00 prof. Tony Attwood  - “Interwencje w związku z rodzącymi wyzwania 
zachowaniami dzieci autystycznych, ze złożoną niepełnosprawnością„


11:00 – 11:45 PRZERWA KAWOWA 
11:45 – 12:00 Filip Skura - “Autyzm nie jest zaraźliwy, ignorancja owszem” 
12:00 – 13:30 prof. Tony Attwood - „Problemy dojrzewania młodzieży w spektrum 
autyzmu: bullying and teasing”


13:30 – 15:00 PRZERWA OBIADOWA 

15:00 – 15:30 PANEL DYSKUSYJNY z udziałem samorzeczników i prof. Tony Attwooda 
15:30 – 17:00 prof. Tony Attwood - “Profil umiejętności dziewczyn i kobiet z zespołem 
Aspergera”


17:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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