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Wprowadzenie 

Dążenie do wolności i sprawiedliwości stanowi tęsknotę każde-
go człowieka, być może nie zawsze nazwaną czy uświadomioną. 
Brazylijski prawnik, pedagog, działacz na rzecz osób uciśnionych  
i marginalizowanych – Paulo Freire oraz przedstawicielka naszej 
rodzimej pedagogiki – Maria Czerepaniak-Walczak podejmują kwe-
stie emancypacyjne w swoich najbardziej znanych publikacjach1. 
Oboje, choć z innych pobudek i w różnych kontekstach historyczno- 
-kulturowych, tworzą podwaliny pedagogiki emancypacyjnej. Freire 
był przejęty trudną sytuacją społeczną w swojej ojczyźnie w latach 60.: 
analfabetyzmem, zacofaniem, uciemiężeniem, brakiem wręcz świa-
domości wielu Brazylijczyków swojego człowieczeństwa i przyna-
leżnych jemu praw. Czerepaniak-Walczak kierowała się sytuacją 
konkretnych grup doświadczających nierówności społecznej ze 
względu na swoją odmienność. Przywoływani Autorzy paradyg-
mat emancypacyjny sytuują w pedagogice, przyznając wychowaniu 
znaczącą rolę w nabywaniu przez jednostki kompetencji emancypa-
cyjnych. Edukację natomiast traktują jako drogę kształtowania idei  
i dążeń emancypacyjnych przez grupy doświadczające marginali-
zacji oraz możliwość upełnomocniania ich w osiąganiu tych zamie-
rzeń. Emancypacja jest więc procesem samodzielnego uzyskiwania 
przez jednostkę dojrzałości przez wyzwalanie się spod dominacji  
________________ 

1 P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, London 1972; M. Czerepa-

niak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006. 
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i zależności. W wymiarze zbiorowym zaś prowadzi do uwalniania 
się całych grup doświadczających poczucia wspólnoty ze względu 
na doznawaną opresję2. Freire emancypację rozumie jako konkretne 
zaangażowanie podmiotów i wspólnot na rzecz zmiany rzeczywi-
stości i własnego w niej położenia. 

Kwestia emancypacji osób z niepełnosprawnością, zarówno  

w indywidualnym, jak i zbiorowym jej wymiarze, jest coraz bar-

dziej obecna w pedagogice specjalnej. Można wręcz zauważyć 

wzrastającą akceptację paradygmatu emancypacyjnego, który po-
zwala szerzej spojrzeć na zjawiska podmiotowości i autonomii jako 

najistotniejsze pola emancypacji osób z niepełnosprawnością3. Zgod-

nie z tym paradygmatem respektowanie ich woli stworzenie wa-

runków do świadomej samodzielności i kształtowania swej odręb-

ności i indywidualności, szanowanie wolności podejmowanych 

przez nich decyzji oraz umożliwianie ponoszenia konsekwencji wy-
nikających z własnych postanowień mają większe znaczenie niż 

stosowane dotychczas metody oraz środki edukacji i rehabilitacji. 

Paradygmat emancypacyjny otwiera bowiem możliwość podjęcia 

szerszego dyskursu społecznego nad wyzwaniami stawianymi wo-

bec edukacji i rehabilitacji populacji doświadczającej niepełno-

sprawności, zaś obszarem, w którym może i powinien się toczyć, 
jest z pewnością pedagogika specjalna. Warto jednak zauważyć, że 

bez wyemancypowania pedagogiki specjalnej jako dyscypliny nau-

kowej trudno powierzyć jej rolę sprawczą w procesie przygotowa-

nia do emancypacji. 

Proces dochodzenia do wolności jest złożony i długotrwały. Je-
go efektem może być wyzwolenie od stereotypów i opinii generują-
cych nieprawidłowe relacje społeczne pomiędzy osobami z niepeł-
nosprawnością i pozostałą częścią społeczeństwa. Emancypacja jest 
istotna nie tylko z punktu widzenia grup doświadczających niepeł-
nosprawności, lecz także dla innych ludzi. Życie w środowisku 
szanującym różnorodność, niedyskryminującym ze względu na 
________________ 

2 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 32. 
3 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010. 
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odmienność jest pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące dla wszyst-
kich uczestników bytu społecznego. Emancypacja jest procesem 
kontekstowym i podmiotowym, nie da się jej zaprogramować, po-
wielić czy znaleźć gotowej recepty na wszystkie nierówności. Takie 
przeświadczenie mają również autorzy artykułów zamieszczonych 
w niniejszym tomie. Pierwsze teksty zostały poświęcone teoretycz-
nym i ideologicznym aspektom emancypacji osób z niepełnospraw-
nością. 

Dorota Podgórska-Jachnik otwiera dyskurs emancypacyjny 
przez wskazanie jego kategorii – podmiotowości, niezależnego ży-
cia, samorealizacji, praw człowieka – w odniesieniu do osób z nie-
pełnosprawnością. Są to pojęcia konstytuujące dyskurs w obszarze 
pedagogiki specjalnej, a zarazem stanowiące pewne kontinuum 
historycznie uwarunkowanych dążeń ku wolności i sprawiedliwości 
społecznej łączących obie pedagogiki: emancypacyjną i specjalną. 

Marcin Wlazło rozważa socjopolityczny kontekst emancypacji, 
odwołując się głównie do liberalizmu jako koncepcji wyjaśniającej 
relacje między ideą wolności a wolnym rynkiem w odniesieniu do 
społecznego modelu niepełnosprawności i emancypacyjnego para-
dygmatu pedagogiki specjalnej. 

Kas Mazurek i Margaret Winzer dokonują oglądu wdrożenia 
zasad Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w różnych 
krajach Ameryki i Europy. Autorzy skupili się głównie na edukacji, 
ukazując niewystarczającą realizację przesłanek inkluzyjnych. Kry-
tycznie odnieśli się do wciąż dużego oporu (ideologicznego i poli-
tycznego) przeciwko pełnej inkluzji szkolnej ujawnianego w wielu 
krajach. 

Joanna Konarska ukazuje emancypację jako nowy nurt rehabili-
tacji. W dyskusji podejmuje wątek kształtowania przez rodziców, 
pedagogów i inne osoby uczestniczące w procesie rehabilitacji ta-
kich cech osobowości dzieci i młodzieży, które ułatwiają im samo-
realizację i autonomię. 

Druga część artykułów przedstawia wybrane grupy osób z nie-
pełnosprawnością – dzieci, młodzież, dorosłych – w procesie upeł-
nomocnienia (ang. empowerment). Wzmacnianie jednostki w dąże-
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niach emancypacyjnych, rozwijanie kompetencji, które posłużą jej 
samej, ale też pozwolą na angażowanie się w orędowanie w spra-
wach dotyczących praw innych członków grupy jednorodnej lub, co 
bardziej doniosłe, wszystkich niepełnosprawnych. Stanowi również 
wyzwanie dla środowiska rodzinnego i instytucjonalnego skupio-
nych wokół osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Rozważania Joanny Buławy-Hałasz idą w kierunku ukazania 
wysokofunkcjonujących osób z autyzmem jako grupy silnie działa-
jącej na rzecz usamodzielnienia się oraz samostanowienia. Ich 
emancypacja ma dwa wymiary: edukacyjny – upowszechnienie 
wiedzy na temat autyzmu oraz psychospołeczny – rzecznictwo 
własnych potrzeb. 

Agata Jakubas w swoim artykule dotyka problematyki tożsamo-
ści płciowej kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy. Podjęte 
wątki emancypacji dotyczą ustosunkowania badanych kobiet do 
rozumienia kobiecości i nadawanych jej znaczeń. 

Z kolei Małgorzata Walkiewicz-Krutak podnosi kwestie uwa-
runkowań procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Zwraca uwagę, że rozwijanie podmiotowości i autonomii w okresie 
dorosłości wymaga wsparcia tak ze strony zarówno środowiska 
rodzinnego, jak i instytucjonalnego. Autorka ukazuje proces rozsze-
rzania indywidualnej autonomii jednostki w kontekście procesu 
emancypacji grupy, zaś jako przykład przedstawia działalność fun-
dacji prowadzonych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku 

Kornelia Czerwińska kontynuuje rozważania na temat emancy-
pacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Opisuje przypadek 
osoby ociemniałej jako egzemplifikację świadomego oporu prze-
ciwko opresji wynikającej ze stopniowej utraty wzroku, przez auto-
kreację i dążenie do zdobycia statusu podmiotowego. 

Drugie studium przypadku przedstawione przez Agnieszkę  
Sokołowską-Kasperiuk również odnosi się do osoby ociemniałej. 
Autorka ukazuje jej proces adaptacji do niepełnosprawności wiążą-
cy się z pokonywaniem trudności fizycznych i psychospołecznych  
w codziennych sytuacjach życiowych. 



Wprowadzenie 11 

Na koniec Iwona Konieczna poddaje analizie sytuację dzieci 
przewlekle chorych. Autorka skupiła się na podejmowanych przez 
tę grupę strategiach radzenia sobie z trudnościami związanymi  
z chorobą, a także powiązanych z nimi możliwościach osiągania 
dobrego samopoczucia, sprawności i niezależności, by móc się 
przystosować i efektywnie rozwijać. 

Tom pierwszy uzupełniają doniesienia z przebiegu konferencji 
dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, 
wykluczenia z kultury, którego mogą i zwykle doświadczają osoby 
z niepełnosprawnością oraz biblioterapii jako metody często stoso-
wanej w edukacji i rehabilitacji osób doświadczających różnych 
trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

Mamy nadzieję, że lektura niniejszego tomu zachęci Czytelni-
ków do sięgnięcia po drugi tom poświęcony kontynuacji dyskursu 
emancypacyjnego toczącego się w obszarze pedagogiki specjalnej. 

Redaktorzy 
Beata Cytowska, Piotr Plichta 
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ABSTRACT: Dorota Podgórska-Jachnik, Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjal-
na – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności [Emancipatory 
pedagogy and special education – the key categories in emancipatory discourse of 
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Interest of special education in the issue of emancipation emerges from an opres-

sion, often experienced by people with disabilities. Emancipation is usually under-

stood as liberation from all kinds of dependence, oppression or fear, as the attain-

ment of self-reliance and independence. This justifies the importance of stimulating 

the activity of emancipation by special educators. The issue, however, is a way of 

shaping emancipation competences. Although the emancipatory paradigm has not 

yet been fully utilized within this sub-discipline, it seems to be an inspiring research 

perspective. The article presents the key issues, discourses and concepts associated 

with the paradigm of emancipation in special education. 

KEY WORDS: education, emancipation, special education, disability 

Pedagogika specjalna na przełomie XX i XXI w. przeszła szereg 
przeobrażeń związanych zarówno z nowym spojrzeniem na niepeł-
nosprawność i teoretyczną refleksją nad usytuowaniem pedagogiki 
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specjalnej jako subdyscypliny wyrosłej wokół tego kluczowego po-
jęcia w systemie nauk społecznych i humanistycznych1, jak i z no-
wych rozwiązań praktycznych we współczesnych systemach oświa-
towych, przyjmujących postać edukacji integracyjnej i włączającej. 
Zmieniło się podejście do niepełnosprawności, jej miejsce w społe-
czeństwie, zmieniła się także samoświadomość wielu osób z niepeł-
nosprawnością, poziom ich życiowych aspiracji oraz zaangażowa-
nie na rzecz lepszej, własnej przyszłości. Współczesność, choć nie 
jest wolna od różnego rodzaju zagrożeń i ryzyka2, stworzyła nowe 
możliwości rozwojowe i nowe przestrzenie partycypacji społecznej, 
które w większym lub mniejszym stopniu wykorzystują osoby  
z niepełnosprawnością, pokonując bariery i osobiste ograniczenia. 
Wiele z tych działań ma znamiona emancypacji – grupowego lub 
osobistego wyzwolenia z życiowej opresji, jaką tworzy gorsze usy-
tuowanie społeczne lub poważna zależność od innych ludzi, będąca 
skutkiem niepełnosprawności. Znamienne jest również, że mimo tej 
zależności, jakość życia osób z niepełnosprawnością nie pozostaje 
zawsze w prostym związku korelacyjnym ze stopniem istniejących 
uszkodzeń i dysfunkcji. Oczywistą rzeczą jest, że będzie ona po-
chodną poziomu usług medycznych i społecznych w danym społe-
czeństwie, ale dostrzegalny jest także znaczący wpływ podmioto-
wej aktywności i świadomych dążeń samorealizacyjnych samych 
osób niepełnosprawnych. 
________________ 

1 Aktualnie pedagogika specjalna, jako subdyscyplina pedagogiki, usytuowana 

jest formalnie w obszarze nauk społecznych (Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 

nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Dz.U. z 2011 r. Nr 179, 

poz. 1065). Jednak zarówno tradycja (wcześniej uznawano pedagogikę i pedagogikę 

specjalną za nauki humanistyczne), jej podstawy teoretyczne, filozoficzne i aksjolo-

giczne, jak i podejmowana problematyka badawcza, wskazują na liczne związki  

i osadzenie teoretyczne w humanistyce. Niezależnie od formalnego przyporządko-

wania należy zatem traktować pedagogikę i pedagogikę specjalną tak jako nauki 

społeczne, jak i humanistyczne. 
2 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo 

Scholar, Warszawa 2004; A. Krause, Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń spo-

łecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004. 
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Emancypacja (od łac. emancipatio – co w starożytności oznaczało 
wyzwalanie syna spod władzy ojcowskiej) ma obecnie wiele zna-
czeń, jednak w pedagogice najczęściej rozumiana jest jako unieza-
leżnianie się, uwalnianie od różnego rodzaju zależności, ucisku, 
lęku, opresji, osiąganie samodzielności, oswobadzanie3. Wśród licz-
nych definicji można wskazać również rozumienie emancypacji 
jako osiąganie nowych pól wolności (myślenia i działania), co wiąże 
się ściśle zarówno z jej logiką negatywną (emancypacja/wolność 
„od”), jak i pozytywną (emancypacja/wolność „do”)4. Maria  
Czerepaniak-Walczak podkreśla przy tym zawsze wyłącznie pod-
miotowy wymiar emancypacji – bez względu na to, czy mamy do 
czynienia ze zmianą dotycząca jednostek czy grup. Zdaniem autor-
ki emancypacja musi wiązać się z podmiotową aktywnością czło-
wieka, osiągniętą samodzielnie świadomością krytyczną i podję-
ciem wysiłku zmiany, przez co emancypacji nie można delegować 
na inną osobę (nieprzechodniość doświadczeń i rezultatów tego 
procesu)5. Pisze ona: 

Emancypacja indywidualna, osobowa, nie prowadzi do wyzwolenia 

innych osób, nawet o podobnych właściwościach. Każda osoba, po-

dejmująca wysiłek uwolnienia się od osobiście odczuwanych ograni-

czeń i sięgania po osobiście ważne wartości, czyni to w celu emancy-

powania siebie. Emancypacja zbiorowa prowadzi do uwalniania się 

całych grup doświadczających poczucia wspólnoty ze względu na do-

świadczaną opresję, (…) jednak (…) zbiorowe emancypowanie się nie 

wywołuje automatycznie emancypacji jednostkowej6. 

Jednocześnie warto zauważyć, że zidentyfikowanie opresji to 
dla autorki warunek zaistnienia procesów emancypacyjnych: jeśli 

________________ 

3 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-

tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006, s. 27–29, 

H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, [w:] Pedagogika, red. Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 368–369. 
4 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 16–22. 
5 Ibidem, s. 29–31. 
6 Ibidem, s. 32. 
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opresja nie istnieje – to nie ma powodów do wyzwalania się. Stąd 
też powodem, dla którego dyskurs emancypacyjny wydaje się tak 
znaczący dla pedagogiki specjalnej, jest uznanie niepełnosprawno-
ści za czynnik opresyjny7. Z kolei opresję łączy Peter McLaren  
z doznawaniem cierpień, zniewolenia, dyskryminacji, z odczuwa-
niem ograniczeń, w tym z ograniczeniem samodzielności8. To do-
świadczenia będące często udziałem osób z niepełnosprawnością, 
ale również mogą być związane z płcią, wiekiem, kolorem skóry, 
statusem ekonomicznym, językiem, pochodzeniem etnicznym, 
orientacją seksualną itd. Obecnie najczęściej mówi się o emancypacji 
kobiet, mniejszości językowych, narodowych, seksualnych, religij-
nych, krajów postkolonialnych, niewolników, uciśnionych grup 
społecznych (teoria underclass9) itd. Co więcej, nakładanie się na 
siebie wyróżnionych wyżej oraz innych czynników może powodo-
wać wielokrotność dyskryminacji i wykluczenia. Jest więc powód 
uzasadniający znaczenie stymulowania aktywności emancypacyjnej 
przez pedagogów specjalnych, problemem pozostaje jednak sposób 
kształtowania kompetencji emancypacyjnych w warunkach pod-
miotowej niepełnosprawności. Pedagogika specjalna powinna więc 
położyć duży nacisk na poszukiwanie i rozwijanie potencjału 
emancypacyjnego osób z niepełnosprawnością. Jednak paradygmat 
emancypacyjny – lub też, jak określa to Iwona Chrzanowska – 
emancypacyjny subparadygmat10 – nie został jeszcze w pełni wyko-
________________ 

7 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2008, 

s. 29. 
8 P. McLaren (1999), za: M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 17. 
9 Iwona Chrzanowska podjęła próbę zastosowania teorii underclass również  

w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością. Zob. I. Chrzanowska, Zaniedbane 

obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. 
10 I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 208. Stanowisko autorki jest o tyle zasadne, 

iż paradygmat emancypacyjny wpisuje się w szerzej rozumiany paradygmat huma-

nistyczny. Taka hierarchiczność jest jednak istotna przy łącznym rozpatrywaniu 

różnych perspektyw teoretycznych, nie ma natomiast potrzeby przywoływania jej 

w niniejszym tekście, poświęconym wyłącznie problematyce emancypacyjnej. 
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rzystany w obrębie tej subdyscypliny pedagogicznej. Istotny głos 
dotyczący słabo zaznaczonej obecności teorii krytycznej i paradyg-
matu emancypacyjnego we współczesnej polskiej pedagogice spe-
cjalnej stanowi analiza dokonana przez Bogusława Śliwerskiego  
w monografii Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, 
badania, stanowiącej w naszym kraju kluczową syntezę nurtów  
i teorii pedagogicznych, ukazującą bilans otwarcia XXI w. Autor, 
sam niebędący pedagogiem specjalnym, dokonuje obiektywnej oce-
ny „z zewnątrz”, wskazując na niewykorzystany jeszcze potencjał 
nurtu krytycznego i emancypacyjnego w dalszym rozwoju subdys-
cypliny11. Dobrze jednak, że można w ogóle mówić o pojawieniu się 
tej perspektywy badawczej i choć dopiero o inicjalnym, to jednak 
już inspirującym oddziaływaniu na środowisko polskich pedago-
gów specjalnych. 

Pedagogikę emancypacyjną można określić jako koncepcję wspo-
magania rozwoju (wychowania i samowychowania) poprzez kształ-
towanie świadomości krytycznej człowieka, a więc rodzaju we-
wnętrznie otwartej orientacji, 

obejmującej szeroki wachlarz zjawisk, [opartych] na krytycznym,  

a nawet negatywnym stosunku do normatywnego podejścia (…) peda-

gogiki tradycyjnej. (…) Istotą wychowania, nauczania i teorii pedago-

gicznej jest wyzwolenie, które obejmuje wyzwolenie osoby, jej umy-

słowości, jak również związanej z nią sferą zachowań społecznych. 

Podstawową kwestią jest zmiana rozumienia form życia i form jego 

wyobrażania, co jest związane z odchodzeniem od świadomości, że są 

one naturalne, i dochodzeniem do świadomości, że są one uwarunko-

wane i zapośredniczone społecznie12. 

Tak uzyskuje się możliwości kontroli i taki jej rodzaj jest cennym 
zasobem osób z niepełnosprawnością. Emancypacja pozostaje więc 
zarówno celem, jak i środkiem do celu, a oddziaływania pedago-
________________ 

11 B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 106–108. 
12 H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, [w:] Pedagogika, red. Z. Kwie-

ciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 394. 
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giczne ukierunkowują i pozwalają podtrzymać wybrany kierunek 
zadań. 

Nietrudno też zauważyć, że wsparcie w pedagogice emancypa-
cyjnej musi mieć również silnie zindywidualizowany charakter: nie 
tylko doświadczanie emancypacji jest nieprzekazywalne, ale i treść 
owych emancypacji jest dopasowana do indywidualne przeżywa-
nych ograniczeń. Tym samym nie można więc przywołać jakichś 
określonych standardów emancypacji, co rozwiewa niepokój o to, 
czy osoby z niepełnosprawnością zdolne są do emancypacji, a jeśli 
tak, to w jakim zakresie i za pośrednictwem jakich działań pedago-
gicznych ją wyzwalać u osób w znaczącym stopniu zależnych od 
innych (np. w przypadku niepełnosprawności intelektualnej)13. 
Każdy człowiek jest zdolny do jakiegoś zakresu emancypacji, każdy 
może osiągnąć ją na swoją miarę (także osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, co wykazała w swoich badaniach Beata Cytow-
ska14), nie każdy jednak podejmuje taki trud. Nie można w tym 
wypadku zapominać o kluczowym znaczeniu kompetencji komu-
nikacyjnych (umożliwiających zrozumienie sytuacji) oraz instru-
mentalnych (umożliwiających dokonanie zmiany – np. innowacyj-
ność, zdolność znajdowania alternatywnych rozwiązań, odwaga  
w ich stosowaniu)15. To one będą w praktyce limitować poziom 
osiągalnej zmiany. 

Nie każdy jednak, nawet posiadając optymalny poziom wymie-
nionych kompetencji, otrzymuje odpowiednie wsparcie wycho-
wawcze wyzwalające krytyczne myślenie o sobie i własnej sytuacji 
jako zadaniu do rozwiązania w kategoriach uwolnienia. Jest to 
szczególnie widoczne w pedagogice specjalnej, która długo upa-
trywała czynników personalnego wyzwolenia z opresji niepełno-
sprawności w mechanizmach adaptacyjnych. Do tej pory emancy-
________________ 

13 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2010. 
14 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji do-

rosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 
15 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 134–138. 
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pacja bywa mylnie identyfikowana jako osiąganie wysokich stan-
dardów (np. edukacyjnych), upodobniających osoby z niepełno-
sprawnością do osób bez niepełnosprawności. Można niestety spo-
tkać się z publicznymi paternalistycznymi prezentacjami sukcesów 
edukacyjnych osób z niepełnosprawnością, opatrzonymi komenta-
rzami w rodzaju: „Proszę, jaka to ładnie wyemancypowana osoba”. 
Nie przeczę, że osoby takie mogą mieć swoje emancypacje i być 
może owocna edukacja (specjalna) odgrywa w tym swoją rolę, jed-
nak nie można sprowadzać emancypacji do spełniania pewnych 
(cudzych) standardów, w tym przypadku edukacyjnych. Miarą 
emancypacji częściej może być bowiem samorealizacja wbrew ocze-
kiwaniom społecznym i potocznym wyobrażeniom kariery. Wye-
mancypowane osoby często idą niestandardową ścieżką, czasem 
łamią konwencję, nie zawsze zdobywają z tego tytułu aprobatę oto-
czenia, zresztą prawdziwa emancypacja nie potrzebuje jej, bo osią-
gając wewnętrzne poczucie kontroli, osoba wyemancypowana 
uniezależnia się od zewnętrznych ocen i motywacji hubrystycz-
nych. To istotne rozróżnienie, gdyż paradygmat adaptacyjny i pa-
radygmat emancypacyjny wyznaczają zupełnie inne role pedagoga, 
w tym pedagoga specjalnego, oraz cele podejmowanych działań. 
Celem pedagogiki emancypacyjnej jest wyzwolenie z opresji nie-
pełnosprawności, zaś wyzwalanie potencjału adaptacyjnego jest 
celem pedagogiki rehabilitacyjnej – „przywracającej do życia w spo-
łeczeństwie”16, z naciskiem na społeczeństwo i jego wymagania 
(standardy), a nie wyzwolenie personalne jednostki. Mimo pozor-
nego interesu osoby z niepełnosprawnością, obecnie podkreśla się 
jednostronność tej adaptacji, nieuwzględniającej w dostatecznym 
stopniu argumentum ad hominem, co w rezultacie stanowi o uprzed-
miotowieniu tej osoby, a nie jej podmiotowym traktowaniu. Pod-
miotowość zaś oznacza w szczególności, zdaniem Marii Czere-
paniak-Walczak ściśle powiązane ze sobą elementy: możliwość 
dokonywania wyborów oraz ponoszenie odpowiedzialności za nie 
(nie wyłączając negatywnych konsekwencji). Trzecim elementem 

________________ 

16 A. Krause, op. cit., s. 150–152 i 199. 
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(istotnym w sensie sprawności instrumentalnej) jest podmiotowe 
sprawstwo, oznaczające motywowaną wewnętrznie gotowość do 
decyzji i odpowiedzialności. Podmiotowe sprawstwo przeciwsta-
wia się sprawstwu hubrystycznemu, motywowanemu przymusze-
niem, alienacją, Przeciwstawia się też brakowi gotowości do podję-
cia odpowiedzialności17. 

Proces emancypacji jest najczęściej długotrwały, a kierunek 
zmian wyznacza przechodzenie od roszczeń (wyrażonych komuni-
katami „należy mi się…”, „żądam…”) przez aspiracje („chciałbym 
osiągnąć…”, „marzę o…”) do konkretnie realizowanych dążeń 
(„zmierzam do…”, „walczę o…”). Wzrasta więc poziom zaangażo-
wania w zmianę18, a ona sama wymaga wzrastających kompetencji, 
dzięki którym marzenia i plany mogą zostać zrealizowane. 

Należy zaznaczyć, że ten rodzaj aktywności osób z niepełno-
sprawnością, który można określić ruchem na rzecz walki z dys-
kryminacją, walki o możliwość decydowania o własnych sprawach, 
o poprawę usytuowania społecznego i dostęp do różnych obszarów 
życia społeczności, widoczny jest już od XIX w., ale przybrał szcze-
gólnie na znaczeniu pod koniec XX i na początku XXI w. Jako jeden 
z pierwszych przykładów zrzeszania się w celu obrony własnych 
zagrożonych praw, można przedstawić powstałe w XIX w. w USA 
NAD – National Association of the Deaf (Narodowe Stowarzyszenie 
Głuchych). Stowarzyszenie, które umieściło w swoim logo wiele 
znaczący napis A Century of Deaf Awareness (Wiek Świadomości 
Głuchych). Utworzenie tej organizacji było odpowiedzią niesłyszą-
cych Amerykanów na podpisaną w 1880 r. na słynnym (aczkolwiek 
niechlubnie) Kongresie w Mediolanie rezolucji zabraniającej uży-
wania języka migowego w szkołach dla głuchych. W XX w. stowa-
rzyszenia i organizacje osób z niepełnosprawnością, ich rodzin  
i przyjaciół stały się powszechne na całym świecie, dążąc nawet do 
zrzeszania się ponadnarodowego. Za ukoronowanie wspólnego 
ruchu na rzecz lepszej przyszłości można uznać Europejski Kongres 

________________ 

17 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 114. 
18 Ibidem, s. 145–147. 
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na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Madrycie w dniach 20-24 mar-
ca 2002 r., przypieczętowany podpisaniem pamiętnej Deklaracji 
Madryckiej oraz podpisanie w roku 2006 na forum Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Osób Niepełnospraw-
nych. Jak głosi tekst Deklaracji Madryckiej, międzynarodowe gre-
mium ponad 400 uczestników Kongresu wyraziło w imieniu ponad 
50 milionów niepełnosprawnych Europejczyków emancypacyjne 
żądanie samostanowienia, sformułowane w sloganie politycznym 
„Nic o nas bez nas!”. Tak zdecydowane wejście w XXI w. zaowo-
cowało zmianą podejścia do osób z niepełnosprawnością, jak rów-
nież formalnym potwierdzeniem ich autonomicznych dążeń19. 
Przyczyniło się w dużym stopniu także do ustanowienia długo wy-
czekiwanej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006 r., 
w Polsce od 2012 r.), która jest już nie tylko dokumentem deklara-
tywnym, ale i sprawczym, pozwalającym zabezpieczać prawa osób 

________________ 

19 Wybrane zostały w tym miejscu tylko dwa akty prawne o epokowym zna-

czeniu dla osób z niepełnosprawnością w skali międzynarodowej. Pominięto w tym 

opracowaniu szczegóły ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnością, w tym 

szereg wcześniejszych aktów prawnych – ważnych, ale o mniejszej skali czy też 

pisanych bardziej z myślą o tych osobach, a niekoniecznie przy ich udziale czy  

w wyniku ich dążeń. Szczegółowy opis historii tych praw w wymiarze europejskim 

i światowym zawarte są w publikacjach: K. Kurowski, Ewolucja regulacji prawnych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie problematyki praw osób niepełnospraw-

nych, [w:] Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, t. 2, pt. Ruch na 

rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych, red. D. Podgórska-Jachnik, Wydaw-

nictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź 2010, s. 53–72; K. Kurowski, Wolności i prawa 

człowieka i obywatela z perspektywy osób niepełnosprawnych, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Warszawa 2014. Opis dążeń emancypacyjnych osób z niepełno-

sprawnością, a zwłaszcza osób z uszkodzonym słuchem, był też przedmiotem opisu 

kilku opracowań autorki, m.in. D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje. Wydaw-

nictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź, 2013; D. Podgórska-Jachnik, Emancypacja 

ofensywna a perspektywy integracji osób niepełnosprawnych, [w:] Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej, red. U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, red. A. Krause, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego, Olsztyn 2008; D. Podgórska-

Jachnik, Historia wychowania i edukacji głuchych z perspektywy surdopedagogiki początku 

XXI wieku, [w:] Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną, red. D. Baczała, J. Bin-

nesebel, J. Błeszyński, Wydawnictwo Naukowe WSEZ, Łódź 2008, s. 163–194. 
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z niepełnosprawnością w państwach sygnatariuszach. Jeszcze więk-
sze znaczenie może mieć przyjęcie przez te kraje tzw. protokołu 
fakultatywnego do Konwencji20, który przewiduje możliwość fak-
tycznego egzekwowania zapisanych w niej praw poprzez składanie 
skarg indywidualnych przez osoby, które uznają się za ofiary naru-
szeń postanowień Konwencji w swoim kraju. Apel Rzecznika Praw 
Obywatelskich do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne 
podpisanie i ratyfikację protokołu z 21 stycznia 2016 r., wystosowa-
ny w imieniu 170 polskich organizacji działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnością, jak również na rzecz praw człowieka, rów-
nego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego21, jest najnow-
szym przejawem walki o ich prawa. Warto dodać, że do tej pory 
protokół ratyfikowało 88 krajów zrzeszonych w Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, w tym 21 europejskich22. Udział osób z nie-
pełnosprawnością w procesie zmiany, jak również rozwinięcie się 
systemu ich reprezentacji, są niewątpliwymi przejawami emancy-
pacji tego środowiska i przyczyniły się znacząco do pozytywnych 
efektów walki o uznanie słusznych, a zaniedbywanych praw tych 
osób23. 

Na tle zarysowanych z jednej strony – bardzo wstępnie  
i w uproszczony sposób – problemów emancypacji podejmowanych 
w naukach pedagogicznych, z drugiej strony wybranych przeja-
wów ruchu emancypacyjnego osób z niepełnosprawnością, ciekawe 
pozostaje spotkanie pedagogiki emancypacyjnej z pedagogiką spe-
________________ 

20 Protokół fakultatywny do KPON (wersja angielska).pdf oraz Protokół fakultatywny 

do KPON (polskie tłumaczenie robocze).pdf www.rpo.gov.pl/pl/content/ratyfikujmy-

protokol-fakultatywny-do-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-apel-rpo 

[24.01.2016]. 
21 Lista organizacji dołączona do apelu. 
22 Apel RPO do Prezes Rady Ministrów.pdf, www.rpo.gov.pl/pl/content/raty 

fikujmy-protokol-fakultatywny-do-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych- 

apel-rpo [24.01.2016]. 
23 B. Kmieciak, Rzecznikowski system ochrony praw człowieka w Polsce – rozproszenie 

w działaniu czy też różnorodność w dążeniu do wspólnego celu?, [w:] Problemy rzecznictwa 

i reprezentacji osób niepełnosprawnych, red. D. Podgórska-Jachnik, Wydawnictwo 

Naukowe WSP w Łodzi, Łódź 2009, s. 105–108. 
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cjalną. Pomijając czasy starożytne i wspominając jedynie o zaintere-
sowaniu pojęciem i działaniami emancypacyjnymi w okresie oświe-
cenia, należy wyeksponować XIX-wieczną myśl szkoły frankfurckiej 
(Max Horkheimer, Herbert Marcus, Erich Fromm, Theodor Adorno, 
Jürgen Habermas) oraz Karola Marksa, istotną dla określenia 
współczesnego znaczenia słowa „emancypacja”, stanowiąca tak 
podstawę pedagogiki emancypacyjnej, jak i rewolucyjnych ruchów 
proletariackich drugiej połowy XIX w. Postrzeganie edukacyjnych 
źródeł emancypacji w edukacji wiązane jest z kolei z myślą czoło-
wego przedstawiciela nowego wychowania Johna Deweya. Jednak 
rozkwit idei emancypacji przez edukację nastąpił przede wszystkim 
w latach 60. i 70. XX w., m.in. za sprawą takich myślicieli jak Paul 
Freire, Ira Shoa, Mary Boyce, Peter McLaren – w USA, oraz Herbert 
Marcuse czy Michael Foucault – w Europie24. Niewątpliwie rozwój 
idei emancypacji związany był silnie ze studenckimi ruchami kon-
testacyjnymi, które nasiliły się w tym okresie na obu kontynentach 
pod hasłami pacyfizmu, feminizmu, ruchu hippisowskiego, od-
cięcia ideologicznego młodego pokolenia od zastanych i narzu-
canych wartości, przeciwstawienia foucaultowskiej „rządomyślno-
ści” (fr. Gouvernementalité) – panoptyzmowi, biopolityce, opresyjnej 
instytucji władzy i opresyjnej władzy instytucji oraz generowanej 
przez nie dyscyplinie25. 

Emancypacja ma też zatem swój wymiar realnych przeobrażeń – 

rewolucji, rebelii, buntu, walk wyzwoleńczych, ale i metodycznej 

zmiany. Założeniem niniejszego opracowania jest przede wszyst-

kim identyfikacja kluczowych kategorii pojęciowych emancypacyj-

nego dyskursu, wymienione wyżej pojęcia wpisują się bardzo do-

brze w ów dyskurs. Paradygmat emancypacyjny – tak w naukach 
________________ 

24 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 56–57, H. Zielińska-Kostyło H., Pedagogi-

ka emancypacyjna, [w:] Pedagogika, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 394–396. 
25 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warsza-

wa, 1998; T. Lemke, Foucault, rządomyślność, krytyka, przeł. J. Maciejczyk, „Recykling 

Idei” 2007; L. Rasiński, Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej, Wydawnictwo 

Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010. 
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politycznych, jak też humanistycznych i społecznych (a więc także 

w pedagogice i pedagogice specjalnej), wyznaczają m.in. takie dys-

kursy i pojęcia jak: feminizm, queer theory, postkolonializm, auto-

nomia (prawo do samostanowienia), izonomia (równość wobec 

prawa), wolność i nowe pola wolnościowe26, ujawnianie mechani-

zmów dyskryminacji (rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, seksizmu 

i in.), ujawnianie mechanizmów przemocy (np. biopolityka i nagie 

życie – Giorgio Agambena27, biowładza – Michela Foucaulta28 i in.). 

Jak widać już tylko z tego zarysu, problematyka emancypacyjna 

jest bardzo rozbudowana i złożona. Jednocześnie wszystkie dotych-

czas występujące kwestie można i należy uznać za bardzo istotne 

dla opisu przemian dotyczących społecznego usytuowania osób  

z niepełnosprawnością oraz praktycznych aspektów wzbudzania 

ich potencjału emancypacyjnego. Głównym zadaniem, które zostało 

postawione w niniejszym opracowaniu, jest próba wskazania, co  

z tego już zakorzeniło się w pedagogice specjalnej, tak jak np. 

przedstawione już wcześniej pojęcia podmiotowości i autonomii, 

konstytutywne dla pojęcia emancypacji. Propozycję takiego zesta-

wienia dyskursów i pojęć powiązanych z (sub)paradygmatem eman-

cypacyjnym zarysowującym się w pedagogice specjalnej przedsta-

wia rysunek 1. 

Na rysunku naniesiono główne kategorie dyskursywne (za-

ciemnione pola, napisy wielkimi literami) oraz towarzyszące im 

podstawowe pojęcia (zapisane kursywą), które wydają się najczę-

ściej pojawiać w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej w po-

wiązaniu z paradygmatem emancypacyjnym lub też mogą być in-

spirujące dla takiego ujęcia problematyki niepełnosprawności. 

________________ 

26 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit.; M. Czerepaniak-Walczak, Między dostoso-

waniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 1995. 
27 G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Wydawnictwo Pró-

szyński i S-ka, Warszawa 2008. 
28 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, Wydawnictwo 

Sic!, Warszawa 2008. 
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Rys. 1. Dyskursy i pojęcia związane z (sub)paradygmatem emancypacyjnym w peda- 
 gogice specjalnej (źródło: opracowanie D. Podgórska-Jachnik). 

Po lewej stronie schematu wyeksponowano cztery główne dys-
kursy charakteryzujące pozytywne aspekty emancypacji „do”, sta-
nowiące przedmiot dążeń emancypujących się osób z niepełno-
sprawnością i ich środowisk (organizacji, rodzin, reprezentantów, 
rzeczników). Aktualnie najbardziej nośnymi poznawczo i inspirują-
cymi do praktycznych działań wydają się następujące dyskursy: 

1. Dyskurs podmiotowości – którą wyznaczają opisane wcze-
śniej pojęcia decyzyjności, możliwości podejmowania wyborów 
oraz gotowości poniesienia odpowiedzialności za nie. 

2. Dyskurs niezależnego życia – z którymi wiążą się pojęcia do-
rosłości, samodzielności oraz pracy, a także warunkującej niezależ-
ność edukacji; wszystko, jeśli nawet nie doprowadzi do pełnej nie-
zależności od innych (czasem będzie to po prostu niemożliwe), to 
jednak przyczynia się do zwiększenia zakresu wyzwolenia perso-
nalnego. 

3. Dyskurs samorealizacji – co w pierwszym rzędzie oznacza 
określenie własnej tożsamości, ale także transgresję, stanowiącej wy-
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raz pokonania istniejących ograniczeń oraz autodeterminację w reali-
zacji celu, najczęściej długofalowego i okupionego dużym wysiłkiem. 

4. Dyskurs praw człowieka – które z powodu ich nierespekto-
wania muszą przyjmować formułę specjalnych praw-apeli, wyraża-
nych w imieniu dyskryminowanych grup; tak więc zamieszczono 
na schemacie pojęcia praw osób z niepełnosprawnością, ale także 
praw dziecka, kobiet czy pracowników, gdyż niewykluczone jest 
występowanie wielokrotnych naruszeń praw; w dyskursie praw 
człowieka pojawiają się również takie pojęcia jak autonomia i femi-
nizm, stanowiące określenia kierunków emancypacyjnych dążeń do 
równości wobec prawa we współczesnym świecie, obejmujących 
także osoby z niepełnosprawnością. 

Po prawej stronie rysunku znajdują się dwa zaciemnione pola 
przedstawiające dwa główne dyskursy ukazujące z kolei negatywne 
aspekty emancypacji, a więc źródła działań ucieczkowych „od”. Wy-
różniono tu dyskurs opresji, stanowiącej zgodnie z sugestią Marii 
Czerepaniak-Walczak podstawowy czynnik pozwalający zdefiniować 
działania mianem emancypacyjnych, oraz dyskurs (post)kolonialny 
ujmujący w najszerszym stopniu wszystkie postrzegane we współ-
czesnym świecie nierówności. Przedstawiono go jako odrębną kate-
gorię, gdyż szacuje się, że ta forma zniewolenia może dotyczyć obec-
nie na świecie aż ok. 75% ludzkości29. Nagromadzone wokół nich 
pojęcia ukazują ciemne strony życia doświadczane przez osoby  
z niepełnosprawnością w środowisku społecznym, stanowiące przed-
miot troski i dyskusji pedagogów specjalnych, jak również samych 
osób z niepełnosprawnością. To np. alienacja, uprzedmiotowienie,  
w skrajnych przypadkach dehumanizacja; to zależność od innych, 
zrodzona, ale i rodząca bezradność (tzw. bezradność wyuczona), 
pogłębiona infantylizacją (traktowaniem osób z niepełnosprawnością 
jak „wiecznych dzieci”), a co za tym idzie, wszechwiedzącym pater-
nalizmem. To wszystko można określić jako opresyjne działania, 

________________ 

29 E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] Teoria postkolonialna. Wprowadzenie 

krytyczne, red. L. Gandhi, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 

2008, s. 157. 



Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna 29 

prowokujące do ucieczki „od”, do walki o prawa – autonomię  
w miejsce izonomii), do walki z takimi formami dyskryminujących 
uprzedzeń, jak ableizm (dyskryminacja ze względu na niepełno-
sprawność), ale także atrakcjonizm (dyskryminację ze względu na 
wygląd – gdyż niepełnosprawność często pozostawia swój widoczny 
stygmat decydujący o innej aparycji człowieka) czy też ageizm (dys-
kryminację ze względu na wiek – gdyż i on jest czynnikiem przyczy-
niającym się do skali niepełnosprawności, zaś stary, niepełnospraw-
ny człowiek częściej może padać ofiarą wykluczenia; podwójnego 
czy nawet wielokrotnego wykluczenia). Zgromadzone tu liczne poję-
cia nie są jednoznacznie przypisane do któregoś z tych dwóch dys-
kursów, mogą się bowiem przenikać. Natomiast w sposób szczegól-
ny, na zacieniowanych polach, zostały zaznaczone pewne szczególne 
formy opresji, wymienione w analizie Barnesa i Mercera. Są to: dys-
kryminacja, marginalizacja, wykluczenie, eksterminacja, cierpienie  
(i to, spowodowane stanem zdrowia, i to, wynikające z doświadcza-
nia innych wymienianych tu form opresji), jak również przemoc, 
wyzysk, ale również zadomowienie – tu w konotacji negatywnej, 
rozumiane jako nadmierne związanie z przestrzenią domową, za-
miast uczestnictwa w życiu swojej społeczności30. 

Przedstawiony katalog dyskursów i pojęć stanowi autorską 
propozycję spojrzenia na kluczowe kategorie powiązane z para-
dygmatem emancypacyjnym w pedagogice specjalnej. Czy to wszyst-
ko? – z pewnością nie. Rzecz zresztą nie w inwentaryzacji, gdyż to 
zaledwie początki zakorzeniania się tej perspektywy badawczej  
w odniesieniu do niepełnosprawności. Ten wstępny katalog pojęć 
został sformułowany w dwóch celach: po pierwsze po to, by poka-
zać, iż tradycje emancypacyjne w pedagogice specjalnej tak na-
prawdę są dawniejsze i silniejsze, niż samo użytkowanie w tej sub-
dyscyplinie słowa „emancypacja” (swoje własne zainteresowania 
procesem emancypacji datuję od 1995 r., a więc w perspektywie 
dwudziestu lat31 i wydaje się, że wcześniej trudno odnaleźć to poję-

________________ 

30 C. Bernes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008. 
31 Krause 1995. 
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cie w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej); po drugie po to, 
by zainspirować badaczy do już świadomego wykorzystania bazy 
teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej w obszarze pedagogiki 
specjalnej. Jest potrzeba i są możliwości, by ją rozwijać, a mariaż 
obu tych obszarów teorii pedagogicznej może zaowocować nowymi 
perspektywami wspierania osób pokonujących opresję niepełno-
sprawności w ich emancypacyjnym zmaganiach. To – jak mówi 
Amadeusz Krause – dostrzeżony projekt, choć jeszcze nieskończo-
ny32. Zastanawiając się nad miejscem pedagogiki emancypacyjnej  
w pedagogice specjalnej, trzeba uznać jej potencjał oraz przyjąć per-
spektywę wspólnego zadania do wykonania. Zgodzić się bowiem 
można ze zdaniem autora, iż w odniesieniu do problematyki nie-
pełnosprawności pedagogika emancypacyjna 

niedojrzała i pozbawiona niezbędnej refleksji, uwikłana w sloganach 

integracji, stanie się pustą wydmuszką samozadowolenia, ale dojrzała  

i krytyczna – potężnym orędziem kulturowego i społecznego wyzwo-

lenia33. 

Żywię przekonanie, że tak być może i mam nadzieję, że zainte-
resowanie pedagogów specjalnych pedagogika emancypacyjną bę-
dzie zarówno źródłem inspiracji teoretycznych, jak i wygeneruje 
nowe rozwiązania dla praktyki, służącej konstruktywnej świado-
mości krytycznej osób z niepełnosprawnością, ich wyzwoleniu oso-
bistemu i samorealizacji. 
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Wprowadzenie 

Kształtowanie się emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki 
specjalnej pociąga za sobą liczne konsekwencje zarówno w obrębie 
jej założeń teoretycznych, jak i codziennej praktyki edukacyjnej. 
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Źródłem wielu nieporozumień, uproszczeń i niewłaściwych uogólnień 
bywa najczęściej brak świadomego posługiwania się terminologią, 
przez co rozumiem nie tylko powierzchowną znajomość aktualnych 
znaczeń danego terminu, ale także pomijanie jego etymologii i zmien-
ności zastosowań w różnych okresach czasu. Dotyczy to zwłaszcza 
terminów należących nie tylko do specjalistycznego słownika danej 
dyscypliny, ale obecnych także w obrębie szerzej ujętych nauk hu-
manistycznych i społecznych, a nawet w języku potocznym.  
Medialno-elektroniczny przepływ zmasowanej i zwielokrotnionej 
informacji, która nadal opiera się na słowie mówionym i pisanym, 
choć z oczywistym współwystępowaniem obrazu statycznego i ru-
chomego sprawia, że wiele terminów fachowych pojawia się w co-
dziennych wiadomościach, którym bardzo często towarzyszy pro-
fesjonalny komentarz socjologiczny, politologiczny, ekonomiczny, 
psychologiczny, a czasem także pedagogiczny. 

Tytułowy liberalizm pojawia się zatem zarówno w opracowa-
niach ściśle naukowych, jak i w serwisach informacyjnych, publicy-
styce, a nawet (co w istocie jest przykładem najbardziej znamien-
nym) w wyborczych kampaniach politycznych. W podobny sposób 
można by zidentyfikować pozostałe terminy, którymi chciałbym się 
zająć w niniejszym tekście, a więc – emancypację, niepełnospraw-
ność, pedagogikę specjalną i paradygmat. Oczywiste jest, że okre-
ślenia te pojawiają w wymienionych obszarach praktyki językowej 
w sposób dalece zróżnicowany, jeśli chodzi o częstotliwość i cel ich 
użycia. Bardziej niż czysto językowe analizy interesują mnie jednak 
realne konsekwencje posługiwania się danymi określeniami na 
gruncie pedagogiki specjalnej, co wiąże się potrzebą zadania pyta-
nia, czy postulowana przez pedagogikę emancypacyjną „świado-
mość krytyczna”1 towarzyszy nam, gdy poszukujemy uzasadnienia 
dla promowania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki spe-
cjalnej. Chciałbym zatem pokazać, że (neo)liberalne uwikłania tego 
paradygmatu to w pierwszej kolejności kwestia językowa, a następ-
nie – socjopolityczne uwarunkowania edukacji specjalnej. 
________________ 

1 Zob. M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości 

krytycznej człowieka, GWP, Sopot 2006. 
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Wolność i niepełnosprawność –  

szlachetne idee a rzeczywistość społeczna 

Zmaganie się z ograniczeniami stanowi swoisty, uniwersalny 
kontekst wszelkich ludzkich działań. W perspektywie osobistej  
i społecznej jesteśmy zależni od poziomu opanowania odpowied-
nich umiejętności, które identyfikujemy jako zasoby umożliwiające 
nam codzienne funkcjonowanie. Rozwój człowieka – od pełnej za-
leżności do pełnej autonomii – to nieustannie powielany mecha-
nizm uwalniania się od ograniczeń narzucanych ludzkości (jako 
całości i wyodrębnionym grupom społecznym) przez prawa przy-
rody, religii czy władzy państwowej2. 

Znamienny związek wolności i niepełnosprawności pozwala na 
lepsze zrozumienie biologiczno-społecznego kontekstu kształtowa-
nia się ludzkiej niezależności, narażonej na nieustanne próby jej 
ograniczania czy to przez indywidualne warunki zdrowotne, czy to 
przez opresyjny charakter międzyludzkich kontaktów. Takie ujęcie 
opisywanej relacji kryje jednak w sobie pułapkę bardzo niefortun-
nego uproszczenia, zgodnie z którym wolność (a wraz z nią eman-
cypacja – o czym w dalszej części) człowieka niepełnosprawnego 
utożsamiana jest z jego usprawnieniem, gwarantującym życiową 
samodzielność, choć bywa, że szczytem dążeń (pseudo)emancypa-
cyjnych staje się opanowanie umiejętności samoobsługowych3. Nie 
trzeba wielkiej wnikliwości, by dopatrzyć się tutaj zrównania zna-
czeniowego niepełnosprawności z uszkodzeniem, które można na-
prawić lub zrekompensować, jeśli wada jest nieusuwalna. Tymcza-
sem idea wolności, stanowiąca językowe i filozoficzne umocowanie 
zarówno liberalizmu, jak i emancypacji, sięga do źródeł humanizmu 
jako koncepcji podkreślającej znaczenie indywidualnego, niczym 
nieskrępowanego rozwoju, którego intelektualny wymiar jest jed-
nocześnie pozbawiony znamion irracjonalności i pozostaje nieza-
leżny od stopnia sprawności fizycznej ludzkiego ciała. 
________________ 

2 Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1970, s. 23 i n. 
3 Zob. A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 

2010, s. 208–209. 
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Mechanistyczny stosunek do ludzkiego ciała często prowadzi 
do uzależnienia od narzucanych standardów zdrowia i sprawności, 
wraz z tendencjami do ujmowania człowieka i człowieczeństwa  
w kategoriach trans- i posthumanistycznych, których istotą jest no-
we skonstruowanie ludzkiej biologii i etyki4. Zrozumiałe skądinąd 
dążenia do przezwyciężenia skutków starzenia się oraz podatności 
na choroby i urazy zajmuje w równej mierze biologów i filozofów, 
co można jednocześnie odbierać jako potwierdzenie wielowymia-
rowości ludzkiego bytu. Jednocześnie coraz wyraźniej ujawnia się 
sprzeciw wobec hegemonii znormatywizowanej rzeczywistości, 
określanej rygorystycznymi standardami wyglądu, sprawności i za-
chowania. Emancypowanie się człowieka, dotycząc różnych społecz-
nych grup poddawanych (o)presji, a więc niewolników, mniejszości 
rasowych, dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, jest procesem 
socjopolitycznym zakładającym stopniowe zyskiwanie świadomo-
ści praw ludzkich i obywatelskich. 

Krzysztof Pomian w wydanym właśnie eseju Krótka historia nierów-
ności między ludźmi na przykładzie Europy5 nawiązuje zarówno do neo-
liberalizmu jako źródła kryzysu i nierówności, jak i do emancypacji 
ujawniającej się w okresach walki o prawa polityczne i ścierania się 
ideologii wolnościowo-równościowych (liberalno-demokratycznych) 
z autokratyczno-nacjonalistycznymi. Współczesne nierówności eko-
nomiczne stanowią niewątpliwie pochodną dominacji modelu wol-
norynkowego (neoliberalnego), który usankcjonował tymczasowość 
i niepewność zatrudnienia, hegemonię transnarodowych korporacji, 
nadmiar produkcji oraz konsumpcjonizm jako najbardziej pożądaną 
postawę człowieka6. Neoliberalizm jako „strategia zarządzania 
________________ 

4 Zob. N. Bostrom, Transhumanist Values, „Review of Contemporary Philoso-

phy” 2005, vol. 4, s. 3–14; R. Braidotti, Po człowieku, PWN, Warszawa 2014. 
5 K. Pomian, Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy, In-

stytut Książki, Kraków 2015. 
6 Zob. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego 

społeczeństwa przemysłowego, PIW, Warszawa 1991; J. Rancière, Na brzegach politycz-

nego, Wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2008; M. Hardt, A. Negri, Imperium, Wy-

dawnictwo W.A.B, Warszawa 2005; G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, 

PWN, Warszawa 2014. 
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zglobalizowanym światem” kształtuje także politykę oświatową, 
identyfikowaną w skrajnych wersjach z neokonserwatyzmem lub 
libertarianizmem, dalekimi w swych założeniach i rzeczywistych 
działaniach od równościowych zasad liberalnej demokracji7. Nie 
bez przyczyny zatem pedagogika emancypacyjna umiejscawiana 
jest na antypodach konserwatywnego neoliberalizmu, stanowiąc 
wyraz dążeń do jednoznacznego określenia wymiarów wolności 
człowieka zarówno w kontekście wyzwolenia od polityczno-świato-
poglądowych ograniczeń, jak i uwalniania zasobów służących świa-
domemu i racjonalnemu kreowaniu własnego życia. 

Uważam, że trudności z jednoznacznym powiązaniem wolności 
z równością, jako wartościami kluczowymi dla procesów emancy-
pacyjnych, wiążą się z tym, iż krytyka neoliberalizmu prowadzi 
nazbyt często do sprowadzenia liberalizmu do jednowymiarowej 
doktryny polityczno-społecznej. Głównie za sprawą poglądów Mi-
chela Foucaulta, opisowi wolności zawsze towarzyszy wskazanie 
ograniczeń, a „liberalizm należy ująć jako zasadę i metodę racjona-
lizacji rządzenia”8. Godząc się z ogólnym sensem rozważań francu-
skiego filozofa, z którego ustaleń korzystają także współczesne stu-
dia nad niepełnosprawnością wskazujące na oczywiste nierówności 
w dostępie do władzy w ramach liberalnych demokracji9, warto 
jednak pamiętać, iż idea wolności i źródła myśli liberalnej wiążą się 
przede wszystkim ze sprzeciwem wobec „ideologicznego dogmaty-
zmu i egoistycznego forsowania interesów grupowych”10. Postulo-
wana we wstępie niniejszego artykułu potrzeba uporządkowania 
terminologii powinna nas prowadzić do pism Johna Stuarta Milla, 
klasyka brytyjskiego liberalizmu, ale zarazem ekonomisty i teorety-
ka polityki zdającego sobie sprawę z zależności między wolnością 
________________ 

7 Zob. E. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od 

Ronalda Regana do Baracka Obamy, Impuls, Kraków 2014. 
8 M. Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France 1978–1979, 

PWN, Warszawa 2011, s. 382. 
9 C. Barnes. G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 

s. 132 i n. 
10 J. Hołówka, Wstęp, [w:] J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym, Wydawnictwo 

Znak, Kraków 1995, s. 5. 
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osobistą a porządkiem ekonomiczno-społecznym dowolnego pań-
stwa. Kluczowe jest ustalenie Milla skupiające wymienione sfery 
(osobistą i społeczną) w jednolitym wyliczeniu swobód składają-
cych się na wolność człowieka, którymi są: wolność sumienia, swo-
boda „gustów i zajęć” oraz swoboda „zrzeszania się jednostek”11.  
W opracowanym w roku 1859 komentarzu do tej koncepcji brytyjski 
myśliciel pisał: 

Żadne społeczeństwo, w którym swobody te nie są, na ogół biorąc, 

szanowane, nie jest wolne, bez względu na formę jego rządu, i żadne 

społeczeństwo nie jest całkowicie wolne, jeśli nie są one w nim uzna-

wane bez żadnych absolutnie zastrzeżeń. Jedyną swobodą zasługującą 

na to miano jest swoboda dążenia do własnego dobra na swój własny 

sposób, o ile nie usiłujemy pozbawić innych ich dobra lub przeszko-

dzić im w jego osiągnięciu. Każdy winien sam pilnować swego zdro-

wia cielesnego, umysłowego i duchowego. Ludzkość zyskuje więcej, 

pozwalając każdemu żyć wedle jego upodobania, niż zmuszając każ-

dego, by żył wedle upodobania pozostałych12. 

Zestawienie tej prostej i jednoznacznej deklaracji myślenia libe-
ralnego ze współczesną rzeczywistością społeczno-polityczną nie 

może wypaść dobrze, choć błędem byłoby utożsamianie założeń 

liberalizmu z licznymi utopiami społecznymi. Faktem jest, że wol-

ność osobista człowieka, gwarantowana kolejnymi deklaracjami 

swobód obywatelskich, nie wydaje się współcześnie wartością naj-

ważniejszą (najbardziej szanowaną). Sam fakt bycia człowiekiem 
jest dalece niewystarczający, by można było oczekiwać równego 

traktowania i powszechnego respektowania prawa do „dążenia do 

własnego dobra na swój własny sposób”. Wolność i niepełno-

sprawność należą do tych samych kategorii pojęciowych i proble-

mów badawczych, co wolność i rasa, wolność i światopogląd czy 

wolność i płeć, ograniczając się w tym miejscu jedynie do wybra-
nych, biologicznych i kulturowych wymiarów ludzkiego bytu  

________________ 

11 J.S. Mill, Utylitaryzm; O wolności, PWN Warszawa 2005, s. 106. 
12 Ibidem. 
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i funkcjonowania. Ucisk i ograniczenie spajają opis marginalizacji  

oraz wykluczenia, których doświadczają ludzie z różnych powo-

dów nieprzystający ani do oczekiwań grup większościowych, wła-

dzy politycznej, dogmatów religijnych, rynku i gospodarki, ani do 

norm rozwoju fizycznego i psychospołecznego, programów eduka-
cyjnych, modeli uczestnictwa społecznego, spędzania czasu wolne-

go czy pracy zarobkowej. 

Pedagogika emancypacyjna należy do nurtów wychowania  
o bardzo wyraźnie określonych ramach politycznego zaangażowa-
nia, będąc wykładnią określonych poglądów, a zarazem projektem 
działań wcielających w życie formułowane w ramach tego nurtu 
postulaty. Należy zatem zrozumieć i uznać, że także w odniesieniu 
do pedagogiki specjalnej (a właściwie – zwłaszcza w odniesieniu do 
niej) przyjęcie paradygmatu emancypacyjnego oznacza pełną ak-
ceptację praktycznych konsekwencji znaczenia pojęcia „emancypa-
cja”, które oznacza „wyzwalanie się spod władzy społecznej domi-
nacji i zależności (np. despotyzm, represje, niesprawiedliwość 
stosunków społecznych, irracjonalizm) ku swobodnemu wyrażaniu 
własnych, autentycznych potrzeb, równości szans, prawie do samo-
stanowienia, samoregulacji, do wychowania wolnego od przemocy 
i wzmacniającego siłę JA”13. Za niefortunność czysto językową 
można uznać, że założenia pedagogiki emancypacyjnej, wyrastając 
z idei wolności bardzo bliskiej liberalizmowi brytyjskiego i zasadom 
liberalnej demokracji, są zarazem sprzeciwem wobec neoliberalnych 
zasad ekonomicznych jako źródła nierówności i kryzysów społecz-
nych. Wydaje się, że to właśnie lewicowy charakter emancypacji 
sprawia, że bywa ona często redukowana do wyposażenia człowie-
ka w kompetencje sprowadzane w istocie do wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do utrwalania istniejącego (neoliberalnego) porządku 
społeczno-gospodarczego. Szczególnie wyraźnie mechanizmy te 
ujawniają się na gruncie edukacji i rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. 

________________ 

13 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2005,  

s. 267. 
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Konstruowanie emancypacyjnego  

paradygmatu pedagogiki specjalnej 

Wieloletnia dominacja medycznego (diagnostyczno-usprawnia-

jącego) modelu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

wpisuje się w ogólny kształt stosunków międzyludzkich opartych 

na dominacji i podporządkowaniu. Dyskurs choroby i niepełnospraw-

ności jest nierozerwalnie związany kształtowaniem się instytucji 

medycznych i ich kluczową rolą w procesach, którym za sprawą 

ustaleń M. Foucaulta14 przypisuje się miano biopolityki. Zdomino-

wanie nie tylko ciała, ale również umysłu, wiąże się z przypisaniem 

chorobie i niepełnosprawności cech niepożądanych zarówno biolo-

gicznie, jak i moralnie. Z tego powodu – jak pisał Foucault – medy-

cyna „rościła sobie prawo do dbałości o kondycję fizyczną i czystość 

moralną organizmu społecznego; przyrzekała eliminację nałogo-

wców, zwyrodnialców i zdegenerowanych populacji. W imię biolo-

gicznej i historycznej konieczności uzasadniała wykluwające się 

wówczas rasizmy państwowe”15. Społeczny model niepełnospraw-

ności, stanowiący podstawowe osiągnięcie studiów nad tym wy-

miarem ludzkiej egzystencji, jest jednocześnie wyrazem sprzeciwu 

wobec ograniczania wolności człowieka i jego prawa do autono-

micznego decydowania o warunkach i celach fizycznego i psy-

chicznego funkcjonowania. 

Studia nad niepełnosprawnością stały się na gruncie nauk zwią-
zanych z edukacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych zaląż-
kiem emancypacyjnej zmiany, która w różnym stopniu objęła 
wszystkie wymiary ich życia. Za prekursora emancypacyjnych ba-
dań nad niepełnosprawnością (ang. emancipatory disability research) 
uchodzi brytyjski naukowiec i działacz na rzecz osób niepełno-
sprawnych, Mike Oliver16. Podstawą teoretyczną nowego modelu 
________________ 

14 Zob. M. Foucault, op. cit. 
15 M. Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 53. 
16 Zob. M. Oliver, Changing the social relations of research production, „Disability, 

Handicap and Society” 1992, no. 2(7), s. 101–114. 
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badań stały się m.in. założenia pedagogiki emancypacyjnej Paulo 
Freire17 oraz dorobek studiów rasowych, feministycznych i gendero-
wych. Ważnym aspektem kształtującego się paradygmatu badań nad 
niepełnosprawnością było jego metodologiczne osadzenie w jako-
ściowym modelu badań społecznych. Cel emancypacyjnych badań 
nad niepełnosprawnością został sformułowany jako „systematyczna 
demistyfikacja struktur i procesów, które tworzą niepełnospraw-
ność oraz umożliwienie realnego dialogu pomiędzy środowiskiem 
naukowym i osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji”18. 

To właśnie w założeniach emancypacyjnych badań nad niepeł-
nosprawnością odnaleźć możemy właściwy sens samej emancypacji, 
który kryje się nie tyle w zbiorowym wyzwalaniu się grup podda-
nych opresji, ile w kształtowaniu się indywidualnej „świadomości 
wolności”, będącej punktem wyjścia pedagogicznie ujętego procesu 
emancypacyjnego, „który przez krytyczną negację przymusu i ogra-
niczenia prowadzi do racjonalnej wolności i świadomego postępo-
wania”19. Zyskiwanie świadomości jest wyrazem wspomnianego 
wcześniej związku idei wolności i poprawnie rozumianego huma-
nizmu. Upodmiotowienie człowieka to efekt uzyskiwania auto-
nomii w działaniu, podejmowaniu decyzji i ponoszeniu ich kon-
sekwencji. Zasada „nic o nas bez nas”, będąca podstawowym 
wymiarem procesu emancypacyjnego, dotyczy w równym stopniu 
polityki na rzecz osób niepełnosprawnych i badań naukowych, któ-
re założenia obiektywizmu i pewności badań ilościowych zastępują 
podanym do interpretacji zapisem życia, wypowiedzi i subiektyw-
nych sposobów postrzegania rzeczywistości, które charakteryzują 
zarówno zaangażowanego badacza, jak i współuczestniczącą w ba-
daniu osobę niepełnosprawną. 
________________ 

17 Zob. P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, Harmondsworth 

1972. 
18 C. Barnes, Qualitative research: valuable or irrelevant?, „Disability, Handicap 

and Society” 1992, no. 7(2), s. 122. 
19 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancy-

pacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995,  

s. 45, 100–101. 
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O humanistycznym zakorzenieniu opisywanych zmian para-
dygmatycznych świadczy niewątpliwie również sposób, w jaki pa-
radygmat emancypacyjny pedagogiki specjalnej prezentuje na pol-
skim gruncie Amadeusz Krause20. Autor ten podkreśla zarówno 
humanistyczne umiejscowienie nowych paradygmatów (społeczne-
go, normalizacyjnego i emancypacyjnego), jak i – wskazaną już – 
potrzebę łączenia zmiany paradygmatycznej w obrębie założeń 
teoretycznych badań nad niepełnosprawnością z odejściem od ba-
dawczej hegemonii analiz statystycznych na rzecz jakościowo (inter-
pretatywnie) zorientowanych badań z perspektywy hermeneutycz-
nej, fenomenologicznej i biograficznej. Samemu zaś paradygmatowi 
emancypacyjnemu Krause przypisuje następujący sens: 

Po okresie instrumentalizmu rehabilitacyjnego paradygmat humani-

styczny pozwala na odzyskanie przez osoby niepełnosprawne podmio-

towości, której zostały pozbawione w procesie wsparcia specjalistycz-

nego i społecznej marginalizacji. Następuje wyzwolenie zarówno  

w praktykach pedagogicznych, jak i debacie publicznej, w której to co-

raz większą aktywność przejawiają sami niepełnosprawni21. 

Jednym z najznamienniejszych przykładów praktycznej realiza-
cji założeń paradygmatu emancypacyjnego w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych jest Manifest (Proklamacja) emancypacji osób nie-
pełnosprawnych, która stanowiąc główne przesłanie Ustawy o niepeł-
nosprawnych Amerykanach (ang. The Americans with Disabilities 
Act), w swej warstwie znaczeń podstawowych, a więc walki o okre-
ślone prawa obywatelskie, nawiązuje wprost do Proklamacji Eman-
cypacji (ang. Emancipation Proclamation) – dokumentu z roku 1862, 
który jako dekret prezydenta Abrahama Lincolna znosił niewolnic-
two na terenach Skonfederowanych Stanów Ameryki. Konkretne 
rozwiązania równościowe w odniesieniu do sytuacji społecznej 
osób niepełnosprawnych były z kolei bezpośrednio wzorowane na 
Ustawie o prawach obywatelskich (ang. The Civil Rights Act) z roku 

________________ 

20 A. Krause, op. cit. 
21 Ibidem, s. 182. 
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1964, w której pojawiły się zapisy zakazujące dyskryminacji czło-
wieka ze względu ze względu na rasę, kolor skór, płeć i narodo-
wość22. O sile emancypacji osób niepełnosprawnych najlepiej 
świadczy społeczny i naukowy ruch Głuchych (ang. Deaf Culture, 
Deaf Studies) – osób postrzegających swoje miejsce i rolę w społe-
czeństwie nie poprzez negowane przez nich jako przyczyna niepeł-
nosprawności uszkodzenie słuchu, lecz przez odmienność językową 
wraz z powodowanymi przez nią trudnościami typowymi dla każ-
dej mniejszości. Zagadnienia te doczekały się wyczerpującej mono-
grafii autorstwa Doroty Podgórskiej-Jachnik23. 

Konstruowanie emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki 
specjalnej jest nadal w fazie gromadzenia doświadczeń, włączania 
kolejnych badaczy i grup osób niepełnosprawnych (łącznie z oso-
bami z niepełnosprawnością intelektualną) w proces, którego efek-
tem ma być świadomość wolności jako podstawy kreowania je-
dynego i niepowtarzalnego projektu, jakim jest życie człowieka.  
W podobny sposób kształtowanie się tego paradygmatu ujmują 
jego prekursorzy: 

Emancypacyjny paradygmat badawczy nie może być postrzegany  

w kategoriach jednego projektu lub projektów, ale jako proces. Jest on 

jeszcze we wczesnym stadium rozwoju, zwłaszcza w kontekście edu-

kacji specjalnej, w odniesieniu do której zasady emancypacyjnego mo-

delu badań nie zostały jeszcze w pełni określone. Każdy element  

nowego paradygmatu musi opierać się na badaniach i analizie wcze-

śniejszych ustaleń. Celem paradygmatu emancypacyjnego jest zarów-

no zrozumienie znaczenia lokalnych i globalnych sił ekonomicznych, 

politycznych i kulturowych w podtrzymywaniu opresyjnego stosunku 

do niepełnosprawności, jak i rozwijanie zdolności do zachwiania tymi 

siłami24. 

________________ 

22 Zob. www.ada.gov [30.11.2015]. 
23 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicz-

nej w Łodzi, Łódź 2013. 
24 C. Barnes, A. Sheldon, ”Emancipatory” Disability Research and Special Educa-

tional Needs, [w:] The Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, London 

2007, s. 242. 
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Uwikłania nie tylko neoliberalne 

Fundamentalnym założeniem społecznego modelu (paradygma-
tu) niepełnosprawności jest przekonanie, że obniżony poziom 
sprawności człowieka jest przyczyną jego dyskryminacji, prowa-
dzącej do marginalizacji i wykluczenia (upośledzania) na wielu 
poziomach: „interpersonalnym, instytucjonalnym, kulturowym i spo-
łecznym”25. Opresja prowadzi jednocześnie do wzmocnienia dzia-
łań naprawczych, których celem jest pozornie szlachetny i pożąda-
ny model społeczeństwa złożonego z osób o podobnym poziomie 
sprawności i – powiązanej z nią – społecznej użyteczności. Kluczo-
wą kwestią staje się zatem dostosowanie (dopasowanie) do stan-
dardów wyznaczanych nie tylko na poziomie biopsychicznym, ale 
także w kategoriach właściwych dla socjoekonomicznych warun-
ków funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Radykalność 
społecznego modelu niepełnosprawności polega na umiejscowieniu 
barier w funkcjonowaniu człowieka nie po stronie jego fizycznych 
lub psychicznych ograniczeń, lecz w obrębie reguł stanowiących  
o ładzie społeczno-ekonomicznym. 

W praktyce, według założeń tego modelu – jak pisała Teresa Żółkowska 

– chodzi więc o to, aby – zamiast wspomagać daną osobę w przysto-

sowaniu do społeczeństwa – zastanawiać się także, czy i na ile społe-

czeństwo jest gotowe dostosować posiadane wzory zachowań i ocze-

kiwań do możliwości osób niepełnosprawnych26. 

Dużym wyzwaniem (uwikłaniem) dla pedagogiki specjalnej jest 
w kontekście tych założeń zmierzenie się ideą „edukacji specjalnej”, 
postrzeganej w ramach studiów nad niepełnosprawnością jako je-
den z historycznie ujawniających się i trwających współcześnie 
czynników wzmacniania „instytucjonalizacji niepełnosprawności”27. 

________________ 

25 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wyd. Sic!, Warszawa 2008, s. 29. 
26 T. Żółkowska, Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną. Uwarunkowania i obszary, Wydawnictwo Oficyna in Plus, Szczecin 2004, s. 34. 
27 Zob. C. Barnes, G. Mercer, op. cit., s. 38 i n. 
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Medykalizacja niepełnosprawności i rozwój szkół specjalnych sta-
nowią w tym ujęciu bezpośrednią przyczynę zdominowania w XX w. 
dyskursu naukowego i praktyki terapeutycznej przez liczne grupy 
„specjalistów” od niepełnosprawności. Druga połowa ubiegłego 
stulecia to czas włączenia osób niepełnosprawnych w socjoekono-
miczne mechanizmy neoliberalnego kryzysu. Z jednej strony była to 
presja dostosowania osób niepełnosprawnych do normy (biologicz-
nej i społeczno-kulturowej), z drugiej natomiast – czysto rynkowa 
odpowiedź na identyfikowane (diagnozowane przez specjalistów) 
w nadmiarze potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. W konsekwencji 

(…) wraz z rozrastaniem się zakresu usług dla osób niepełnospraw-

nych powstawał coraz bardziej złożony system podziału pracy. Nastą-

piła ekspansja profesji związanych z medycyną, takich jak zawodowi 

terapeuci i fizykoterapeuci, oraz edukacji i opieki społecznej. Konse-

kwencją dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych był rozszerzają- 

cy się wpływ profesjonalistów na ich życie – to od nich zależało za-

pewnienie edukacji, możliwości podjęcia pracy zarobkowej, zapew-

nienie warunków pozwalających na ubieganie się o pomoc społeczną  

i sprzęt28. 

Trwanie w przekonaniu, iż użyteczność społeczna równa jest 
wartości człowieka, wzmacnia nie człowieka niepełnosprawnego, 
lecz wolny rynek usług terapeutycznych. Zgodnie z takim tokiem 
rozumowania „w krajach bogatych ekspansja wolnego rynku pro-
wadzi do rozrostu usług edukacyjnych i form wsparcia wzmacnia-
jących model intelektualnego i fizycznego dopasowania osób nie-
pełnosprawnych do ekonomicznych warunków pracy”29. 

Zderzenie dążeń emancypacyjnych z neoliberalną rzeczywisto-
ścią konkretyzuje się w postaci nieustannej walki między podmio-
tami zaangażowanymi w działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych. W zmaganiach tych intencje rodziców napotykają na bariery 
________________ 

28 Ibidem, s. 39 
29 Working Futures: Disabled People, Policy and Social Inclusion, red. A. Roulstone, 

C. Barnes, The Policy Press, Bristol 2005, za: D. Goodley, Disability Studies: An Inter-

disciplinary Introduction, Sage Publications Ltd., London 2010, s. 2. 
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prawno-administracyjne i urzędniczo-kompetencyjne wzmacniane 
arogancją i arbitralnością decyzji diagnostów, urzędników i nauczy-
cieli. Model społeczny niepełnosprawności akceptuje użyteczność 
badawczą doświadczeń pojedynczych osób, dlatego z dużym zaan-
gażowaniem poznawczym należałoby zapoznać się w tym kontek-
ście z historiami opublikowanymi ostatnio jako reportaże lub 
wspomnienia. W pierwszym przypadku otrzymujemy historię  
27-letniego mężczyzny, pianisty z wadą słuchu, błędnie diagnozo-
wanego w dzieciństwie w kierunku autyzmu i głębszej niepełno-
sprawności intelektualnej. Poniższa wypowiedź jest jedynie frag-
mentaryczną ilustracją prezentowanego w tej części problemu: 

Widziałem, że rodzice o mnie walczą. Jeździli do różnych urzędów  

w Krakowie i w Warszawie. Dopytywali, które szkoły będą dla mnie 

najlepsze. Wizytator szkolnictwa z Warszawy doradził im szkołę  

w Bydgoszczy z odziałem dla głucho-niewidomych. Mama powiedzia-

ła mi, że w tej szkole będę się rozwijał. Ale w Bydgoszczy znowu było 

dziwnie. Dzieci upośledzone, głuche i niewidome w jednej klasie. I to 

nawet bardziej upośledzone niż w Zakopanem. Było nas pięcioro. Sie-

działem i nudziłem się. Nie mogłem grać, nie uczyłem się informatyki. 

Cały czas musiałem odpierać ataki kolegów. Bo nastolatki w internacie 

były agresywne. Używały wulgaryzmów, śmiały się, że nie słyszę, 

mimo że same miały różne problemy. Gdy mama po mnie przyjechała, 

zacząłem na nią krzyczeć: – Oszukałaś mnie!30. 

Drugi przykład to wspomnienia, wyznania matki bliźniaczek, 
które również błędnie zdiagnozowano jako autystyczne, choć oka-
zało się, że przyczyną ich zachowania (zaburzonego rozwoju we-
dług norm psychomedycznych) jest wrodzona borelioza, której le-
czenia nikt się nie podjął w odpowiednim czasie ze względu na 
brak właściwego rozpoznania. Cytat jest ponownie jedynie suge-
stywną ilustracją sposobu, w jaki samotna matka niepełnospraw-
nych dzieci próbuje zrozumieć wymieszane reguły dążeń emancy-
pacyjnych i neoliberalnej rzeczywistości. 

________________ 

30 J. Kopińska, Beethoven z Murzasichla, „Duży Format” 2015, nr 42(1153), s. 7. 
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Uroki schematyzacji i strukturacji pojęłam za sprawą Fundacji Synap-

sis, której zespół złożony z pedagogów specjalnych, terapeutów i psy-

chologów tworzył dla nas programy rozwoju dziewczynek według  

ściśle określonych reguł zwanych sekwencjami. W istocie była to ka-

townia stoliczkowa, czyli próba poddania Mileny i Heleny – najbar-

dziej wolnościowych dzieci Mazowsza – skrajnie antywolnościowej 

edukacji stolikowej. Przez dwadzieścia pięć minut, kilka razy dziennie, 

dziewczynki musiały wykonywać przy stoliku zadaną pracę, polegają-

cą na ślepym i pozbawionym możliwości nabywania inteligencji dy-

namicznej wykonywaniu poleceń: wkładaniu kształtów do sortera, 

układaniu puzzli, szeregowaniu przedmiotów według kolorów albo 

wielkości, ich kategoryzacji etc. Z nakazem bezwzględnego zachowa-

nia kolejności wykonywanych zadań. Jeśli więc dziecko chciało rozpo-

cząć pracę od czegoś, co lubiło – nie mogło, bo nie przewidywała tego, 

moim zdaniem przemocowa, formuła Synapsis. Zgodnie z nią należało 

się bawić tylko według planu, potęgując tym samym podstawowe 

problemy dzieci diagnozowanych jako autystyczne, czyli sztywność 

myślenia oraz schematyzację31. 

Antagonizacja rodziców i profesjonalistów, najczęściej całkowi-
cie niezamierzona, a nawet nieuświadamiana przez zainteresowane 
osoby, jest jednym ze skutków (uwikłań) paradygmatu emancypa-
cyjnego, przez co rozumiem bardzo zróżnicowane sytuacje życiowe, 
które można sprowadzić do zmagań o przeforsowanie swojej wizji 
rozwiązania problemu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełno-
sprawnością. Powszechność tych sytuacji sprawia jednak, że para-
dygmat emancypacyjny pedagogiki specjalnej nadal jest raczej od-
ległym projektem niż realną propozycją budowania „krytycznej 
świadomości” i osobistej wolności przez same osoby niepełno-
sprawne oraz tych rodziców, profesjonalistów i urzędników, którzy 
rozumieją i akceptują niezbywalne prawo każdego człowieka do 
decydowania o własnym ciele i potrzebach. 

Aktualnym problemem i wyzwaniem badawczym dla pedago-
giki specjalnej jest zatem nie tylko debata na temat zasadności  
i form edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale także –  
________________ 

31 A. Szpila, Łebki od szpilki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015, s. 198–199. 



48 MARCIN WLAZŁO 

a w kontekście paradygmatu emancypacyjnego jest to kwestia naj-
ważniejsza – stan i sposób respektowania praw osób niepełno-
sprawnych. W polskich realiach za przykład trudności i kontrower-
sji w realizowaniu podstawowych praw człowieka w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych może uchodzić zarówno opóźniony 
tryb ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnospraw-
nych, jak i zgłoszone przez Polskę zastrzeżenia do punktów doty-
czących zdolności do czynności prawnych i zawierania małżeństw. 
Wolność ograniczona pozostaje zniewoleniem, a emancypacja tak 
długo będzie częścią społecznej rzeczywistości, jak długo trwać 
będzie jakakolwiek (o)presja związana z dominacją i podporząd-
kowaniem. Warto, by pedagodzy specjalni przyczyniali się do po-
szerzania obszarów wolności i zwiększania jej świadomości nie 
tylko wśród osób niepełnosprawnych. 
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Problematyka niepełnosprawności wiąże się z wielostronnymi, 

wielodyscyplinarnymi i bardzo rozciągniętymi w czasie działania-

mi, w których koordynacja i kierunkowość wynikająca z długody-

stansowej perspektywy ujmowania tych zagadnień jest zadaniem 

kluczowym. 

Obok takich pojęć jak integracja i inkluzja coraz częściej poja-

wiają się próby jeszcze lepszego uszczegółowienia terminu oddają-

cego intencje tych, którym los osób z niepełnosprawnością nie jest 

obojętny i którzy czynią starania o to, by osoby z niepełnosprawno-

ścią zajmowały w społeczeństwie takie miejsce, jakie jest zgodne  
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z ich wykształceniem, kompetencjami zawodowymi i predyspozy-

cjami osobowościowymi. 

Czy termin „emancypacja” oddaje istotę zadań i problemów, 

które dotyczą zarówno samego procesu rehabilitacji, jak i funkcjo-

nowania człowieka z niepełnosprawnością w społeczeństwie? 

Oczywiście, są to rozważania czysto teoretyczne, które na tym 

etapie nie przynoszą niczego nowego dla samych osób z niepełno-

sprawnością, ale właśnie od pełnego dookreślenia wszystkich ter-

minów, którymi posługują się specjaliści zaangażowani w proces 

rehabilitacji, zależy powodzenie wszelkich praktycznych działań 

skierowanych na konkretne osoby. Istniejąca obecnie wielorakość  

i wieloznaczność używanej potocznie i w nauce terminologii zwią-

zanej z osobami niepełnosprawnymi i procesem ich usprawniania 

wnosi bardzo wiele chaosu i wymaga uporządkowania, więc 

wprowadzenie każdego nowego terminu musi być poddane pod 

rozwagę pod kątem jego zasadności i komplementarności w sto-

sunku do terminów pochodnych, a już istniejących w interdyscy-

plinarnym języku naukowców i praktyków. 

Czym wobec tego jest „emancypacja” i w jakich relacjach ten 

termin pozostaje w stosunku do dwóch pokrewnych: „integracja”  

i „inkluzja”?. 

Termin „emancypacja” pochodzi z prawa rzymskiego i pier-

wotnie oznaczał uwolnienie spod władzy rodzicielskiej (ojcowskiej), 

co skutkowało wygaśnięciem władzy ojcowskiej w stosunku do 

emancypowanego, utratą statusu rodzinnego, ale także wyposaże-

niem w majątek przekazany emancypowanemu w zarządzanie1. 

Prawo to dotyczyło potomków płci męskiej, bo wobec dziewcząt 

postępowano inaczej i zapewne ta wielowiekowa dyskryminacja 

doprowadziła pod koniec XVIII i w XIX w. do nasilonego między-

narodowego ruchu emancypacyjnego zorganizowanych związków 

kobiet. Warto przy tym zauważyć, że chociaż roszczenia kobiet 

________________ 

1 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, Zakamycze, Kraków 

1999. 
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dotyczyły wywalczenia praw wyborczych, prawa do nieograniczo-

nego dysponowania własnym majątkiem, dostępu do nauki i pracy 

w zawodach dotychczas zarezerwowanych dla mężczyzn, to do ich 

pierwszych sukcesów już w połowie XIX w. należy zaliczyć do-

puszczenie kobiet do studiowania i do oficjalnej pracy naukowej2. 

Współczesne ujęcie emancypacji akcentuje uwolnienie się od zależ-

ności i zdobycie lepszej pozycji w strukturze społecznej3, a analiza 

synonimów słowa „emancypacja” czyni ten termin jeszcze przyjaź-

niejszym dla określenia dążeń i praw osób z niepełnosprawnością. 

Są tam takie słowa jak: ocalenie, odbicie, oswobodzenie, ratunek, 

równouprawnienie, uniezależnienie, usamodzielnienie, uwolnienie, 

wybawienie, wyswobodzenie, a każde z nich analizowane w odnie-

sieniu do konkretnej sytuacji i konkretnego człowieka przynosi je-

dynie pozytywne skojarzenia z przyznaniem pełni praw do realiza-

cji siebie osobom z niepełnosprawnością. Jedna tylko refleksja nie 

daje spokoju: jeśli jest tyle praw, które gwarantuje emancypacja, to 

gdzie jest odpowiedzialność za tyle swobody? Czy otrzymanie 

wolności i praw nie zobowiązuje jednocześnie do brania odpowie-

dzialności za własne decyzje? O ile przeciętny człowiek wychowu-

jący się w danym społeczeństwie, realizujący zgodnie z wiekiem 

swoje zadania życiowe, przyjmujący sukcesywnie różne role spo-

łeczne uczy się tej odpowiedzialności nieomal automatycznie, to 

gdzie, kiedy i jak ma się nauczyć tej odpowiedzialności (również za 

własne życie i decyzje związane z osobistymi wyborami!) człowiek 

z niepełnosprawnością, kiedy niejednokrotnie osiąga sprawność  

w zakresie różnych funkcji później niż jego rówieśnicy, a więc  

i proces jego socjalizacji nie przebiega w sposób naturalny i sukce-

sywny? O ile dzieci i młodzież sprawna intelektualnie, ale nie-

sprawna sensorycznie lub ruchowo jest zdolna do opanowania 

większości powinności ciążących na każdym członku społeczeń-

stwa, o tyle osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza 
________________ 

2 The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, red. S. Gamble, Routlage, 

London – New York 1999. 
3 Słownik języka polskiego PWN, www.spj.pwn.pl [30.11.2015]. 
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w stopniu umiarkowanym i głębszym, nie tylko nie są w stanie peł-

nić niektórych funkcji społecznych, ale także nie zawsze są zdolne 

do podejmowania niezależnych decyzji w wielu aspektach życia, 

łącznie z decyzjami dotyczącymi ich samych. Jak w tej sytuacji mó-

wić o niezależności, wyzwoleniu i o emancypacji wreszcie? Eman-

cypacja odnosi się do osób biorących aktywny udział w procesie 

uniezależnienia się, natomiast integracja i inkluzja ma na względzie 

istnienie i godne człowieka funkcjonowanie w społeczeństwie, które 

uprzednio musi być przygotowane na taką koegzystencję4. Chociaż 

wszystkie te zjawiska wymagają także od człowieka z niepełno-

sprawnością gotowości i odpowiedniego poziomu przystosowania 

do warunków, w których żyje większość jego społeczności, to jed-

nocześnie na społeczeństwo nakłada się obowiązek respektowania 

specjalnych warunków i możliwości korzystania z pełni człowie-

czych praw ludzi, którzy mają gorsze anatomiczno-fizjologiczne 

warunki adaptacji do świata. W tym kontekście, gdy mówimy  

o integracji i inkluzji, akcentujemy głównie zewnętrzne w stosunku 

do osoby niepełnosprawnej warunki, które muszą być spełnione, 

aby niepełnosprawność nie była czynnikiem dyskryminującym5. 

Kiedy natomiast zaczynamy mówić o emancypacji – zgodnie z etio-

logią tego słowa – oczekujemy, że ciężar działań na własną rzecz 

będzie leżał na barkach samych osób z niepełnosprawnością i że to 

one będą wykazywały największą aktywność w kwestii własnej 

emancypacji. Teoretycznie kierunek takiego rozumowania jest wła-

ściwy, ale uzyskanie takiego poziomu autonomii wobec własnej 

osoby oraz takiego poziomu świadomości wobec własnych kompe-

tencji, praw i – nie zapominajmy – wobec obowiązków oraz odpo-

wiedzialności, wymaga odpowiedniego poziomu dojrzałości inte-

lektualnej i osobowościowej. I tu – jak bumerang – wraca sprawa 

osób ze znacznie obniżoną sprawnością intelektualną. Czy one tak-
________________ 

4 G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, APS, Warszawa 2006. 
5 Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Field, 

red. V. Lechta, B. Kudláčová, Peter Lang International Academic Publishers, Frank-

furt am Main 2013. 
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że są zdolne do emancypacji? A może wobec nich zastosować poję-

cie ograniczonej emancypacji – tylko czy to nadal będzie emancypa-

cja i czy o to chodzi w procesie rehabilitacji? 

Warunki emancypacji 

Chociaż klasyczne pojęcie emancypacji zakłada, że inicjatywa 

zmiany swojego położenia wychodzi od osoby bezpośrednio zain-

teresowanej, to jednocześnie zakłada się, że osoba ta jest w pełni 

świadoma, co chce osiągnąć nie tylko dla siebie, ale i dla określonej 

grupy ludzi, z którymi zazwyczaj się identyfikuje. Musi to więc być 

osoba dorosła, już pod niektórymi względami na tyle niezależna, że 

może sama decydować o własnym losie. To samo zapewne dotyczy 

osób z niepełnosprawnością, do których zamierzamy odnieść po-

jęcie emancypacji. Nie można bowiem uznać, że usilne i konse-

kwentne domaganie się przez dziecko (także pełnosprawne) jakiejś 

zabawki, towarzystwa rodzica czy nawet czułości jest aktem eman-

cypacji. To też oczywiście jest domaganie się swoich praw i ich  

realizacja może zmienić pozycję dziecka wśród rówieśników czy 

rodzeństwa, ale nie ma to nic wspólnego z emancypacją. Do eman-

cypacji trzeba dojrzeć pod względem intelektualnym, emocjonal-

nym i społecznym, a żadne dziecko takich kryteriów jeszcze nie 

spełnia. Wobec tego pojęcie emancypacji wraz z wszelkimi działa-

niami emancypacyjnymi musimy zarezerwować dla osób dorosłych 

lub prawie dorosłych, np. dla młodzieży, która jest świadoma wła-

snych dążeń, sposobów ich realizacji i na ogół – konsekwencji uzy-

skania żądanych praw. 
O tym, że prawa osób z niepełnosprawnością na świecie, w kra-

jach Unii Europejskiej i w poszczególnych lokalnych zwyczajach nie 
są w pełni respektowane, nie trzeba dziś już nikogo przekonywać. 
To są bariery wdrożenia w życie istniejących już i dobrych regulacji 
prawnych, co implikuje ciągłą konieczność działań prointegracyj-
nych i proinkluzyjnych. Największy opór w ich właściwym wdra-
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żaniu leży po stronie pierwiastka ludzkiego6 i to jest nadal zadanie 
szeroko pojętego procesu rehabilitacji, obejmującego środowisko 
społeczne osób z niepełnosprawnością. Co się jednak tyczy eman-
cypacji, może ona być traktowana jako jeszcze jeden, nowy i bardzo 
potrzebny nurt rehabilitacji skierowany bezpośrednio na osoby  
z niepełnosprawnością i to nie w chwili, gdy osiągną dostateczny 
poziom dojrzałości psychospołecznej, która pozwoli im na włącze-
nie się w działania emancypacyjne, ale od samego początku ich 
rozwoju jako osoby niepełnosprawnej. Nieco inaczej będzie to wy-
glądało wobec dzieci urodzonych z niepełnosprawnością, a inaczej 
wobec osób, których niepełnosprawność zaistniała w późniejszym 
wieku i to zależnie od sposobu i czasu zaistnienia niepełnospraw-
ności. Tu największy udział w procesie rehabilitacji będą mieli psy-
chologowie, ale oni również powinni uczestniczyć we wczesnej 
wieloaspektowej, interdyscyplinarnej rehabilitacji małego dziecka, 
aby doprowadzić do ukształtowania takich predyspozycji osobo-
wościowych, które w przyszłości pozwolą skutecznie zmagać się  
z niepełnosprawnością, czyniąc jednostkę zdolną do autorehabilita-
cji7. Jednak zadania rehabilitacyjne przypadające na ten czas rozwo-
ju, który trwa aż do początku adolescencji, są rozdzielone pomiędzy 
dorosłych sprawujących pieczę nad dzieckiem, a psycholog odgry-
wa rolę koordynatora i terapeuty rodziców dziecka z niepełno-
sprawnością, a czasem także innych członków rodziny. To do niego 
należy dbałość o właściwą atmosferę wychowawczą w rodzinie 
dziecka z niepełnosprawnością, do niego należy pomoc w sytua-
cjach kryzysu emocjonalnego rodziców po otrzymaniu informacji  
o niepełnosprawności dziecka, do niego należy dbałość o postawę 
akceptującą dziecko takim jakie jest, a więc razem z jego ogranicze-
________________ 

6 S. Przybylski, Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji osób 

niepełnosprawnych w Polsce na początku nowego tysiąclecia, [w:] Integracja osób niepełno-

sprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudo-

wolska. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 23. 
7 J. Konarska, Zdolność do autorehabilitacji jako konsekwencja wcześniejszych zabie-

gów wychowawczo-rehabilitacyjnych, „Annales” 2014a, vol. XXVII, Nr 1, sectio J. UMS, 

Lublin, s. 35–56. 
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niami, ale szczególnie z jego potencjałem rozwojowym, którego 
wzrastanie może nastąpić jedynie wskutek impulsów umiejętnie 
dawkowanych przez najbliższych. Do psychologa wreszcie należy 
zadbanie także o pełnosprawne dzieci w rodzinie, które nader czę-
sto nieświadomie są traktowane przez dorosłych instrumentalnie  
w stosunku do potrzeb dziecka niepełnosprawnego, a to rzutuje 
negatywnie na przyszłe relacje emocjonalne i partnerskie między 
dorosłymi już dziećmi. Jeśli potrzeby dziecka niepełnosprawnego są 
zaspokajane kosztem potrzeb innych dzieci w rodzinie, to istnieje 
ryzyko ukształtowania postawy roszczeniowej wobec innych 
członków społeczeństwa w przyszłości, a to już zupełnie wyklucza 
rozumienie przez takich dorosłych z niepełnosprawnością istoty 
emancypacji. 

Dyskursy o emancypacji w pedagogice 

Inicjatorem pedagogiki emancypacyjnej nie był pedagog, ale 
prawnik – Paulo Freire, który był związany z edukacją poprzez 
propagowanie w latach 50. i 60. idei „kształcenia uciśnionych”  
w Brazylii poprzez alfabetyzację dorosłych i zapobieganie w ten 
sposób wykluczeniu i marginalizacji niewykształconych, ubogich 
Brazylijczyków8. Pomiędzy wychowaniem i emancypacją istnieją 
związki, na które wskazuje Maria Czerepaniak-Walczak9. W odnie-
sieniu do osób z niepełnosprawnością i ich kształcenia istotne wy-
dają się dwa z nich: wychowanie do emancypacji i emancypacja 
przez wychowanie. Pierwszy – akcentuje stwarzanie warunków 
sprzyjających osiąganiu autonomii poprzez kształtowanie cech oso-
bowości i tu wskazuje Czerepaniak-Walczak na otwartość, odwagę, 
godność i mobilność. Otwartość odwaga i godność to na pewno 
cechy osobowości, które powinien posiadać każdy człowiek dążący 
________________ 

8 H. Kostyłlo, Przesłanie „pedagogiki uciśnionych” Paula Freire, „Forum Oświa-

towe” 2011, nr 2(45). 
9 M. Czrepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006. 
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do niezależności i samorealizacji. Z mobilnością rozumianą do-
słownie osoby z niepełnosprawnością mogą mieć problem, ale jeśli 
przez mobilność rozumieć zdolności adaptacyjne do zmieniającej 
się rzeczywistości, to – poza osobami z upośledzeniem umysłowym 
– mobilność jest osiągalna. 

Emancypacja przez wychowanie jest raczej postulatem odno-
szącym się do pedagogów, bo jest tu mowa o tym, że powinna ona 
być celem wychowania i wyznacznikiem jego treści oraz form. 

Amadeusz Krause dokonuje analizy postulatów pedagogiki 
emancypacyjnej do humanistycznej orientacji w pedagogice spe-
cjalnej, wyodrębniając w niej paradygmat emancypacyjny i jako-
ściowy10. Na realizację paradygmatu emancypacyjnego (teoretycz-
nie obecnego w okresie socjalizmu) pozwoliły zmiany ideologiczno-
polityczne w Polsce, które nastąpiły po 1989 r. Osoby z niepełno-
sprawnością są traktowane w wielu obszarach życia – także w edu-
kacji – podmiotowo, a poprzez edukację zmierza się do uzyskania 
przez osoby z niepełnosprawnością nie tylko autonomii, ale także 
pewnego rodzaju wyzwolenia spod jarzma roli przypisywanej im 
przez ludzi pełnosprawnych. Krause odnosi się także do możliwo-
ści osiągania celów emancypacyjnych przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, słusznie zauważając, że w przypadku 
głębszej niepełnosprawności osoby te nie mają możliwości samo-
stanowienia, ale zwraca uwagę na rolę self-adwokatów, którzy 
działają w imieniu podopiecznych. Jednak nie wydaje się to być 
idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że liczni autorzy: Andrzej 
Twardowski11, Beata Tylewska-Nowak12, Kennedy i Wonnacot13 

________________ 

10 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010. 
11 A Twardowski, Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u dzieci upo-

śledzonych umysłowo, [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, red. 

W. Dykcik, Eruditus Poznań 1996, s. 145–154. 
12 B. Tylewska-Nowak, Autonomia osób z głębszą̨ niepełnosprawnością̨ intelektualna ̨ 

w opinii wybranych grup społecznych, UAM, Poznań 2001. 
13 M. Kennedy, J. Wonnacot, Neglect of disabled children,, [w:] Child neglect. Prac-

tice issues for health and social care, red. J. Taylor, B. Daniel, Jessica Kingsley Publish-

ers, London – Philadelphia 2005, s. 228–248. 
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wskazują na działania opiekunów i środowiska blokujące rozwój 
autonomii. Zresztą nie tylko o autonomię tu chodzi, ale także o jej 
zakres, co jednak przywołuje refleksje o odpowiedzialności samych 
osób z niepełnosprawnością i opiekunów. 

W kontekście emancypacji Głuchych Dorota Podgórska-Jachnik14 
podejmuje dyskusję o zasadności mówienia o emancypacji osób  
z niepełnosprawnością. Nawiązuje do opinii 

Bogusława Śliwerskiego15 i Amadeusza Krause16, podkreślając 
akcentowanie przez obu autorów wątku autonomii, podmiotowości 
i wolności w pedagogice emancypacyjnej. Porównuje ze sobą okre-
ślenie „być samodzielnym” i „być autonomicznym”, przyznając 
temu drugiemu szerszy zakres pojęciowy, mający także odniesienie 
do praktyki rehabilitacyjnej, w zakres której wchodzi nie tylko 
usamodzielnienie w czynnościach życiowych, lecz także autonomia 
i niezależność w różnych obszarach życia psychicznego łącznie  
z samostanowieniem. Początków pedagogiki emancypacyjnej wo-
bec osób z niepełnosprawnością doszukuje się D. Podgórska- 
-Jachnik w końcu XX w. w postawach Aleksandra Hulka17, Ottona 
Lipkowskiego18, Janiny Doroszewskiej19, Zofii Sękowskiej20 wobec 
kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. 

Istnieje pewne niebezpieczeństwo nazywania pedagogiką eman-
cypacyjną wszystkich postępowych nurtów w pedagogice, na co 
zwraca uwagę A. Krause21, przytaczając jednocześnie słowa Lecha 
Witkowskiego22: „wygodna etykieta »pedagogiki emancypacyjnej« 
________________ 

14 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje, WSP, Łódź 2013. 
15 B. Śliwerski, Współczesne nurty i teorie wychowania, Impuls, Kraków 2001 
16 A. Krause, op. cit. 
17 Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, PWN, Warszawa 1980. 
18 O. Lipkowski, Pedagogika specjalna. Zarys, PWN, Warszawa 1979. 
19 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, Ossolineum, Wrocław 1989. 
20 Z. Sękowska, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1978. 
21 A. Krause, Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyj-

na, „Studia Edukacyjne“ 2013, nr 28, s. 10. 
22 L. Witkowski, O stanie i problemach recepcji pedagogiki radyklanej w Polsce, [w:] 

Edukacja i sfera publiczna, idee i doświadczenia pedagogiki radykalne, red. H.A. Giroux,  

L. Witkowski, Impuls, Kraków 2010, s. 58. 
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gubi w istocie poważne i trudne pytanie o potencjał emancypacji  
w każdej pedagogice”. A. Krause konkluduje: „W tym stwierdzeniu 
Lecha Witkowskiego dochodzimy do (…) problemu zasadności 
wyodrębniania tej pedagogiki w ogóle”. 

Kształtowanie osobowości zdolnej do emancypacji 

Od momentu podjęcia nauki szkolnej pedagog kształtuje poczu-
cie własnej wartości dziecka w oparciu o jego postępy szkolne  
i stymuluje jego umiejętność współżycia w grupie społecznej. Zatem 
osobowość… Czy osoba z niepełnosprawnością musi mieć określo-
ne cechy osobowości, aby dążyć do emancypacji? W teoriach oso-
bowości uwzględnia się nie tylko cechy, które wynikają z konstruk-
tywnych właściwości centralnego układu nerwowego, ale także te, 
które mogą być ukształtowane przez środowisko w sposób celowy 
lub przypadkowy i na które warunki życia, a zwłaszcza doświad-
czenie osobiste, mają niebagatelny wpływ. Bardzo szczegółowego 
opisu i pomiaru takich cech osobowości dokonał Raymond Bernard 
Cattell23 i dlatego, posługując się jego teorią, można wymienić nie-
które cechy osobowości, które ułatwiają wyznaczanie i osiąganie 
stawianych sobie celów, a działania emancypacyjne na tym m.in. 
polegają. 

Niewątpliwie cechą ułatwiającą podejmowanie wszelkich wy-
zwań życiowych na różnym etapie rozwojowym jest odpowiednia 
do wieku dojrzałość emocjonalna (u Cattella oznaczona symbolem C), 
która ma ścisły związek z umiejętnością oceniania własnych kompe-
tencji w danym zakresie i poczuciem pewności siebie (czynnik O),  
a oba te czynniki mają związek z odpornością na frustrację (czynnik 
Q4). Wymienione cechy osobowości nie są jedynymi wskaźnika- 
mi udanego, satysfakcjonującego życia, ponieważ każda jednostka 
________________ 

23 H.E.P. Cattell, A.D. Mead, The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF), 

[w:] The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Vol. 2 – Personality 

Measurement and Testing, red. G.J. Boyle et al., Sage, Los Angeles 2008, s. 135–159. 
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żyje w określonych warunkach społecznych, w których może bar-
dziej lub mniej realizować swoje plany życiowe, a to już nie zawsze 
zależy jedynie od jej własnych predyspozycji. Niemniej jednak war-
to sięgnąć do badań ukazujących związek cech osobowości z satys-
fakcją życiową, której jednym ze wskaźników jest możliwy do 
obiektywnego pomiaru psychologicznego poziom poczucia sensu 
życia24. 

Emancypacja w tym kontekście może być wyrazem świadome-
go dążenia nie tylko do podniesienia jakości własnego życia, ale 
także elementem realizacji sensu własnego życia. Może to być sze-
rzej pojęte zadanie życiowe, które ma na względzie swoje osobiste 
cele emancypacyjne, a w dalszej perspektywie, poprzez utożsamia-
nie się z grupą osób o tej samej niepełnosprawności czy niepełno-
sprawności w ogóle, występowanie jako rzecznik praw innych lu-
dzi z niepełnosprawnością. Nie oznacza to oczywiście, że każdy 
człowiek z niepełnosprawnością, który osiągnął wysoki stopień 
emancypacji będzie także występował w imieniu innych jednostek. 
To, czy zechce, zależy od jego indywidualnych potrzeb, od jego 
skłonności osobowościowych, często od sytuacji i pozycji społecznej 
czy zawodowej, ale nie oznacza to równocześnie, że powinniśmy 
oczekiwać od każdej wyemancypowanej osoby z niepełnosprawno-
ścią również działań na szerszą skalę społeczną. Wypracowanie 
własnej niezależności i zgodnego z umiejętnościami oraz wykształ-
ceniem miejsca w społeczeństwie, umiejętność zaspokajania potrzeb 
w sposób akceptowany społecznie i satysfakcjonujący osobiście jest 
już wystarczającym „wyczynem” zasługującym na traktowanie 
danej osoby po partnersku, a nie od każdego, kto ma powodzenie  
w życiu oczekujemy przecież filantropii. 

Co wobec tego należy do zadań specjalistów: pedagogów, psy-
chologów i innych oraz do samych rodziców, aby takie cechy oso-
bowości ukształtować u dziecka z wcześnie nabytą niepełnospraw-
nością czy urodzonego jako niepełnosprawne? 
________________ 

24 Por. K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia 

sensu życia, RW KUL, Lublin 1993; por. J. Konarska J., Psychospołeczne korelaty poczu-

cia sensu życia a niepełnosprawność, GWSP, Mysłowice 2002, s. 89–108. 
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Wobec niezliczonej ilości podręczników pedagogicznych, znale-

zienie odpowiedzi na to pytanie nie wydaje się trudne, ale z pewno-

ścią należy zwrócić uwagę na większy udział psychologów w pro-

cesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Stała tendencja do 

mnożenia ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju i intensyfi-

kowania działań skierowanych na dziecko, coraz większe doświad-

czenie i kompetencje praktyków pracujących bezpośrednio z dziec-

kiem są bardzo dobrym przejawem troski o wszechstronny rozwój 

dzieci z niepełnosprawnością. Jednak są to przede wszystkim dzia-

łania skierowane na mechaniczne wyćwiczenie pewnych funkcji 

niezbędnych do osiągnięcia niezależności w samoobsłudze, nie-

zbędnych do podjęcia nauki szkolnej, a zbyt mało uwagi poświęca 

się wypracowaniu cech stanowiących trzon przyszłej osobowości. 

Chodzi tu między innymi o cierpliwość i wytrwałość, ale nie tylko 

okupioną wysiłkiem fizycznym i nierzadko bólem, ale o wzbudze-

nie odpowiedniej motywacji i wplatanie – zwłaszcza trudnych za-

dań rehabilitacyjnych – w czynności zabawowe, w których plano-

waniu ma udział również samo dziecko. Trzeba także pamiętać, że 

założone przez rehabilitanta cele nie mogą być odleglejsze niż te, 

które swoim umysłem jest zdolne ogarnąć dziecko, a to wiąże się  

ze znajomością ogólnorozwojowych praw. Dozowanie satysfakcji  

z osiągniętego celu lub tylko z małego postępu, nagradzanie dziec-

ka za najmniejszy „krok naprzód”, to czynności nie mniej ważne niż 

sama technika konkretnej terapii. Wreszcie nie można sprowadzać 

roli rodziców do tych, którzy są jedynie odpowiedzialni za wyko-

nywanie poleceń terapeutów i pilnowanie regularności zadanych 

ćwiczeń, bo są to partnerzy, którzy także powinni być świadomi 

celów rehabilitantów, ale i możliwości oraz ograniczeń dziecka. 

Tylko wówczas będą kompetentnie wspomagać proces rehabilitacji, 

staną się inicjatorami własnych pomysłów na zachęcenie podo-

piecznego do wspólnej zabawo-terapii. Rodzic aktywnie i świado-

mie uczestniczący w rehabilitacji własnego dziecka dostaje jedno-

cześnie skuteczną broń w walce z własną bezradnością wobec 

niepełnosprawności dziecka i jest to skuteczny sposób zapobiegania 
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patologicznym zmianom kryzysowym u rodziców. Ten aspekt pro-

cesu rehabilitacyjnego nie jest na ogół uwzględniany w ośrodkach 

terapeutycznych, a zajęcia wspierające rodziców są raczej fikcją25. 

Emancypacja a samorealizacja 

Czy kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnością, istnieje ja-
kieś powiązanie między pojęciami „emancypacja” i „samorealizacja”? 

Samorealizacja nigdy nie dokonuje się w samotności, chociaż 
jest to indywidualny wysiłek i indywidualna droga rozwoju każdej 
jednostki ludzkiej. Zakładamy, że jest to kierunek rozwoju osobiste-
go każdego człowieka, ale jednocześnie psychologia dopuszcza 
fakt, że nie każdy człowiek osiąga taki poziom rozwoju osobowości, 
aby być zdolnym do samorealizacji. W dodatku – nawet jeśli jed-
nostka osiągnie pewien wcześniej założony poziom samorealizacji – 
to już sama zdolność do samorealizacji powoduje wyznaczanie so-
bie jeszcze ambitniejszego celu rozwojowego, a proces ten wówczas 
nigdy się nie kończy. W ten sposób podjęty trud samodoskonalenia 
daje na każdym etapie realizacji doznanie satysfakcji osobistej i, nie 
powodując frustracji, wznosi człowieka na jeszcze wyższe szczeble 
drabiny rozwojowej, ucząc odporności na niepowodzenia (cattel-
lowski czynnik Q4 ), dając poczucie pewności siebie i umiejętność 
kontrolowania własnych stanów emocjonalnych (czynnik O i C), ale 
także pomagając nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące rela-
cje interpersonalne (cattellowski czynnik A). To wszystko przekłada 
się także na racjonalizm, trzeźwy stosunek do życia i samego siebie 
(czynnik N) oraz sprzyja wysokiej samoocenie (czynnik Q3). Każda 
osoba posiadająca te cechy osobowości ma predyspozycje psychicz-
ne, aby być niezależną, dobrze zorganizowaną i świadomą swoich 

________________ 

25 J. Konarska, Wsparcie rodziców w ramach wczesnej interwencji na terenie Polski – 

raport z badań, [w:] Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, red.  

J. Szempruch, Z. Zbróg, A. Ratajek, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- 

-Przyrodniczego, Kielce 2011, s. 179–190. 
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celów jednostką. To wystarcza, aby w razie potrzeby realizować 
plany emancypacyjne wobec siebie, lub/i innych osób. Jeśli z psy-
chologicznego punktu widzenia można ustalić cechy osobowości 
niezbędne do samorealizacji, a emancypację można uznać za jeden 
ze sposobów wyrażania samorealizacji, to pozostaje tylko – a może 
aż – problem odpowiedniej organizacji, zaplanowania i przebiegu 
procesu rehabilitacyjnego, w którym dążność do realizacji wyraźnie 
określonych zadań emancypacyjnych będzie uwzględniona. 

Na pewno w ten długotrwały proces musi być zaangażowany 
cały zespół specjalistów, łącznie z rodzicami, którzy – odpowiednio 
prowadzeni – z czasem także stają się ekspertami w procesie rehabi-
litacji własnego dziecka. Ponieważ rehabilitacja nie jest działaniem 
anonimowym, ale zawsze skierowana jest na konkretnego czło-
wieka, dlatego pełna świadomość jego aktualnych ograniczeń, po-
tencjalnych możliwości, wiekowych właściwości rozwojowych, 
jednostkowej sytuacji rodzinnej i szerzej pojętych warunków śro-
dowiskowych musi być podstawą tworzenia długodystansowego 
planu rehabilitacyjnego, który wyznaczają konkretne zadania roz-
wojowe. W ten sposób planowane działania rehabilitacyjne można 
podzielić na poszczególnych członków zespołu rehabilitacyjnego, 
łącznie z zadaniami, które dotyczą samej osoby z niepełnosprawno-
ścią, uwzględniając jej wiek26. 

Małemu dziecku, które jeszcze nie rozumie własnej odrębności, 
ponieważ nie ma jeszcze poczucia tożsamości własnej, nie można 
przydzielać żadnych zadań, ale jego rodzicom – tak. Niestety  
w obecnej praktyce terapeutycznej nie bierze się absolutnie pod 
uwagę stanu psychicznego rodziców dziecka, którzy dobrowolnie 
zgłaszają się z nim do ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju, 
uznając, że skoro sami szukają pomocy dla swojego dziecka, to zna-
czy, że są w dobrym stanie psychicznym i dostatecznie silni, aby 
________________ 

26 J. Konarska, Zadania rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

w kontekście dynamizowania osobistych oraz środowiskowych zasobów, [w:] Dzieci i mło-

dzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, red.  

B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek, Wydawnictwo Uniwersytetu Humani-

styczno-Przyrodniczego, Kielce 2010, s. 324–330. 
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obarczać ich zadaniami dla nich przeznaczonymi i odpowiedzialno-
ścią za postępy w rozwoju dziecka. Tym samym zostaje zignorowa-
ny obowiązek udzielenia pomocy rodzinie, które to zadanie mają 
terapeuci wpisane w program rehabilitacji małego dziecka i które 
stanowi drugi człon nazwy ośrodków wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Przeżycia rodziców i ich stan emocjonalny był 
poddawany wielokrotnie dyskusji specjalistów27, ale to ciągle za 
mało, aby zmienić istniejącą rzeczywistość w praktyce. Prawdopo-
dobnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak psychologów- 
-rehabilitantów, dla których problemy samej osoby z niepełno-
sprawnością w każdym wieku oraz jej szeroko pojętego środowiska 
są obce, a zatrudnieni w ośrodkach wczesnego wspomaganie roz-
woju psychologowie koncentrują się przede wszystkim na posta-
wieniu diagnozy wobec małego pacjenta i monitorowaniu jego po-
stępów w miarę rehabilitacji, natomiast rodzicom nie potrafią 
skutecznie pomóc, a jeśli to robią, to w oparciu bardziej o intuicję  
i własne doświadczenie niż o konkretną wiedzę, do której ośrodki 
akademickie ich nie przygotowują. Zresztą sami rodzice także  
z braku czasu i obciążenia nadmiarem obowiązków niespecjalnie 
zabiegają o taką pomoc28. 

Tymczasem efekty działań rodzicielskich wobec dziecka zależą 
w dużej mierze nie tylko od ich stanu psychicznego, ale także od 
poziomu świadomości zadań jakie stoją przed nimi nie tylko wobec 
małego dziecka, ale aż do chwili, kiedy osiągnie ono maksymalny 
poziom sprawności funkcjonalnej. Nawet wówczas, kiedy wydaje 
się, że dorastające bądź dorosłe dziecko z niepełnosprawnością 
osiągnęło wystarczający do bycia niezależnym człowiekiem poziom 
rozwoju i sprawności, rodzicom grozi kolejny kryzys emocjonalny  
________________ 

27 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-

sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP Warszawa 1991, s. 18–53; J. Konarska, 

Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie, [w:] Kryzys, interwencja  

i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, 

Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003, s. 28–43. 
28 J. Konarska, Wsparcie rodziców w ramach wczesnej interwencji na terenie Polski – 

raport z badań, [w:] Profilaktyka i terapia…, s. 179–190. 
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i znowu potrzebna im pomoc psychologiczna, bo inaczej nie pozwa-
lają swojemu dziecku na korzystanie z efektów rehabilitacji29. 

Podstawowym zadaniem rodziców jest bycie nieustannym re-
habilitantem swojego dziecka, rehabilitantem, którego nikt nie za-
stąpi i który nie ma prawa wypalić się. To na ich barkach spoczywa 
obowiązek całodobowego wychowania, które nieustannie przepla-
tane jest z działaniami rehabilitującymi. W ostatnich latach często 
podejmowany wątek wypalenia zawodowego osób zajmujących się 
ludźmi z niepełnosprawnością pozwolił na zwrócenie uwagi na 
ważny problem społeczny i przeniósł się także na grunt rodziciel-
ski30. Jednak w odróżnieniu od wszystkich specjalistów nie radzą-
cych sobie z ogromnym przeciążeniem i napięciem psychicznym ze 
względu na stały kontakt i odpowiedzialność za osoby z niepełno-
sprawnością, rodzice nie mają żadnej alternatywy wobec zmiany  
w swoim życiu, bo ich przecież nikt nie jest w stanie zastąpić i dla-
tego nie można ignorować konieczności udzielania im profesjonal-
nej pomocy psychologicznej w każdym momencie ich załamania 
psychicznego. O ile terapeutę można zmienić i o ile terapeuta może 
zmienić obszar swojej aktywności zawodowej, o tyle rodzicom taki 
luksus wyboru nie przysługuje! 

Rodzice muszą się przede wszystkim nauczyć być rodzicem 
dziecka – tego konkretnego dziecka – i nietypowej dla siebie roli 
zarówno rodzica, jak i rehabilitanta. A bycie rehabilitantem wyma-
ga wiedzy i taką wiedzę – a nie jedynie instrukcje ćwiczeń rehabili-
tacyjnych – powinien przekazać mu zespól terapeutów pracujący  
z dzieckiem. Wiedza ta nie może ograniczać się do wyjaśnienia istoty 
niepełnosprawności, ale musi zawierać elementy motywujące ro-
dzica do podejmowania codziennego wysiłku rehabilitacyjnego  
i musi dawać rodzicom nadzieję na poprawę sytuacji dziecka  
w najbliższej przyszłości oraz w dalszej perspektywie. Ta nadzieja 
________________ 

29 J. Konarska, Kryzysy młodzieży z niepełnosprawnością versus kryzysy rodziców, 

[w:] Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, red.  

D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2014, s. 119–140. 
30 M. Sekułowicz, Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, DSW, 

Wrocław 2013. 
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oparta o poczucie sprawczości własnej daje siły do pracy z dziec-
kiem, zapobiega bezsilności i w dużej mierze zabezpiecza przed 
wypalaniem się. 

Nie można zapominać o aktywnej roli samego dziecka, które ro-
śnie, dojrzewa psychicznie i powoli – podobnie jak jego rówieśnicy, 
chociaż czasami z opóźnieniem – podejmuje odpowiedzialność za 
swoje życie, jego kształt, stawia sobie cele życiowe, przekształca je 
w dążenia samorealizacyjne i nadaje im swoistą wartość, czyniąc  
z nich sens własnego życia. 

Zakończenie 

Jeśli aktywność własna ukierunkowana na samodzielne dążenie 
do samorealizacji jest jednym z założeń emancypacji, to można 
przyjąć, że osiągnięcie takich umiejętności jest jednocześnie uwień-
czeniem długotrwałego procesu rehabilitacji. Początkiem drogi do 
emancypacji jest ukierunkowanie małego dziecka na samodzielność, 
zaradność i umiejętność samodzielnego wykorzystywania potencjału 
własnego ciała, umysłu i wszystkich tych możliwości rozwojowych, 
których nie przesłania niepełnosprawność. Takie ukierunkowanie 
wymaga traktowania dziecka w sposób podmiotowy i jednocześnie 
mocno zindywidualizowany, a ponieważ jest to zadanie rodziców, 
to w ich działaniach można doszukiwać się zasad pedagogiki 
emancypacyjnej. Dalszy ciąg emancypacji dokonuje się przy udziale 
rehabilitantów, pedagogów w szkole i – co najważniejsze – zaczyna 
być udziałem samej osoby z niepełnosprawnością, przyjmując for-
mę autorehabilitacji. W tych procesach nie wolno człowiekowi 
przeszkadzać, bo jeśli one zaistniały, to są przejawem sukcesu reha-
bilitacyjnego. Niestety często się zdarza, że plany życiowe dorasta-
jącej młodzieży z niepełnosprawnością czasem przerażają – zwłasz-
cza rodziców – swoją odwagą i rozmiarami i wówczas zaczynają 
traktować swoje prawie dorosłe dziecko przedmiotowo, chroniąc 
przed wyimaginowanym niebezpieczeństwem. Wracamy w tym 
momencie do obaw pedagogów specjalnych związanych z tenden-
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cją do nadopiekuńczości rodziców i hamowania rozwoju autonomii. 
Michael Wehmeyer i Nancy Garner31 twierdzą, że to, jaki stopień 
autonomii osiągnie osoba z niepełnosprawnością, zależy w głównej 
mierze od czynników środowiskowych, a nie od jej zdolności inte-
lektualnych. 

Nawiązując do pedagogiki emancypacyjnej M. Czerepaniak- 
-Walczak32, sposób traktowania osoby z niepełnosprawnością przez 
rodziców także jest wychowaniem do emancypacji. 

Emancypacja w kontekście zachowań samorealizacyjnych nie 
jest koncepcją nową, bo wkomponowuje się w istniejący już wa-
chlarz terminów określających cele rehabilitacyjne i konkretne re-
zultaty rehabilitacji, które łatwiej zauważyć w odniesieniu do kon-
kretnego człowieka/konkretnych ludzi, niż przypisać te dokonania 
całej grupie osób z niepełnosprawnością o zróżnicowanym pozio-
mie ich dysfunkcji biopsychicznych. Zazwyczaj lepsze efekty reha-
bilitacyjne odnosi się tam, gdzie nie ma pułapu rozwojowego wy-
znaczonego przez organiczne bariery, a o tych możemy mówić 
jedynie w sytuacji upośledzenia umysłowego. Wszelki inny rodzaj 
niepełnosprawności przy współczesnych osiągnięciach techniczno-
medycznych nie określa granicy możliwości ludzkich, dając tym 
samym nieograniczone pole do popisu zarówno rehabilitantom, jak  
i samej jednostce dotkniętej niepełnosprawnością. Wydaje się, że 
najbardziej dotkliwym ograniczeniem są obecnie bariery ekono-
miczne i nie wszystko, co myśl ludzka ogarnia jest możliwe do wy-
produkowania czy kupienia, ale sam umysł, siła woli i wiara w po-
wodzenie, daje wielu ludziom z niepełnosprawnością taki potencjał, 
jakiego nie posiadają ci, którym w życiu wszystko układa się po-
myślnie. 

Emancypacja w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością nie 
jest zwykłym przejawem dążeń do poprawy własnego położenia, 
________________ 

31 M.L. Wehmeyer, N.W. Garner, The impact of personal characteristics of people 

with intellectual and developmental disability on self-determination and autonomous func-

tioning, “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2003, nr 16, vol. 4, 

s. 255–265. 
32 M. Czrepaniak-Walczak, op. cit. 
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ale efektem długotrwałego procesu rehabilitacyjnego, działań całego 
zespołu specjalistów, rodziców, wsparcia społecznego i odpowied-
niej infrastruktury ekonomicznej, politycznej, prawnej, społecznej, 
edukacyjnej, która sprzyja wyzwoleniu się dążeń emancypacyjnych 
osób dotychczas niekoniecznie w sposób świadomy dyskrymino-
wanych. 

Do działań emancypacyjnych nie są jednak zdolne osoby z nie-
pełnosprawnością umysłową, bo takie zachowanie wymaga dojrza-
łości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, a więc harmonijnego 
rozwoju całej osobowości, czego nie możemy oczekiwać od osób  
z niesprawnością intelektualną. 

Emancypacja może być traktowana jako jeden z przejawów  
i efektów rehabilitacji oraz jako przejaw samorealizacji wobec wła-
snej osoby z uwzględnieniem potrzeb innych członków tej samej 
grupy społecznej. Emancypacja jest wyrazem dążeń autorehabilita-
cyjnych umacniających własną kondycję psychiczną i nadających 
sens własnemu istnieniu. 

Zastanawiające jest tylko, czy potrzebne jest tworzenie nowej 
nazwy dla działań, które i tak są obecne w procesie rehabilitacji 
realizowanym przez wielu specjalistów – nie tylko pedagogów. 
Najważniejszy jest sam człowiek, a nie to, w jakie ramy teoretyczne 
czy pojęciowe ubierzemy wysiłek skierowany na konkretną osobę, 
bo i tak program rehabilitacyjny realizowany jest w stosunku do 
jednostki i do jej konkretnej sytuacji jest dopasowywany. Wobec 
ogromnej ilości już istniejącego nazewnictwa warto raczej pomyśleć 
nad tym jak uporządkować dotychczasową terminologię, aby dla 
interdyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego była jednoznaczna, 
zamiast wprowadzać dodatkowy chaos terminologiczny. 
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Wprowadzenie 

Tekst ten jest próbą wprowadzenia w zagadnienie emancypacji 
osób autystycznych. Należy jednak pamiętać, że zaburzenia ze spek-
trum autyzmu stanowią bardzo niejednorodną kategorię, a osoby  
z tak postawioną diagnozą mogą różnić się między sobą stopniem 
funkcjonowania nie tylko ze względu na nasilenie objawów, ale  
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i licznie współwystępujące trudności natury fizycznej lub/i psy-
chicznej1. Obok objawów osiowych, do których zaliczyć można od-
chylenia od normy w zakresie interakcji społecznych i komunikacji 
oraz ograniczony, sztywny i stereotypowy repertuar zachowania, 
zainteresowań i aktywności2, należy wymienić niepełnosprawność 
intelektualną, która współwystępuje od około 35%3 do 75% przy-
padków4. Na podstawie tego mówi się o osobach nisko funkcjonu-
jących jako tych z niepełnosprawnością intelektualną oraz wysoko 
funkcjonujących – pozostających w normie intelektualnej5. „Wyso-
kofunkcjonujący autyzm” (ang. high-functioning autism – HFA) nie 
stanowi wprawdzie oficjalnej diagnozy, ale jest pojęciem używanym 
________________ 

1 D.D. Smith, Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, tom I, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN SA, Warszawa, 2009, s. 278; A. Rynkiewicz, I. Łucka, M. Fryze, Wysoko-

funkcjonujące dziewczęta z autyzmem i zespołem Aspergera – przyczyny rzadkiego diagno-

zowania, opis przypadków, [w:] Psychiatria. Tom 9, nr 2. Via Medica, https://journals. 

viamedica.pl/psychiatria/article/view/29074/23839 [15.12.2015], s. 43–44; F. Ryba-

kowski, A. Białek, I. Chojnicka, P. Dziechciarz, A. Horvath, M. Janas-Kozik, A. Jezio-

rek, E. Pisula, A. Piwowarczyk, A. Słopień, J. Sykut-Cegielska, H. Szajewska, K. Szczału-

ba, K. Szymańska, K. Urbanek, A. Waligórska, A. Wojciechowska, M. Wroniszewski, 

A. Dunajska, Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowal-

ność i rozpoznawanie, „Psychiatria Polska” 48 (4), http://www.psychiatriapolska.pl/ 

uploads/images/PP_4_2014/653Rybakowski_PsychiatrPol2014v 48i4.pdf [26.11.2015], 

s. 656–657. 
2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, American 

Psychiatric Association, http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=_VzzAg AAQ 

BAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Highlights+of+Changes+from+++++DSM-IV-TR+to+DSM- 

5&ots=oTYoodJ40n&sig=oCb51UVpi1IKRlu-j3dG_p5EXtU&redir_esc=y#v=onepage 

&q=autistic&f=false [26.11.2015]. 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewi-

zja dziesiąta. Tom I. World Health Organization. Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, [w:] http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICD10 

TomI.pdf [10.11.2015]. 
3 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk, 2008, s. 168. 
4 D.D. Smith, Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, tom I, Wydawnictwo 

Naukowe PWN SA, Warszawa, 2009, s. 278; U. Frith, op. cit., s. 168; E. Pisula, Małe 

dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 50. 
5 D.D. Smith, op. cit., s. 278; A. Rynkiewicz, I. Łucka, M. Fryze, op. cit., s. 43–44. 
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przez lekarzy, psychologów i naukowców pracujących z osobami 
prezentującymi zaburzenia ze spektrum autyzmu przy jednocze-
snym ilorazie inteligencji (ang. intelligence quotient – IQ) na poziomie 
przeciętnym lub powyżej6. U osób autystycznych w większości 
przypadków występują również zaburzenia psychiczne lub neuro-
logiczne, do których należą m.in. tiki, zaburzenia lękowe, fobie spe-
cyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku społecz-
nego i agorafobia, zaburzenia lękowe uogólnione, przetrwały lęk 
separacyjny, zaburzenia lękowe z napadami lęku, epizody depresji, 
zaburzenia dwubiegunowe czy zaburzenia snu7. 

Ze względu na powyższe należałoby zatem przyjrzeć się za-
równo możliwościom, jak i ograniczeniom emancypacji w odniesie-
niu do osób autystycznych w zależności od tego, czy będzie mowa 
o osobach z wysokofunkcjonującym autyzmem/zespołem Asperge-
ra (pojęcia ta nie powinny być traktowane jako synonimy)8, czy  
z niskofunkcjonującym autyzmem. 

Chcąc dobrze odczytać poniższy tekst, najpierw należałoby zro-
zumieć kluczowe dla niego pojęcie „emancypacji”, która jest proce-
sem uwalniania się jednostek lub grup społecznych od zależności, 
np. ekonomicznej, politycznej lub prawnej i zdobywania nowej, 
lepszej pozycji w strukturze społecznej9. „Emancypować się” ozna-
cza uwalniać się od zależności, ucisku itp., zdobywać lepszą pozycję 
społeczną10. Zatem emancypacja oznacza wyzwalanie się i usamo-
dzielnianie. Na gruncie pedagogiki pojęcie to należy rozumieć nie 
jako znoszenie różnic, ale uwalnianie się od stereotypów i opinii 
wytwarzających „opresyjne relacje społeczne oraz usytuowanie 
osób i grup w strukturze społecznej, ekonomicznej, w kulturze  
________________ 

6 A. Rynkiewicz, I. Łucka, M. Fryze, op. cit., s. 43–44. 
7 F. Rybakowski, A. Białek, I. Chojnicka, P. Dziechciarz, A. Horvath, M. Janas- 

-Kozik, A. Jeziorek, E. Pisula, A. Piwowarczyk, A. Słopień, J. Sykut-Cegielska,  

H. Szajewska, K. Szczałuba, K. Szymańska, K. Urbanek, A. Waligórska, A. Wojcie-

chowska, M. Wroniszewski, A. Dunajska, op. cit., s. 656–657. 
8 A. Rynkiewicz, I. Łucka, M. Fryze, op. cit., s. 44–45. 
9 Słownik Wyrazów Obcych, opracowanie L. Wiśniakowska, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 254. 
10 Ibidem. 
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i polityce”11. Emancypacja jest obecnie definiowana jako proces 
„świadomego odrzucania stereotypów i mitów, pokonywania 
utrudnień wywołanych aktywnością ludzką i siłami natury. (...) ucze-
nia się świadomego wychodzenia poza społeczne przyzwolenie  
z zachowaniem poszanowania praw innych ludzi do doświadcza-
nia wolności i sprawiedliwości”12. 

Trudno jest znaleźć rozstrzygające określenia definicyjne – czasem 

termin „emancypacja” jest używany zamiennie z takimi pojęciami jak 

samodzielność, samourzeczywistnienie, wolność, autodeterminacja, 

autonomia, samorealizacja czy samookreślenie13. W ramach pedago-

giki specjalnej możemy mówić o emancypacji zbiorowej oraz jed-

nostkowej. Pierwsza ma za zadanie przełamywanie stereotypów, prze-

ciwdziałanie naznaczaniu i uzyskiwanie dostępu do ról i zadań 

dostępnych tylko dla pełnosprawnych, druga natomiast – wzmacnia-

nie podmiotowości osoby niepełnosprawnej, domaganie się respekto-

wania jej praw, a także wysuwanie indywidualnych roszczeń14.  

W niniejszym ujęciu będzie mowa zarówno o jednej, jak i o drugiej. 

Wyemancypowane osoby autystyczne 

Wiele osób z wysokofunkcjonującym autyzmem czy zespołem 
Aspergera coraz częściej mówi wspólnym głosem o potrzebie eman-

________________ 

11 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości 

krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 16. 
12 Ibidem, s. 33. 
13 I. Obuchowska, O autonomii w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 

[w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od diagnoz do prognoz i do 

działań, red. W. Dykcik, „Eruditus”, Poznań, 1996, s. 18–19; W. Dykcik, Problemy 

autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia, [w:] Pedago-

gika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 325. 
14 A. Krause, O wychowaniu – rozważania. Na kanwie „Listów do Młodego Nauczy-

ciela” Marii Grzegorzewskiej w kontekście pedagogiki emancypacyjnej, [w:] Współczesne 

problemy pedagogiki specjalnej, red. U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 14–15. 
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cypacji, nie używając jednak tego pojęcia. Szczególną pozycję w tym 
zakresie zajmuje książka Pytaj i opowiadaj: Jak być rzecznikiem własnych 
potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? Poradnik dla osób ze spektrum 
autyzmu pod redakcją Stephena M. Shore’a15. Cała książka – od okład-
ki po wszystkie teksty – jest stworzona przez osoby ze spektrum 
autyzmu. Osoby autystyczne dają w niej wskazówki, rady i gotowe 
rozwiązania w wielu kwestiach związanych z polepszaniem komu-
nikacji, rzecznictwem własnych potrzeb, ujawnianiem diagnozy czy 
bycie własnym menedżerem. W krótkich notatkach o autorach 
można znaleźć informacje na temat historii diagnozy danej osoby, 
aktualnego jej stanu funkcjonowania i dziedziny, którą się zajmuje. 

Redaktor powyższej książki – Stephen Shore – został zdiagno-
zowany jako dziecko z nietypowym rozwojem i silnymi tendencja-
mi autystycznymi, miał również zalecenie stałego pobytu w ośrodku 
zamkniętym. Nie mówił do 4. roku życia16. Mimo tak postawionej 
diagnozy, jako osoba dorosła, w 2007 r. ukończył swoją rozprawę 
doktorską i obecnie posiada stopień doktora. Obecnie jest dyrekto-
rem Autism Spectrum Disorder Consulting, członkiem zarządu 
Autism Society of America oraz przewodniczącym zarządu Asper-
ger’s Association of New England i członkiem wielu innych organi-
zacji działających na rzecz osób autystycznych.17 

Powstanie wcześniej wymienionej publikacji uzasadnia tak: 

Prowadzenie spełnionego i produktywnego życia wymaga maksymal-

nej kontroli nad własnym losem. Koncentrując się na własnych moc-

nych stronach i na tym, co przynosi satysfakcję, gdy radzimy sobie  

z wyzwaniami, możemy zbudować silniejsze, pozytywniejsze do-

świadczanie samego siebie, co jest korzystne nie tylko dla nas, ale także 

dla całej społeczności. Bycie produktywnym i spełnionym wymaga 

zdolności skutecznego wyrażania osobistych preferencji i potrzeb. To 
________________ 

15 Pytaj i opowiadaj: Jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją dia-

gnozę? Poradnik dla osób ze spektrum autyzmu, red. S. Shore, Krajowe Towarzystwo 

Autyzmu Oddział Szczecin, Szczecin 2008. 
16 S. Shore, Za ścianą. Osobiste doświadczenia z autyzmem i zespołem Aspergera, Kra-

jowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa, 2008. 
17 Pytaj i opowiadaj…, s. 114. 
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znowu wymaga dobrego poczucia samoświadomości. Musimy pogo-

dzić się z tym, kim jesteśmy i z naszymi potrzebami, zanim będziemy 

mogli zakomunikować je innym18. 

W słowach tych – choć nie jest to powiedziane wprost – zawiera 
się definicja emancypacji, ponieważ jest tu mowa o uczeniu się 
świadomego wychodzenia poza społecznie narzucone role i ograni-
czenia osobom autystycznym przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw innych ludzi. 

Przedmowę do omawianej książki napisała Temple Grandin – 
doktor zoologii oraz autorka wielu bestsellerowych książek, prze-
tłumaczonych m.in. na język polski: Byłam dzieckiem autystycznym, 
Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem19. Grandin 
jest osobą autystyczną – jej identyfikacja z autyzmem zawiera się w 
słowach: „Autyzm jest częścią tego, kim jestem”20. Nie przeszkodziło 
jej to zostać uznanym na świecie naukowcem21. Dzięki pozycji, jaką 
wypracowała, łatwiej jej być zaangażowaną działaczką na rzecz osób 
autystycznych. Zajmuje się przede wszystkim szerzeniem wiedzy na 
temat tego zaburzenia. Na platformie filmów edukacyjnych TED22 
opowiada, jak potrzebne są światu osoby autystyczne z powodu ich 
odmiennych umysłów23. Dzięki temu, że jej odbieranie świata jest 
nietypowe ze względu na zaburzenie, rozumie specyficzne potrzeby 
osób autystycznych. Jest autorką listy z właściwymi zawodami dla 
osób autystycznych lub zespołem Aspergera według charaktery-
stycznych trudności przez nich doznawanych24. 

Kolejną osobą, o której należy wspomnieć w kontekście eman-

cypacji osób autystycznych, jest Ruth E.J. Hane, która otrzymała 
________________ 

18 Pytaj i opowiadaj…, s. 9. 
19 W Polsce można obejrzeć film dramatyczno-biograficzny z 2010 r. w reżyserii 

Micka Jacksona pod tytułem Temple Grandin z Claire Danes w roli tytułowej. 
20 „Autism is part of who I am”. 
21 Na jej stornie internetowej www.grandin.com [26.11.2015] można znaleźć in-

formacje na temat zawodowych osiągnięć. 
22 http://www.ted.com/speakers/temple_grandin [26.11.2015]. 
23 Tytuł filmu: The world needs all kinds of minds. 
24 http://www.autism.com/advocacy_grandin_job [26.11.2015]. 
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diagnozę autyzmu w 1995 r. i mimo podejrzeń opóźnienia umysło-

wego ukończyła licencjat z ekologii człowieka z wyróżnieniem. 

Autorka w rozdziale I książki Pytaj i opowiadaj… opisuje cztery spo-

soby nawiązania kontaktu, który jest warunkiem wstępnym zaan-

gażowania się w rzecznictwo własne osób autystycznych25. Jest 

przewodniczącą zarządu Autism Society of America (ASA) na 

środkowym zachodzie USA, członkiem wielu komisji ASA oraz 

trenerem osób autystycznych; swoim przykładem pokazuje, że oso-

by autystyczne mogą prowadzić udane życie rodzinne – jest żoną, 

matką i babcią26. 
Jedna z przedstawicielek Aspie culture27 – Kassiane Sibley – w tek-

ście dotyczącym rzecznictwa własnych potrzeb osób autystycznych 
pisze o sobie, że jest między innymi zaznacza: „Denerwują mnie 
rodzice i profesjonaliści, którzy dążą do »niewyróżniania się wśród 
rówieśników«, a nie do samowystarczalności. Niezależność nie 
równa się i nie powinna równać się z typowością, ale wiele osób 
postrzega te słowa jako synonimy”28. Dalej autorka pisze, że wielu 
rodziców i nauczycieli nie uczy osób autystycznych rzecznictwa 
przede wszystkim z niewiedzy – nie domyślają się, że trzeba poka-
zać, jak być rzecznikiem. Ponadto istnieje kilka powodów słabych 
umiejętności rzecznictwa u osób autystycznych wynikających ze 
specyfiki zaburzenia, m.in. to, że niewystarczająco dobrze uczą się 
wzorców społecznych, a rzecznictwo własnych spraw jest właśnie 
________________ 

25 R.E.J. Hane, Cztery sposoby nawiązywania kontaktu, [w:] Pytaj i opowiadaj: Jak być 

rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? Poradnik dla osób ze spektrum 

autyzmu, red. S. M. Shore, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Szczecin, 

Szczecin 2008, s. 13–42. 
26 R.E.J. Hane, op. cit., s. 41. 
27 Nowa, odmienna kultura wynikająca z poszukiwań optymalnego sposobu 

określania właściwej tożsamości osób autystycznych; patrz: M. Wlazło, Heterologicz-

ne konteksty integracji społecznej osób niepełnosprawnych, [w:] Niepełnosprawność. Pół-

rocznik Naukowy. Surdopedagogika – problemy wybrane / Niepełnosprawność w aspekcie 

zdrowia i życia społecznego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2010, nr 4, s. 141. 
28 K. Sibley, Pomóż mi pomóc sobie: nauczanie i uczenie się rzecznictwa własnych po-

trzeb, [w:] Pytaj i opowiadaj…, s. 43. 
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procesem społecznym29. Głównie z tego powodu ten rodzaj rzecz-
nictwa wśród osób autystycznych nie zachodzi szybko i łatwo30. 

Inny autor – Phil Schwarz – podnosi natomiast kwestię rzecznic-
twa kolektywnego31. Jest on podwójnie zaangażowany w działal-
ność społeczności osób autystycznych – jako osoba dorosła z zespo-
łem Aspergera i ojciec wysokofunkcjonującego autystycznego syna. 
Jest wiceprezesem Asperger’s Association of New England oraz 
członkiem Autism Network International. Prowadzi warsztaty na 
temat roli sprzymierzeńców w rzecznictwie osób autystycznych32. 

Rzecznictwo własnych potrzeb33 jest jednym z narzędzi eman-
cypacji, które służą zdobyciu przez osoby autystyczne niezależności 
ekonomicznej, politycznej i prawnej, a przez to zdobywania lepszej 
pozycji w strukturze społecznej. 

Ciekawe podejście do emancypacji indywidualnej osób auty-
stycznych przedstawia Roger N. Meyer (z zespołem Aspergera), 
używając określenia „menedżer”. Autor wyjaśnia, dlaczego osoby 
autystyczne powinny być swoimi „zarządcami”: 

Gdy kontaktujesz się z dowolnym spośród wymienionych dostawców 

[m.in. psychoterapii, pomocy psychologicznej, zdrowia, mieszkalnictwa 

itp. – przyp. J.B.-H.], od razu otrzymujesz etykietę klienta, pacjenta, świad-

czeniobiorcy lub przypadku. Określenia te sugerują, że będziesz pasywny, 

ugodowy i bezkrytyczny. Są to określenia pozbawiające cię poczucia 

sprawstwa. Z drugiej strony, zawodowi doradcy to osoby z dużymi 
________________ 

29 Ibidem, s. 44. 
30 J. Buława-Halasz, Rzecznictwo osób autystycznych, [w:] Niepełnosprawność. Dys-

kursy Pedagogiki Specjalnej. Potencjał wsparcia/Wpływ własny i innych na przeżywanie 

życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, nr 18. 
31 Więcej: J. Buława-Halasz, op. cit. 
32 P. Schwarz, Budowanie przymierzy: tożsamość społeczności i rola przymierzy  

w rzecznictwie własnych potrzeb autystów, [w:] Pytaj i opowiadaj…, s. 183. 
33 Self-adwokatura zwana inaczej rzecznictwem własnych potrzeb lub rzecznic-

twem własnym jest bezpośrednim występowaniem w interesie własnym poszcze-

gólnych osób z niepełnosprawnością; D. Podgórska-Jachnik, D. Tłoczkowska, Ruch 

self-adwokatów jako rozwijanie kompetencji zakresie rzecznictwa własnego osób z niepełno-

sprawnością intelektualną, [w:] Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, 

red. D. Podgórska-Jachnik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2009, s. 182. 
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możliwościami. Działają w systemach określonych przez związki do-

minacji. To, co uwiarygadnia ich autorytet, to samopoznanie i wiedza 

na temat systemu. (…) Dobrzy menadżerowie rozumieją samych siebie 

(…) rozumieją także zasady działania agencji i procedury operacyjne34. 

Uwidacznia się tutaj potrzeba wzmacniania podmiotowości osób 
autystycznych i uczenia się wysuwania indywidualnych roszczeń, 
ale z zachowaniem zrozumienia dla obiektywnych procedur, które 
dotyczą tak samo osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. 

Ostatnia część publikacji Pytaj i opowiadaj… to rozdział zatytu-
łowany „Ujawnianie i rzecznictwo własnych potrzeb: zasada otwar-
tych drzwi” napisany przez Lianę H. Willey35 – przedstawicielkę 
Aspie Culture. Autorka jest doktorem pedagogiki, uznawaną na ca-
łym świecie prelegentką i pisarką na temat zespołu Aspergera. Ra-
dzi: „Od ciebie zależy, w jaki sposób będziesz mówić o swojej dia-
gnozie i jakim rzecznikiem będziesz. Moją jedyną niezawodną radą 
jest to, byś w trakcie takich rozmów zachował optymizm i po-
zytywne nastawienie. Bądź dumny z tego, kim jesteś i co możesz 
zrobić”36. Prowadzi również swoją osobistą stronę internetową: 
www.aspie.com, na której propaguje wiedzę na temat zaburzenia. 

Wszystkie wymienione wyżej osoby piszą książki37 i artykuły, 
wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach (również 
w Polsce), działają lokalnie i globalnie, by szerzyć wiedzę z zakresu 
spektrum zaburzeń autystycznych38 – np. Stephen Shore w 2008 r. 
________________ 

34 R.N. Meyer, Bycie menadżerem samego siebie, [w:] Pytaj i opowiadaj…, op. cit., s. 119. 
35 L.H. Willey, Ujawnianie i rzecznictwo własnych potrzeb: zasada otwartych drzwi, 

[w:] Pytaj i opowiadaj…, s. 189–203. 
36 L.H. Willey, op. cit., s. 202. 
37 W Polsce dostępnych jest wiele książek zawierających relacje o charakterze 

auto- oraz biograficznym, opisujących proces stawiania diagnozy, rozwój zaburze-

nia oraz wpływ autyzmu na życie własne oraz całej rodziny. Do pozycji takich 

zaliczają się między innymi następujące prace: Hilde De Clercq, Autyzm od wewnątrz 

– przewodnik; Axel Brauns, Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie; 

Carl H. Delacato, Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko; Dietmar Zoller, Gdybym mógł 

z wami rozmawiać... Autystyczny chłopiec szuka porozumienia i wiele innych. 
38 Stephen Shore, http://www.kta.szczecin.pl/index.php/aktualnosci/46-szko 

lenie-stephen-shore [26.11.2015]. 
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w Szczecinie prowadził szkolenie „Promowanie osiągnięcia sukce-
sów w nauce dla uczniów z autyzmem”39, natomiast Peter Schmidt 
(dorosły Niemiec z zespołem Aspergera40) na konferencji w 2015 r. 
zorganizowanej przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie wygłosił 
referat pt. „Budowanie relacji i związku partnerskiego – moje do-
świadczenia z młodości”41. Osoby te swoim przykładem świadczą, 
że wysiłek włożony w budowanie poczucia autonomii i samosta-
nowienia w przypadku osób autystycznych często przynosi ogrom-
ne pozytywne zmiany w życiu. Pokazują, że postrzeganie osoby 
niepełnosprawnej jako biernej i bezkrytycznej to szkodliwy stereo-
typ, który pozbawia je poczucia sprawstwa. Wszyscy autorzy mó-
wią wspólnym głosem, że jedną z metod rzecznictwa własnych 
potrzeb, a następnie wstępem do emancypacji, jest upowszechnie-
nie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu: „Im więcej 
globalne społeczeństwo wie na temat autyzmu, przy czym nie jest 
to wiedza jedynie z filmów fabularnych, tym większe jest prawdo-
podobieństwo, że wzrośnie zrozumienie dla naszej odmienności”42. 
W tym zakresie jest szczególnie dużo do zrobienia w Polsce. 

Zakończenie 

Wszystkie opisane wyżej przypadki to osoby wysokofunkcjonu-
jące, czasem nawet tylko z pozostałościami cech autystycznych. 
Należy tutaj zadać pytanie o możliwość emancypacji niskofunkcjo-
________________ 

39 http://www.kta.szczecin.pl/index.php/aktualnosci/46-szkolenie-stephen-shore 

[26.11.2015]. 
40 Jest on w Niemczech bardzo znaną postacią, często występującą w mediach. 

W ostatnich latach porusza głównie temat osób z autyzmem na rynku pracy. Jego 

autobiograficzna książka Kaktus na walentynki (wydana w Polsce w 2014 r.) jest  

w Niemczech od dwóch lat superbestsellerem. Opisuje w niej swój młodzieńczy 

proces identyfikacji seksualnej, budzenie się potrzeby posiadania partnera życiowego, 

mozolne budowanie relacji i związku partnerskiego, uwieńczone pełnym sukcesem 

(http://www.synapsis.org.pl/konferencja/prelegenci) [26.11.2015]. 
41 http://www.synapsis.org.pl/konferencja/program [26.11.2015]. 
42 K. Sibley, op. cit., s. 67. 
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nujących osób autystycznych – czy i w jakim stopniu (podobnie jak 
niepełnosprawne intelektualnie) są zdolne do „posiadania standar-
dów podmiotowych”43. Jest to o tyle zasadne pytanie, ponieważ 
pełna niezależność oznacza nie tylko równość praw, ale i obowiąz-
ków44. W odniesieniu do niskofunkcjonujących osób emancypację 
należy traktować nie dosłownie, ale bardziej jako drogę dochodze-
nia do niej w maksymalnie możliwym stopniu, ponieważ osoba 
autystyczna będzie podlegała specyficznym wewnętrznym i ze-
wnętrznym ograniczeniom. 

Bardzo ważne jest, by uwzględniać w przypadku każdej osoby 
autystycznej jej indywidualny potencjał i zwracać szczególną uwa-
gę na swoje zachowanie i działanie, żeby nie pogłębiać jej ograni-
czeń45. Istnieje obawa, że czasem nadanie zupełnej niezależności 
może być dla niskofunkcjonujących osób autystycznych „niebez-
pieczne, niezrozumiałe i napawające lękiem”46. 

Na zakończenie zostaną przytoczone słowa Shore’a, które po-
służą jako symbol zmiany zachodzącej powoli w kierunku emancy-
pacji osób autystycznych: 

Doszliśmy do etapu, w którym swoją historię opowiadają osoby ofi-

cjalnie zdiagnozowane jako autystyczne lub też nieposiadające diag-

nozy, lecz dorastające w rosnącej świadomości przejawiania spektrum 

autystycznego. (...) To właśnie ostatnie dwa punkty powinny być adre-

sowane przeze mnie i inne osoby ze spektrum autystycznym, do tych 

którzy piszą, mówią czy w jakiś inny sposób prezentują swoje życie. 

Nie jesteśmy tu po to, by funkcjonować jako »mówiące na swój temat 

________________ 

43 K. Obuchowski, Subiektywne warunki autonomii psychicznej, [w:] Społeczeństwo 

wobec autonomii osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, „Eruditus”, Poznań 1996, s. 28. 
44 Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, „Akapit”, Toruń 2003, 

s. 36. 
45 Por.: A. Żyta, Doświadczenia osób niepełnosprawnych w środowisku instytucjonal-

nym, [w:] Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

red. A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., 

Toruń 2010, s. 72–74. 
46 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2010, s. 203. 
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eksponaty w zoo«47, lecz po to, by zwiększyć wzajemne zrozumienie 

pomiędzy osobami z autyzmem i ogółem społeczeństwa. Wszyscy z nas 

powinni dzielić odpowiedzialność w udzielaniu pomocy obecnym i przy-

szłym pokoleniom dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, w rozwi-

janiu ich mocnych stron, by były w stanie wieść godne życie w naszym 

społeczeństwie. Obejmuje to zarówno osoby należące do autystyczne-

go spektrum, jak również członków rodziny, nauczycieli i każdego, kto 

kontaktuje się z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera48. 
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posed participants’ individual perceptions of femininity. Those results were then 

connected to a chosen conception of emancipation. 
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________________ 

1 W tytule odwołano się do myśli Izabeli Fornalik (2011, s. 5), zwracającej uwa-

gę na popularne przekonanie o „upośledzonej płci” osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. 
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Tożsamość osoby z niepełnosprawnością –  

pomiędzy piętnem a emancypacją 

Według Marii Czerepaniak-Walczak2 emancypacja to proces 
„świadomego konstruowania własnej tożsamości poprzez wyod-
rębnianie jej istotnych elementów oraz działanie nakierowane na ich 
osiąganie”. Taka definicja wydaje się być zgodna z koncepcją wie-
lowątkowej („intersekcjonalnej”) tożsamości3 oraz ideą aktywnego 
podmiotu budującego własne identyfikacje. W tym świetle za 
szczególnie istotne można uznać rozwijanie „małych układów od-
niesienia”4 i uprawomocnianie kompetencji ich uczestników. Aby 
przeprowadzić rozważania na emancypacji, wskazane jest zatem 
określenie jej podmiotu oraz przyczyn potrzeby osobistego wye-
mancypowania. 

W analizach sytuacji osób z niepełnosprawnością używa się 
niekiedy pojęcia „zranionej tożsamości”, gdzie różnica (odstępstwo 
od szeroko pojmowanej normy) staje się przyczyną „kolonizacji 
innego”5. Powszechna jest zatem koncentracja na strategiach radze-
nia sobie z powstałym piętnem i reakcjach obronnych osób nim 
naznaczonych6. Kategorię piętna łączy się także z zagadnieniem 
„różnicy płciowej” powodującej odmienne konsekwencje dla przed-
stawicieli każdej płci7. W tym kontekście negatywne wyróżnienie 
jest zazwyczaj dostrzegane i potwierdzane w analizach sytuacji 
________________ 

2 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-

tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 30. 
3 T. Siebers, Disability and the Theory of Complex Embodiment: for Identity Politics in 

a New Register, [w:] The Disability Studies Reader, red. J. Davis, E. Lennard, Routledge, 

Nowy Jork 2010. 
4 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2010, s. 94. 
5 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo 

Pedagogiczne, Gdańsk 2005, s. 41. 
6 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 

s. 13–15. 
7 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2010, s. 22. 
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osób płci żeńskiej. Co można zatem powiedzieć o doświadcza- 
niu własnej tożsamości rodzajowej przez kobiety z niepełnospraw-
nością? 

Obraz tożsamości kobiety z głębszą niepełnosprawnością 

intelektualną w literaturze przedmiotu 

Poczucie tożsamości płciowej opiera się na subiektywnej przy-

należności do danej grupy rodzajowej oraz postawach przyjmowa-

nych wobec wzorów zachowań, myśli i emocji przypisywanych 

określonej płci. Odstępstwo od ram wyznaczanych przez owe wzo-

ry naraża jednostkę na doświadczenie ostracyzmu społecznego8.  

W literaturze naukowej i publicystycznej coraz częściej podejmuje 

się temat stereotypizacji kobiet z niepełnosprawnością. Z analiz 

badawczych wyłania się portret osób świadomych własnej przyna-

leżności rodzajowej i zdolnych do podejmowania różnych form 

oporu wobec roli „bezpłciowej niepełnosprawnej”9. Niewiele nato-

miast wiadomo o tożsamości płciowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Jej zróżnicowane przejawy bywają niekiedy badane 

pod kątem symptomów „nietypowych” zachowań lub dysfunkcji 

seksualnych10. Trudno jednak znaleźć odpowiedź na pytanie, czy 

opisy różnie definiowanego piętna (niepełnosprawności, płci) odda-

ją najpełniej obraz rzeczywistości. 

________________ 

8 Por. K. Nowosielski, Identyfikacja i rola płciowa, [w:] Podstawy seksuologii, red.  

L. Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 91; 

G. Jarząbek-Bielecka, Nauka o płci – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Medycznego, Poznań 2012, s. 70. 
9 K. Barron, Disability and gender: Autonomy as an indication of adulthood, [w:]  

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social 

Sciences, 1997, 64 za: A. Kumaniecka-Wiśniewska, Kim Jestem? Tożsamość Kobiet 

Upośledzonych Umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 83. 
10 C. Bedard, H. Zhang, K. Zucker, Gender Identity and Sexual Orientation in  

People with Developmental Disabilities, „Sexuality and Disability” 2010, nr 3, s. 166. 
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Zgodnie z ukierunkowaniem dyskursu rezultaty badań naświe-
tlają zwielokrotnione ryzyko dyskryminacji kobiet z niepełno-
sprawnością intelektualną. Wyszczególnia się formy marginalizacji 
społecznej, ze względu na „piętno”: płci (doznawane przez wszystkie 
kobiety w zróżnicowanym stopniu), niepełnosprawności (w odnie-
sieniu do sprawnego społeczeństwa) oraz niepełnosprawności  
intelektualnej (jako statusu kreującego niską pozycję wśród osób  
z niepełnosprawnością)11. Przypisywanie osobom z głębszą niepeł-
nosprawnością intelektualną atrybutów aseksualności lub (na prze-
ciwległym biegunie) ich hiperseksualizacja12 zyskują wyjątkowe 
znaczenie w kontekście statusu nadawanego kobiecej integralności 
fizycznej. Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska zauważa, że oczeki-
wania związane z odgrywaniem ról płciowych przez kobiety z nie-
pełnosprawnością intelektualną ulegają istotnemu przeformułowa-
niu. Otoczenie nie tylko nie wymaga od nich realizowania zadań 
przypisanych stereotypowi płci, ale wręcz pozbawia je szansy na 
podejmowanie znaczących decyzji i możliwość ich obrony, np. wy-
boru partnera życiowego lub postanowienia o gotowości do roli 
matki. Same zresztą podlegają nieprzerwanej infantylizacji13. 

W związku z podobnymi uwarunkowaniami sytuacyjnymi 
utrudnieniom może podlegać różnicowanie jednostkowych tożsa-
mości. Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska14 opisuje w tym kontek-
ście „efekt homogenizacji” towarzyszący łączeniu specyficznych 
kategorii opisu w budowaniu wizerunku konkretnej osoby. Polega 
________________ 

11 D. Pallaska, E. Szeli, Violence against women with mental disabilities: The Invisible 

Victims in CEE/NIS Countries, “Feminist Review” 2004, nr 76, s. 117. 
12 Por. R. Kijak, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorośli  

z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach współczesności. Analiza badań, krytyka 

pojęć, propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, To-

ruń 2011, s. 214; I. Fornalik, Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób  

z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa 2010, s. 5. 
13 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Kim Jestem? Tożsamość Kobiet Upośledzonych 

Umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 85 
14 A. Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełno-

sprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013, s. 71. 
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on na przecenianiu podobieństwa wewnątrzgrupowego przy nie-
doszacowaniu specyfiki danego członka grupy (a przez to różnym 
stopniu jego depersonalizacji). Niewiele zatem wiadomo, kim – 
poza przypisywaną odgórnie charakterystyką opartą na stereoty-
pach „wiecznych dzieci”15 lub ofiar16 – są poszczególne kobiety  
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz jakie zjawiska 
społeczno-kulturowe znajdują odbicie w ich świadomości. 

Rozwijanie szeroko rozumianej autonomii osobistej jest 
uwzględniane wśród głównych celów działalności współczesnych 
placówek wsparcia dziennego17. Środowiskowy dom samopomocy, 
zwany umownie ośrodkiem „połowy drogi” pomiędzy funkcjono-
waniem instytucjonalnym a samodzielną egzystencją, ma stanowić 
punkt odnalezienia równowagi psychicznej i poznania własnych 
możliwości18. Z powodu zarysowanych zależności, temat poczucia 
tożsamości płciowej kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelek-
tualną uczęszczających do wybranej instytucji uznano za warto-
ściowy przedmiot badań. 

Metodologia badań własnych 

Prezentowana analiza jest fragmentem materiału zebranego  

w szerszym opracowaniu badawczym19. Podjęto wówczas próbę 
________________ 

15 M. Kościelska, Być kobietą, być mężczyzną – co to znaczy w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych intelekrualnie, „Nowiny Psychologiczne” 2000, nr 2, s. 8. 
16 N. Winges-Yanes, Why All the Talk About Sex? An Authoethnography Identifying 

the Troubling Discourse of Sexuality and Intellectual Disability, „Sexuality and Disa-

bility” 2014, nr 1, s. 108. 
17 W. Juros, M. Kruk, DajMy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia 

psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym, Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 98. 
18 A. Szalast, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wsparcia dzienne-

go, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2012, s. 120. 
19 A. Jakubas, Poczucie tożsamości płciowej kobiet z głębszą niepełnosprawnością inte-

lektualną, uczestniczek środowiskowego domu samopomocy, 2015. Praca magisterska, 

tekst nieopublikowany. 
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odpowiedzi na pytanie o specyfikę doświadczania własnej przyna-

leżności płciowej przez siedem kobiet z orzeczeniami głębszej nie-

pełnosprawności intelektualnej (czterech umiarkowanej oraz trzech 

znacznej). Respondentki mieściły się w przedziale wiekowym od  

25 do 56 lat. Łączyło je miejsce zamieszkania (rejony wiejskie i śred-

nio zurbanizowane) oraz korzystanie z usług lokalnego środowi-

skowego domu samopomocy. Ze względu na temat artykułu roz-

winięto wątki uznane za szczególnie istotne dla opisu identyfikacji 

respondentek z osobistym pojęciem kobiecości. Szczególną uwagę 

poświęcono następującym pytaniom badawczym: Jakie znaczenia 

nadają kobiecości osoby badane? Jakie znaczenie w kontekście co-

dziennego funkcjonowania badanych (oraz ich planów) ma identy-

fikacja z określoną tożsamością? Jak (za pomocą jakich atrybutów 

fizycznych/behawioralnych/innych) akcentują własną przynależ-

ność płciową? 

W próbach odpowiedzi na te pytania pomocne były podstawy 

paradygmatu interpretatywnego – ze szczególnym uwzględnieniem 

nurtów fenomenologicznego i feministycznego. Perspektywa feno-

menologii sprzyja poznawaniu subiektywnych aspektów ludzkiego 

doświadczenia. Koncentracja uwagi na „praktykach życia codzien-

nego” umożliwia badanie przypisywanych im znaczeń i wartości20. 

Badacz przyjmujący tę optykę zachowuje pewien sceptycyzm wo-

bec zastanych schematów koncepcyjnych, by zyskać wgląd w do-

świadczenia ujawniane w danym kontekście przez konkretnego 

uczestnika badania21. Z takim ujęciem wydaje się współgrać dys-

kurs feministyczny naświetlający pojęcie tożsamości płciowej. Jed-

nocześnie podważenie tradycyjnej roli zdystansowanego, dominu-

jącego badacza22 oraz wymóg „zawieszenia” osobistych granic 

________________ 

20 U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010, s. 37. 
21 T. Bauman, T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakoś-

ciowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 270. 
22 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, s. 33. 
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poznawczych23 przeczą pochopnemu powielaniu treści. Takie pod-

stawy koncepcyjne uznano za zgodne z celem przybliżenia sytuacji 

kobiet bez zamykania ich opisu w ramach interpretacyjnych wy-

znaczanych przez kategorię niepełnosprawności. 

Podstawy metodyczne projektu oparto na metodzie indywidu-
alnego wywiadu pogłębionego. Polega ona na szczególnym sposo-
bie prowadzenia dialogu. Badacz ma swobodę w zakresie ustalania 
kolejności, formy oraz treści inicjowanych pytań. Przed przystą-
pieniem do wywiadu sporządza listę poszukiwanych informacji, 
jednak koordynując jego przebieg, zachowuje wrażliwość kontek-
stową. Kluczowe znaczenie ma sytuacja badawcza jawiąca się „tu  
i teraz” oraz stan respondenta, do których należy dostosowywać 
bieżące środki komunikacji24. Mogą być one również modyfikowa-
ne ze względu na ramy czasowe oraz zakres poruszanej problema-
tyki25. Tym samym metoda ta cechuje się szczególną adekwatnością 
do tematu dotyczącego indywidualnych perspektyw osób o wybra-
nych cechach (dorosłość, płeć żeńska, głębszy stopień niepełno-
sprawności intelektualnej). 

Zachowaniu „wrażliwości kontekstowej”26 szczególnie wyda-
wały się sprzyjać techniki wywiadu częściowo ustrukturyzowanego 
oraz obserwacji bezpośredniej. Obserwacja umożliwiła pogłębienie 
wglądu w zjawiska korelujące z badanym zagadnieniem oraz do-
stosowywanie bieżących procedur badawczych do sytuacji każdej 
rozmowy27. Poznawanie konkretnych zakresów tożsamości bada-
________________ 

23 H. Keller; za: T. Benton, I. Craib, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do 

postmodernizmu, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wro-

cław 2001, s. 80. 
24 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 169. 
25 R. Marzęcki, M. Nicpoń, Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politolo-

gicznych, [w:] Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych poli-

tologów, red. D. Mikucka-Wójtowicz, Libron, Kraków 2010, s. 250. 
26 U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010, s. 137. 
27 T. Bauman, T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościo-

we, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 87. 
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nych wymagało koncentracji na pewnych aspektach ekspresji 
płciowości. Szczególnej uwadze podlegały m.in. specyfika powierz-
chowności (obecność lub brak elementów społecznie kojarzonych  
z płcią), wskaźniki postaw ujawnianych podczas rozmowy o roli 
płci oraz ogólna spójność nadawanych komunikatów. Należy przy 
tym zaznaczyć, że problematyka wyznaczana przez indywidualne 
perspektywy osób badanych pozwalała wyłącznie na pomocnicze 
wykorzystanie odnotowanych spostrzeżeń. Podczas spotkań z oso-
bami posługującymi się mową werbalną w ograniczonym stopniu 
pomocne były wybrane elementy komunikacji alternatywnej – 
głównie systemu piktogramów – oraz powiązane tematycznie  
ilustracje. 

Zakres tematyczny oraz wybrana metodyka ukierunkowały au-
torkę w stronę jakościowej analizy materiału badawczego („zorien-
towanej na znaczenie”28). Badacz obierający tę metodę dokonuje 
porównania, a następnie integracji zjawisk odnoszących się do wy-
branej kategorii tematycznej. Z uwagi na fakt, iż temat projektu 
badawczego obejmuje treści z istoty nieredukowalne do prostych 
schematów analitycznych (uwarunkowania i emanacje konkretnych 
sposobów doświadczania), starano się unikać zbyt oczywistej lub 
nadmiernie daleko idącej interpretacji informacji. Koncentracja na 
tym, co „niewyrażone wprost” nie wykluczyła wprowadzenia ele-
mentów bazowej kategoryzacji danych. 

Na etapach gromadzenia, a następnie opracowywania danych 
badawczych pojawiły się pewne utrudnienia funkcjonalne. Doty-
czyły one specyfiki funkcjonowania wybranej placówki (dostępno-
ści informacji, możliwości współpracy z kadrą i uczestnictwa  
w zajęciach). Nade wszystko doszło jednak do konfrontacji z wła-
snymi barierami komunikacyjnymi – związanymi także z kierowa-
niem się na co dzień nieuświadamianymi, przetrwałymi stereoty-
pami. Te ostatnie mogły z kolei przyczynić się do przeoczenia 
oczywistego (po fakcie) wpływu charakteru zadawanych pytań na 

________________ 

28 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2010, s. 171. 
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otrzymywane odpowiedzi. Rezultaty rozmów wydają się jednak 
rekompensować (w subiektywnie satysfakcjonującym wymiarze) 
niektóre z uchybień – stanowiących niewątpliwie istotną wskazów-
kę perspektywiczną. 

Niezależnie od jednostkowych uwarunkowań poszczególnych 
sytuacji badawczych, każde ze spotkań umożliwiło stworzenie za-
rysów pewnych interesujących obrazów kobiecości. Ze względu na 
ograniczenia związane z formą redakcyjną poniżej przedstawiono 
syntetyczne opisy rezultatów eksploracji. 

Identyfikacje i autoidentyfikacje –  

prywatne modele kobiecości 

Zakres tematyczny dotyczący osobistych doświadczeń i definicji 
przedmiotu badań spotkał się z najbardziej entuzjastycznym przy-
jęciem ze strony badanych kobiet. O ile postawy respondentek pod-
czas rozmów poświęconych samowiedzy fizjologiczno-dymorficznej 
i relacjom społecznym charakteryzowały się znacznym zróżnico-
waniem (co mogłoby stać się przedmiotem odrębnego opracowa-
nia), zaangażowanie badanych w odkrywanie własnych idei kobie-
cości można uznać za część wspólną. Każda z nich utożsamiała się  
z wybranymi elementami kulturowo przypisanej płci, choć przeja-
wy tej relacji przybierały zróżnicowane, nie zawsze oczekiwane 
formy. 

Do podstawowych wyznaczników społecznego pojęcia kobieco-
ści zaliczana jest atrakcyjność wizerunkowa. Zbyszko Melosik zau-
waża, że kategoria piękna stanowi „jedną z głównych płaszczyzn 
społecznego konstruowania i podtrzymywania różnicy płciowej”29. 
Istotnie, zdecydowana większość moich respondentek stosowała 
pewne narzędzia zewnętrznej autoprezentacji – od codziennej dba-
łości o pełną aranżację wizerunku (pielęgnację ciała, strój, fryzurę, 

________________ 

29 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2010, s. 22. 



98 AGATA JAKUBAS 

sposób poruszania się), po okazyjne używanie wybranych jego ele-
mentów (np. makijażu). Co ważne, każdy z tych czynników został 
skojarzony z płcią żeńską. Jedyną osobą o „zmaskulinizowanej” 
powierzchowności okazała się być kobieta z rzadką konfiguracją 
niepełnosprawności intelektualnej z zespołem Turnera. Stan ten po-
wielał niejako wizerunek stereotypowy, czego pewną świadomość 
miała sama badana, nieakceptująca (cytując): „żadnych dziwactw”. 

Osoba przykładająca najwyższych starań do kreowania własne-
go wizerunku posługiwała się w opisach siebie, oraz kobiet w ogóle, 
pokrewnymi kategoriami („ładniejsza od mężczyzny”, „jak lala”). 
Od niej także rozpocznę krótką syntezę idei kobiecości w perspek-
tywach poszczególnych respondentek. 

„Kobietą być, to być kobietą” – kobiecość „otwarta” – 

perspektywa Jolanty 

Jolanta30 nie wyraziła żadnych wątpliwości związanych z wła-
sną przynależnością płciową. Zdecydowany ton oraz dynamiczna 
gestykulacja towarzyszyły wszystkim wypowiedziom tej respon-
dentki. W argumentacji swojego przekonania zaakcentowała zna-
czenie sygnałów afirmacji ze strony partnera (oraz rolę współżycia 
w diadzie w ogóle): Czuję się [kobieca], jasne, że czuję. Najbardziej 
czuję, to jak ładnie pomaluję buzię, wypachnię, przebiorę. No i jak pan 
Kamil mnie mówi, że piękna to jestem jak lala. Piękna kobieta. 

Szczególnym wyróżnikiem okazała się jednak opinia respon-
dentki na temat „modelu” dorosłej kobiety, która: nie powinna być 
jakaś jedna [bo] Kobieta każda jest inna. Ponadto choć Jolanta podkre-
śliła znaczenie własnej atrakcyjności, podobna stanowczość towa-
rzyszyła spostrzeżeniu, że wśród kobiet nie ma paskud. Siebie uznała 
za jedną z możliwych wersji dojrzałej kobiety: Na przykład taka jak ja, 
to może być… Jak ja może wyglądać. Ja jestem dorosła. […] Kobietą być,  
to być kobietą – i tyle można powiedzieć. Może kobieta robić, co się chce. Co 

________________ 

30 Imiona uczestniczek badania zostały zmienione. 
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się chce, jasne. By tylko w domu za późno [nie być]. [...] Tylko rozum. 
Musisz rozumieć. Nie, nie ma paskud. Jest kobieta. 

Pełną identyfikację respondentki ze wzorem mógłby wykluczać 
brak osobistego poczucia niezależności. Potrzebę stałego dostępu 
do bliskiego, partnerskiego oparcia rozmówczyni nie połączyła jed-
nak z kategorią płci. Decydujące znaczenie przypisała uświadomio-
nej i zasymilowanej diagnozie własnej niepełnosprawności: Krótko 
będzie, to będę… to ja jestem [osobą z niepełnosprawnością]! […] Męż-
czyznę potrzebuję i potrzebuję, by tu przychodzić. [Inne kobiety] Nie, one 
nie potrzebują jak niepełnosprytne. Jak one chcą mieć, to mają, ale nie… 
nie potrzebują. A ja potrzebuję, no jasne. 

Deklaracja ta nie wydawała się być czynnikiem unieważniają-
cym wyraźnie emancypacyjny ton wcześniejszych wypowiedzi. 
Akceptacja piętna eksponowana w komunikacji przez osobę nim 
naznaczoną może stać się dodatkowym źródłem poczucia osobistej 
autonomii i godności31. Jak zauważyła sama Jolanta: Jestem kobietą. 
Trzeba znać, kto się jest. 

„Kobieta dojrzała, mądra i w ogóle powinna być” –  

kobiecość „zdeterminowana” – perspektywa Dagmary 

Kolejna respondentka – Dagmara – zdecydowanie zaprzeczyła 

osobistej atrakcyjności fizycznej. Sugestywnymi gestami zilustrowa-

ła wypowiedź dotyczącą wydatnych proporcji własnego ciała. Jed-

noznaczna ocena swojego wyglądu nie była natomiast decydującym 

wątkiem. Podstawowe elementy autoportretu (zaradność, dojrza-

łość życiowa) zostały przez badaną włączone do rejestru kobiecych 

atrybutów: No pewno, że czuję [się kobietą]. Jestem, nie? No, ja wyglą-

dów nie mam… Tu cyce. Brzuchol. A… kobieta dojrzała, mądra i w ogóle 

powinna być. Z życiem sobie radzić… No, zaradna. Pracować, uczyć. No, 

________________ 

31 M. Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mecha-

nizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, Wy-

dawnictwo NOMOS, Kraków 2006, s. 49. 
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kłótliwa, ale delikatna też, myślę. [Prośba o doprecyzowanie] No, kłó-

tliwa baba, tak ja mam, ale na swoim postawić. Jak musi postawić, to się 

uprzeć i już. 

Jedynym walorem, którego Dagmara nie przypisała bezpośred-

nio samej sobie, była delikatność reprezentatywna dla tradycyjnego 

wzoru kobiecości. Poczucie przynależności do własnej płci zostało 

jednak zaakcentowane przez respondentkę zarówno deklaratywnie, 

jak również przez wskaźniki pośrednie (np. przeplatanie pierwszo- 

i trzecioosobowych form językowych). Pozytywna autokategoryza-

cja wydawała się być raczej źródłem poczucia siły, której potwier-

dzenie stanowiły własna, „kobieca” stanowczość, samodoskonale-

nie, a także zdolność do trzymania mężczyzny w ryzach: No, 

chłopów ogarnąć trzeba. […] Jak kobieta zaradna jest, i chłopa –, mężczy-

znę sobie wychowa, tak. No, mężczyzna też pracować musi, myślę. No,  

a romantyczny być. A kobietce dogadzywać. Ale ja pilnować muszę. 

W podobnym kontekście rozmówczyni wspomniała o własnych 

dyspozycjach prokreacyjnych. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę 

na podjęcie tematu zróżnicowanych kategorii siły przypisywanych 

osobom obu płci: No, że jak rodzić, to też tylko ja. Ja po prostu na to silna 

tylko jestem, tak myślę. No, wiadomo, kobietka. Z dzieciorami lekko nie ma. 

[…] Andrzej, no, też silny jest, ale on inaczej, myślę. No, jak musi, to tam 

siatę poniesie na wycieczce czy coś. 

Perspektywę macierzyństwa Dagmara opisała jako niepewną  

i powiązaną z opinią bliżej nieokreślonego decydenta. Stan ten po-

łączyła natomiast ze świadomym odroczeniem i dążeniem do aktu-

alnego priorytetu – usamodzielnienia: 

[Przed założeniem własnej rodziny] Trzeba jeszcze porozmawiać… 

No, pierw trzeba dużo normalnego życia douczyć. […] Jakoś sobie z życiem 

tym radzić. A daleko mieszkać i daleko pracować – od wsi, od domu tu. 

A… potem to może tak. Może i nie. No ja tak mam. 

Obraz kobiecości wyłoniony w toku tego spotkania stanowił za-

tem kompozycję jego tradycyjnych wyznaczników z elementami 

kojarzonymi z kulturową charakterystyką męskości. Niewątpliwie 

był także znaczącym wątkiem autoprezentacji. 



„Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci” 101 

„(…) marzenie mam, jak każda kobieta” –  

kobiecość „niepewna” – perspektywa Agnieszki 

Mniej jednoznacznej syntezie mogą zostać poddane wypowiedzi 

kolejnej respondentki – Agnieszki. Najpierw rozmówczyni przypo-

rządkowała własnej płci rodzaj zajęć preferowanych w ośrodku: 

Ćwiczymy dużo na ciało. No i ćwiczymy na sprzęcie właśnie, na las bie-

gamy. I super. [Dlaczego właśnie ćwiczenia ciała?] No jak czego? Trze-

ba… Trzeba lubić ćwiczonka. Szkolić ciało. Dziewczyna to już, to wie pani 

– szczególnie. 

Zaangażowanie w aktywność fizyczną nie było natomiast 

równoznaczne z określaniem siebie jako kobiety (czy też „dziew-

czyny”). Własna przynależność rodzajowa wydawała się być de-

klaracją do pewnego stopnia labilną i powiązaną z uwarunkowa-

niami kontekstowymi (np. strojem): Ja jestem [kobietą]…? Dzisiaj  

w sumie nie bardzo [wskazanie na bluzę]. Pani widzi. Ale czasami tak. 

Bo tak w ogóle nad tym nie myślę, ale jak pani pyta… Dzisiaj nie wła-

śnie, wcale. 

Inne słowa ujawniły przynajmniej okazyjną pomoc rodziców 

Agnieszki w doborze jej garderoby, co może uwydatniać rolę opie-

kunów w regulowaniu poczucia identyfikacji rodzajowej respon-

dentki. Znamienną wydawała się być cecha łączona w najwyższym 

stopniu nie tylko z kategorią dojrzałości jako takiej, ale także doro-

słej kobiety, czyli odpowiedzialność oraz sposób jej definiowania: 

Odpowiedzialność, na bank. Że wie się, co można i co nie można. Co trzeba 

trochę. No i co nie można wcale. Co istotne, badana uzupełniła wy-

powiedź o akcent emancypacyjny, nie godząc się na przypisa- 

nie sobie przez opiekunów braku odpowiedzialności. W argu- 

mentacji tego sprzeciwu przytoczyła następujące walory osobiste 

(określone także jako najwyżej cenione w sobie samej): To, że umiem 

się stawić. Tutaj nie ma żadnych, co to by się stawiły. Ja jedna… no, kur-

czę, to ciężko to określić. […] Taka właśnie stanowcza jestem. Taka, jak 

Dagmarka, to po prostu wiem, kiedy można powiedzieć. I… i można na 

mnie polegać, mówi. 
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Splot narracji „dziecka” z elementami spójnymi z doświadcze-

niem osoby dorosłej (samoświadomej i określonej płciowo) ujawniły 

marzenia Agnieszki, w których pragnienie założenia rodziny bada-

na usytuowała obok posiadania nowego tabletu: Jak tak szczerze, to 

pewnie, że chciałabym dziecko, rodzinę, dziecko, męża. Nie będę kryć  

w sekrecie, że marzenie mam, jak każda kobieta… Ale to każda kobieta, 

właśnie. Ja, to… Ja to dzisiaj nie. Jutro. Nie, dzisiaj nie. […] No i tego 

tableta muszę w końcu mieć, bo skandal jakiś, że nie mam! Wszyscy mają, 

wszyscy. 

Nagła zmiana wątku mogła oczywiście stanowić próbę skiero-

wania rozmowy na bardziej komfortową płaszczyznę. Istotnym 

wydaje się być jednak kolejny przykład identyfikacji badanej z wła-

snym rodzajem, poprzedzający niemal natychmiastowe jej zakwe-

stionowanie. Można przypuszczać, że w tło tej kompozycji wpisuje 

się dysharmonia pomiędzy pozycją podopiecznej oraz zaktualizo-

wanymi sferami tożsamości. Trudno natomiast podważyć, że jest to 

sfera egzystencji nie tylko uświadamiana, ale również istotna dla 

Agnieszki. 

„Uzdolniona musi być” – kobiecość „ograniczana” –  

perspektywa Wiolety 

Czwarta respondentka – Wioleta – połączyła własne zaintere-

sowanie aktywnością fizyczną z zamiłowaniem do muzyki i roz-

rywki. Poczucie osobistej atrakcyjności wydawało się być natomiast 

konceptem obcym tej badanej. Obcym, niekoniecznie w kontekście 

bezpośredniego odwołania do samooceny, ale przez zamknięcie 

wątku stwierdzeniem, że rozmówczyni nie myśli o sobie w tych 

kategoriach. Bycie kobietą nie stanowiło jednak kwestii dyskusyjnej, 

jako że: każdy jakoś coś niecoś się [nią] czuje. Z doświadczeniem tym 

powiązała poczucie kompetencji (szczególnie w zakresie umiejętno-

ści samoobsługowo-porządkowych) oraz (analogicznie do po-

przedniej respondentki) wyznaczniki odpowiedzialności i rozwagi 
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– także w relacjach międzypłciowych: Uzdolniona musi być. W tym 

domu pomaganie. Gotowanie, sprzątanie, rzeczy takie. […] No, dorosły, 

odpowiedzialny… Gotowanie, sprzątanie. Prać też. Różne rzeczy… Uwa-

żać? No, uważać musi. […] No, bo mężczyźni, to… to dla mnie to już 

krótka bajka jest. No, tak. I taki właśnie zapór mam. Że [respondentka] 

może, że wie. […] [Kobieta] musi w domu wychowywać. 

Warto dodać, że przytoczone fragmenty odzwierciedlają kate-

gorie powielane w opisach kobiety w ogóle oraz siebie jako repre-

zentantki rodzaju. Osobistą wartość Wioleta powiązała także z siłą 

charakteru („zaporem”) oraz sumiennością w wykonywaniu uzna-

nych obowiązków. Rola przypisana płci jawiła się w tym świetle 

jako w pełni zasymilowana i akceptowana. Równolegle rozmów-

czyni przywołała natomiast imperatyw, zgodnie z którym kobieta 

musi w domu wychowywać. Na ustosunkowanie respondentki do 

pojęcia kobiecości nie bez wpływu pozostały zapewne doświadcze-

nia związane z zespołem Turnera. Badana nie przyporządkowała 

własnemu schorzeniu właściwej etykiety naukowej, ale była zdecy-

dowanie świadoma niektórych jego konsekwencji. Istotność tematu 

niespełnionego rodzicielstwa uwydatniło nie tylko umieszczenie 

opieki nad potomstwem w domenie kobiety, ale również wplatanie 

wątku w odpowiedzi na zróżnicowane pytania: [A co jest dla Ciebie 

ważne w życiu, Wioleto?] Bo w życiu mi siostra powiedziała, ja se part-

nera nie mogę wynaleźć. Z domu dziecka dziecka nie mogę, nie dostanę. Ta 

sama będą mieli dziecko na maj, to inny nie mogą. To mnie była zdener-

wowała tak. Tak mi powiedziała. Że nie musi w ogóle mieć partnera, niepo-

trzebny. Pobrać, to nie, nie adoptować, też nie. Nigdy. 

Analogicznie do poprzedniej sytuacji, samoświadomość roz-

mówczyni łączyła się jednak nie tylko z wiedzą o pewnych realnych 

ograniczeniach, ale także zdecydowaną kontestacją prób przypisy-

wania sobie deficytów w sferach, w których sama respondentka 

czuła się kompetentna lub zdolna do dokonania zmiany. Taka po-

stawa niesie potencjał wykraczania poza stadium biernego oporu. 

Niemożność sprostania wszystkim wymogom kobiecości nie była 

równoznaczna z jej utratą. 
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Kobiecość „uświadomiona” – perspektywy osób  

ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

Szczególną uwagę warto poświęcić respondentkom ze znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną. Mimo włączenia do zbiorczej 
kategorii „głębszej niepełnosprawności”, rozróżnienie takie znajdu-
je najbardziej wyraziste uzasadnienie w dyspozycjach komunika-
cyjnych badanych. Tylko jedna spośród trzech kobiet formułowała 
dłuższe wypowiedzi słowne. Wszystkie osoby rozpoznawały nato-
miast sylwetkę kobiecą, odczytując z dość wysoką trafnością wy-
brane kulturowe symbole płci. W zależności od osoby częściej 
wskazywano oczekiwane ilustracje lub przybliżano słownie ich 
znaczenie. Czasami o rozumieniu graficznej reprezentacji świadczy-
ło przywołanie etykiety nie w pełni odpowiadającej desygnatowi, 
ale nadal swoiście z nim powiązanej (np. „buzia” jako pomadka). 
Ogólnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka szeroko rozu-
mianej estetyki wyglądu (strój kobiecy, damska torebka, pomadka 
itp.). Różnicowanie eksponowanej figury było bardziej problema-
tyczne, gdy emblematy ulegały przemieszaniu (przy czym twarz  
o rysach męskich nie stanowiła istotnego wyznacznika odpowie-
dzi). W świetle powyższego, ograniczone możliwości nawiązywa-
nia komunikacji werbalnej nie stanowiły zatem usprawiedliwienia 
dla pominięcia perspektyw tej grupy respondentek. 

Stanisława nie posługiwała się formą pierwszoosobową, używa-
jąc niekiedy zdrobniałego wariantu własnego imienia („Stasia”). 
Szczególne pobudzenie badanej (powiązane z wielokrotnym po-
wtarzaniem tego właśnie słowa oraz energiczną gestykulacją) towa-
rzyszyło natomiast prezentacji piktogramów „Dziecka” i „Ciąży”. 
Otrzymawszy informacje o występowaniu u respondentki zacho-
wań regresyjnych, reakcję tę zinterpretowałam wstępnie jako prze-
jaw pewnej fiksacji tematycznej. Ponawiane wypowiedzi Stanisławy 
wskazywały jednak nie na wizerunek dziecka, ale brzemiennej ko-
biety. Oczywiste jest, że i w tym wypadku nie sposób wywodzić 
konkluzji z incydentów, nie znając wnikliwie istotnych wątków 
biografii badanej. Warto natomiast zwrócić uwagę na choćby epi-
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zodyczne przyporządkowanie własnego Ja prezentacji dorosłej ko-
biety (matki) oraz wysokie prawdopodobieństwo mechanicznej 
dezinterpretacji ze strony badaczki. Ile przejawów wzmożonego 
zainteresowania tematyką dziecięcą mogłoby zostać odebrane jako 
oznaka regresu rozwojowego, nie zaś reakcji związanej z osiągnię-
ciem pewnego etapu życia? Jak często podobne błędy poznawcze 
towarzyszą komunikowaniu się z osobami z orzeczeniem głębszej 
(lub głębokiej) niepełnosprawności intelektualnej? 

Sandra – jako jedyna spośród wszystkich respondentek – zde-
cydowanie nie utożsamiała się ze słowem „kobieta”. Przywołała 
natomiast ekwiwalent pojęciowy: „laskę”. By zapobiec ponownemu 
przedwczesnemu wyrokowaniu infantylizacji, należy dodać, że 
respondentka uznała siebie za laskę dorosłą, co przypieczętowała 
dynamicznymi gestami potwierdzenia. Ponadto status dorosłości 
mógł zostać nadany jedynie lasce, która kocha chłopa. Nie zostało 
doprecyzowane, jakie przejawy uczuć mogłyby uzasadniać przy-
znanie owego tytułu. Do prywatnych wzorów kobiecości zgodnych 
z kulturowymi należało niewątpliwie szczególne (i chętnie uze-
wnętrzniane) zamiłowanie do makijażu – głównie czerwonej  
pomadki. Pojawiające się słowo „buźka” zostało pierwotnie zinter-
pretowane jako podtrzymanie wątku relacji emocjonalnych. Nie-
dwuznaczny gest Sandry oraz potwierdzenie podczas ekspozycji 
piktogramu szminki umożliwiły skorygowanie błędnego przypusz-
czenia. Aspekty wizerunkowe odegrały także kluczową rolę  
w identyfikacji różnic międzypłciowych. 

Zapytanie o kobiecość ostatnią, bardziej rozmowną respondent-
kę – Barbarę – spotkało się z nieoczekiwanym milczeniem. Gdy 
cisza przedłużała się, dając mi czas do namysłu nad przeformuło-
waniem pytania, nastąpiła właściwa odpowiedź: Kobieta… Inteligen-
cja… miła. Uprzejma. Nieoczekiwanie złożoną ripostę rozmówczyni 
rozwinęła w zdecydowanym (w charakterystycznym dla siebie)  
tonie, niemal natychmiastowym potwierdzeniu utożsamienia się  
ze wzorem: „Tak”. (Po dopytaniu o przyczynę) No, jestem miła, 
uprzejma, grzeczna. Poczucie przynależności rodzajowej wiązało  
się przy tym z osobistym zaangażowaniem w budowanie relacji  
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z rówieśniczkami w Ośrodku: Lubię. Wszystkie lubię [ponieważ] to 
koleżanki moje. 

Po bliższym przyjrzeniu się lakonicznym (choć treściwym) wy-
powiedziom Barbary można zwrócić uwagę na zastąpienie w sa-
moopisie komponentu inteligencji (wymienionego w ogólnej defini-
cji) „grzecznością”. Doświadczenie nabyte podczas poprzednich 
rozmów wskazało natomiast na potrzebę odroczenia osądu. Do 
rozbieżności podobnej zgoła natury zostało sprowadzone za-
gadnienie różnic płciowych, które rozmówczyni zaprezentowała  
w niezwykle czytelny sposób: No, mężczyźni są mniej inteligentni. 

Tożsamość definiowana przez kobietę  

z głębszą niepełnosprawnością intelektualną –  

próba podsumowania 

Poszukiwanie wspólnego mianownika rezultatów spotkań  
z osobami posługującymi się zróżnicowanymi kodami językowymi 
(czy nawet kanałami komunikacji), posiadającymi odmienne zasoby 
doświadczeń i dyspozycji osobowych, jest zawsze obarczone ryzy-
kiem błędu. W próbie konkluzji warto natomiast podkreślić, że róż-
nie definiowana kobiecość wydawała się stanowić istotną kategorię 
identyfikacyjną dla każdej z respondentek. Na jej wartość wskazało 
dominujące poczucie oczywistości własnej przynależności rodzajo-
wej i powiązanego z nią losu. Większość kobiet posługiwała się 
spójnym systemem pojęciowym w opisie siebie i własnego rodzaju. 
Gdy specyfika kompetencji werbalnych uniemożliwiała dochodze-
nie do podobnych wniosków (jak w przypadku nawiązywania kon-
taktu z niektórymi osobami ze znaczną niepełnosprawnością inte-
lektualną), oznaki identyfikacji ujawniały elementy para- lub 
pozalingwistyczne. 

Warto zauważyć, że głównym komponentem definicji (i autode-
finicji) nie była zazwyczaj atrakcyjność fizyczna. Istotniejsze zna-
czenie respondentki nadały na przykład relacjom międzyludzkim 
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oraz macierzyństwu. Z ogólną i „oswojoną” kobiecością powiązały 
również inne elementy samoobrazu, w tym asertywność oraz nieza-
leżność, kojarzone tradycyjnie z cechami męskimi32. Znaczenia 
przypisane płci żeńskiej objęły wyznaczniki odpowiedzialności, 
dojrzałości osobowej i pracowitości. Badane ujawniły tym samym 
pewien zakres idealizmu, widoczny w posługiwaniu się wyłącznie 
superlatywnymi wartościami. Unikając zbyt dalece idących wnio-
sków, warto zwrócić uwagę na zbieżność elementów opisu własnej 
przynależności rodzajowej z tymi, które mogłyby zostać uznane za 
znaczące dla podtrzymywania pozytywnej oceny ego. 

Nadużyciem nie będzie z pewnością stwierdzenie, że większość 

respondentek ma za sobą doświadczenia związane ze zróżnicowa-

nymi formami odraczania lub wręcz odmawiania uczestnictwa  

w niektórych aspektach roli osoby dorosłej. Osobiste pojęcia kobie-

cości łączyły natomiast elementy społecznych („tradycyjnych”) ety-

kiet z doświadczeniami zakorzenionymi w konkretnych sytuacjach 

życiowych. Każda z tak powstałych syntez odsłoniła nie tylko stra-

tegie „radzenia sobie” ze zróżnicowanymi ograniczeniami, ale także 

twórczego, selektywnego komponowania własnych tożsamości. Ten 

rodzaj emancypacji – związany z samoświadomością i aktywnym 

działaniem – jest także kompetencją, której potrzebę rozwijania 

postuluje się w odniesieniu do dojrzałych osób z głębszą niepełno-

sprawnością intelektualną. 

Jacek Kubera33 zwraca uwagę na pewne nadużywanie pojęcia 

tożsamości w dyskursie emancypacyjnym. Wspomina o praktyce 

ograniczania opisu autoidentyfikacji osoby do obszaru doświad-

czanej przez nią marginalizacji społecznej. Jego zdaniem kreowanie 

specyficznej tożsamości grupowej może paradoksalnie przyczyniać 

się do dalszej stereotypizacji jej przedstawicieli. Nie ulega wątpli-

wości, że koncepcje eksponujące kategorię piętna oraz zazębiają-

________________ 

32 D. Curran, C. Renzetti, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 550. 
33 J. Kubera, Po postmodernizmie, czyli silne identyfikacje i słabe tożsamości, „Na-

uka” 2013, nr 1, s. 99. 
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cych się obszarów wykluczeń stanowią aktualne źródło hipotez 

wyjaśniających niektóre z opisanych sytuacji życiowych. Nie wy-

czerpują natomiast złożoności doświadczenia badanych. Filtr dane-

go modelu teoretycznego może prowadzić do ujednolicania obrazu 

osobistych przeżyć członków „kolektywu” napiętnowanych34. Przyj-

mując, że znaczenia związane z kategoriami męskości/kobiecości 

stają się „rozproszone” i „sezonowe”35, a osoby z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w oczekiwanej pogoni za normalnością pozostają 

na straconej pozycji36, być może warto rozwijać podejścia badawcze 

oraz praktyki instytucjonalne sprzyjające eksponowaniu osobistych 

perspektyw37. 

Powracając do rozważań M. Czerepaniak-Walczak38, bunt i kon-

formizm oraz innowację i świadome przystosowanie dzieli niekiedy 

niewielka w istocie odległość, możliwa do pokonania przez osobiste 

doświadczanie. Być może w tym właśnie potrzebna jest pomoc  

osobom, które posiadają już pewne kompetencje do wyrażania  

własnych idei i aspiracji emancypacyjnych. Rozwijana samoświa-

domość wykraczałaby wtedy poza wiedzę o tradycyjnych czy  

zrekonstruowanych rolach rodzajowych (szczególnie w dobie ich 

przewartościowywania), obejmując wątki profilaktyki zdrowotnej 

oraz szeroko rozumianych zasobów indywidualnych – z odniesie-

niem do konkretnej płci. Tak ukierunkowane wspieranie wydaje się 

jednak wymagać świadomości podejmowania współpracy z doro-

słym, określonym płciowo człowiekiem. 
________________ 

34 E. Zakrzewska-Manterys, Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeń-

stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 132. 
35 Z. Melosik, op. cit., s. 18. 
36 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 

s. 17. 
37 A. Gustavsson, C. Nyberg, “I Am Different, But I’m Like Everyone Else”: The 

Dynamics of Disability Identity, [w:] Childhood and Disability in the Nordic Countries: 

Being, Becoming, Belonging, red. B. Berg, S. Egilson, R. Traustadóttir, B. Ytterhus, 

Palgrave Macmillan 2015, s. 82. 
38 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-

tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 140. 
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Wprowadzenie 

Paradygmat emancypacyjny jest we współczesnej pedagogice 
specjalnej przedmiotem zarówno dyskursu teoretycznego, jak i po-
dejmowania działań praktycznych ukierunkowanych na edukację 
do emancypacji. Maria Czerepaniak-Walczak zdefiniowała eman-
cypację jako proces 

(...) świadomego odrzucania stereotypów i mitów, pokonywania utrud-

nień wywołanych aktywnością ludzką i siłami natury1. 

Zdaniem autorki istotnym wyróżnikiem współczesnej emancy-
pacji jest jej podmiotowy wymiar: 

Akcentowanie podmiotowego charakteru emancypacji zwraca uwagę 

na emancypowanie się, czyli świadomą, emocjonalną, werbalną i dzia-

łaniową reakcję na społecznie unormowane zależności i stereotypy.  

W jej rezultacie możliwe jest osiąganie refleksyjnej, krytycznej świa-

domości, które wyraża się w samodzielnym dokonywaniu wyborów 

według podmiotowego systemu wartości, w odważnym, godnym wy-

powiadaniu własnych sądów i opinii oraz w odpowiedzialnym podej-

mowaniu działań prowadzących do doświadczania wolności2. 

Odpowiedzią na potrzebę wspomagania autonomii i podmio-
towości osoby jest rozwój pedagogiki emancypacyjnej, która jest 
realizowana poprzez: 

(...) tworzenie warunków rozwoju podmiotowego mówienia własnym 

głosem i świadomego uczestniczenia w zmienianiu siebie i swojego 

świata (...)3. 

Jednym z istotnych celów emancypacji osób z niepełnosprawno-
ścią jest wyzwolenie się z przedmiotowego traktowania (m.in.  
________________ 

1 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 33. 
2 Ibidem, s. 30. 
3 Ibidem, s. 60. 
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w sferze oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, jak również 
w systemie rodzinnym, w środowisku społecznym i zawodowym) 
oraz dążenie do stawania się podmiotem aktywnym, świadomym 
własnej autonomii, własnych pragnień i możliwości ich realizacji. 

Osoby z niepełnosprawnością, jak zaznacza Amadeusz Krause4, 

pomimo ograniczeń wynikających z dysfunkcji, mają możliwość 

rozszerzania swojej autonomii. Różnice w jej nabywaniu mogą wy-

nikać ze stopnia niepełnosprawności, z rodzaju otrzymywanego 

wsparcia i ograniczeń jakie napotykają w procesie autonomii. Zda-

niem Władysława Dykcika5 kluczowym elementem w osiąganiu 

autonomii przez osobę z niepełnosprawnością są uwarunkowania 

środowiskowe. Autonomia rozumiana jest przez autora jako pod-

miotowość człowieka w przestrzeni społecznej, m.in. jako samo-

dzielność w wykonywaniu codziennych zadań, jako przejaw i re-

zultat procesu przystosowania, jako siła wyzwalająca własną 

aktywność jednostki oraz jako przygotowanie do życia w integracji 

społecznej. Amadeusz Krause6 wskazuje na rolę procesu normaliza-

cji w rozwoju autonomii – przyjazne środowisko, korzystna sytua-

cja mieszkaniowa, zawodowa i społeczna – sprzyjają rozwojowi 

autonomii, a ich brak może ją uniemożliwiać. Autor podkreśla także 

znaczenie uczenia się autonomii i kształtowania umiejętności z nią 

związanych. Z kolei Beata Cytowska7 wskazuje na potrzebę eduka-

cji i wychowania do emancypacji nie tylko osób z niepełnosprawno-

ścią, lecz także ich najbliższego środowiska – rodziny, przedszkola, 

szkoły, miejsca pracy. 
________________ 

4 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2010, s. 203. 
5 W. Dykcik, Problemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób nie-

pełnosprawnych w środowisku, [w:] Pedagogika specjalna. Praca zbiorowa, red. W. Dyk-

cik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001, 

s. 365. 
6 A. Krause, op. cit., s. 204. 
7 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji do-

rosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 346. 
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Wychodząc z założeń pedagogiki emancypacyjnej, Amadeusz 
Krause posługuje się terminem „specjalna pedagogika emancypa-
cyjna”, którą definiuje jako: 

(...) zarówno indywidualne, jak i zbiorowe wyzwolenie osób niepełno-

sprawnych z dominacji pełnosprawności, z następstw, jakie ich dys-

funkcja wywołuje w społeczeństwie, z utrudnień w funkcjonowaniu, 

jakie powoduje. Podstawą emancypacji jest nabywanie przez te osoby 

podmiotowości i autonomii, a na ich podstawie odzyskanie wolności, 

którą przez niepełnosprawność utraciły8. 

Autonomia a niepełnosprawność wzroku w dorosłości 

Autonomia w okresie dorosłości rozumiana jest tu przede 
wszystkim jako realizacja potrzeby niezależności w kierowaniu 
własnym działaniem i w decydowaniu o sobie, która dokonuje się 
poprzez stopniowe rozszerzanie autonomii we wcześniejszych 
okresach rozwojowych. Osiąganie autonomii przez osoby z niepeł-
nosprawnością wzroku jest częścią procesu edukacyjno-rehabilita-
cyjnego i w czasie jego trwania wymaga kompromisu pomiędzy 
zależnością a autonomią. Jednym z istotnych aspektów autonomii 
jest dążenie do samodzielności wykonywania zadań życiowych  
i funkcjonowania pozbawionego zależności od pomocy i wsparcia 
innych. 

Za Anną Brzezińską i Szymonem Hejmanowskim9 przyjęto, że 
autonomię osoby dorosłej warto rozważać w najistotniejszych  
obszarach funkcjonowania, czyli jako: 

– autonomię dotycząca samoobsługi i zaspokajania podstawo-
wych potrzeb, 

– autonomię w wymiarze ekonomicznym, 

________________ 

8 A. Krause, op. cit., s. 208. 
9 A.I. Brzezińska, S. Hejmanowski, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko  

i jak pomagać, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, red. A.I. Brzezińska, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 647–648. 
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– autonomię w zakresie swobodnego przemieszczania się, 
– autonomię dotycząca wyboru realizowanego stylu życia i spo-

sobu dbania o jego jakość. 
Możliwość samostanowienia i wolność w podejmowaniu decy-

zji życiowych w przypadku osób niewidomych wydaje się być bar-
dzo mocno zależna od tych aspektów autonomii, które związane są 

z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego autonomia dorosłych 

osób z zaawansowaną niepełnosprawnością wzroku (niewidzących 

lub posiadających możliwości wzrokowe ograniczone w znacznym 

stopniu) jest tu rozważana w kontekście umiejętności nabywanych  

i rozwijanych w procesie rehabilitacji i edukacji, które w decydują-
cym stopniu warunkują niezależność funkcjonowania i decydowa-

nia o sobie. 

Populację dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku cechu-

je silne zróżnicowanie ze względu na rozmaite aspekty. Niektóre  

z nich to: czas pojawienia się niepełnosprawności wzroku, poziom 

posiadanych możliwości wzrokowych i umiejętność korzystania  
z nich, możliwości i ograniczenia funkcjonowania psychospołecz-

nego, poziom osiągniętej już autonomii, jak również poziom po-

trzeb w zakresie jej rozszerzania i rozwoju. Marzenna Zaorska10 

zwraca uwagę na fakt, że poważne, a zwłaszcza całkowite, uszko-

dzenie wzroku może utrudniać, ograniczać, a czasem także unie-

możliwiać realizację istotnych czynności związanych z życiem co-
dziennym oraz rzutować na aktywność w różnych sferach 

funkcjonowania, np. w zakresie orientacji i przemieszczania się  

w przestrzeni, komunikacji i relacji z innymi osobami, podejmowa-

nia aktywności zawodowej czy angażowania się w działalność spo-

łeczną. Nie pozostaje także bez wpływu na procesy samorealizacji  

i rozwijania autonomii osobowej i społecznej. 
Uwzględniając poważne ograniczenia funkcjonowania doro-

słych osób niewidomych przyjęto, że świadoma autonomia osoby 
________________ 

10 M. Zaorska, Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej – zawodowej i pro-

zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, Wydawnictwo Edukacyjne 

Akapit, Toruń 2015, s. 11. 
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niewidomej, umożliwiająca i warunkująca pełnienie zadań wieku 
dorosłego, wymaga: 

– niezależności w zakresie orientowania się w przestrzeni i sa-
modzielnego poruszania się w niej, 

– samodzielności w zakresie wykonywania czynności dnia co-
dziennego, 

– swobodnego dostępu do informacji i możliwości komuniko-
wania się, 

– podejmowania spełniającej oczekiwania aktywności zawodowej, 
– satysfakcjonującej aktywności rodzinnej, społecznej, kultu-

ralnej. 
Samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie dorosłej osoby nie-

widomej w przestrzeni publicznej uwarunkowane jest dobrze za-
projektowaną i starannie realizowaną koncepcją rozwijania orienta-
cji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. W przypadku 
niepełnosprawności wzroku obecnej od wczesnego dzieciństwa 
warunkuje ją proces uczenia się przestrzeni, planowania i realizo-
wania w niej własnego ruchu, zapoczątkowany we wczesnym okre-
sie życia, wspomagany w okresie przedszkolnym, zintensyfikowa-
ny w okresie nauki szkolnej, dostosowany do potrzeb i możliwości 
osoby na różnych poziomach edukacji. Proces ten powinien pro-
wadzić do osiągnięcia optymalnego poziomu umiejętności warun-
kującego niezależność w zakresie orientacji i lokomocji w wieku 
dorosłym. Koncepcja rozwijania orientacji w przestrzeni i samo-
dzielnego poruszania się, w warunkach polskich realizowana jest  
w zadowalającym stopniu jedynie w szkolnictwie segregacyjnym. 
Znaczne ograniczenia w dostępie do wspomagania rozwoju umie-
jętności w zakresie orientacji przestrzennej mają dzieci uczące się  
w systemie niesegregacyjnym, co wynika z braku rozwiązań syste-
mowych w tym zakresie, jak również lokalnie – z braku dostępu do 
nauczyciela orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. 
Brak wspomagania tej sfery rozwoju zawsze będzie oznaczał zależ-
ność od innych, a tym samym wpływał na ograniczoną autonomię 
osoby z niepełnosprawnością wzroku również w innych obszarach 
funkcjonowania. 
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Z kolei osoba ociemniała, która utraciła wzrok w wieku doro-

słym, doświadcza poważnych ograniczeń samodzielności prze-

mieszczania się i funkcjonowania i potrzebuje systematycznej reha-

bilitacji w tym zakresie – przede wszystkim wsparcia w uczeniu się 

bezwzrokowego interpretowania przestrzeni, orientowania się w niej 

i samodzielnego poruszania11. Proces ten może zakończyć się suk-

cesem w postaci samodzielnego, bezpiecznego poruszania się z dłu-

gą laską lub z psem przewodnikiem, wymaga to jednak rozwiązań 

systemowych ułatwiających dostęp do rehabilitacji, które obecnie 

można by określić jako znikome. Częściową odpowiedzią na brak 

planowych, systemowych rozwiązań w zakresie oddziaływań  

edukacyjno-rehabilitacyjnych adresowanych do osób tracących 

wzrok jest wsparcie oferowane w tym zakresie przez niektóre orga-

nizacje pozarządowe. Turnusy rehabilitacyjne i kursy organizowane 

przez Polski Związek Niewidomych, stowarzyszenia i fundacje 

(których działalność często inicjowana jest przez osoby z niepełno-

sprawnością wzroku) częściowo zaspokajają w tym zakresie po-

trzeby osób dorosłych. 

Niezależność w kontekście samodzielnego codziennego funkcjo-
nowania (prowadzenie domu, czynności samoobsługowe, przygo-
towywanie posiłków itp.), podobnie jak kwestie związane z samo-
dzielnym poruszaniem się, warunkuje satysfakcjonującą autonomię. 
Dzieci z wrodzoną niepełnosprawnością wzroku, uczące się  
w ośrodkach szkolno-wychowawczych, realizują programy ukie-
runkowane na stopniowe zwiększanie samodzielności w zakresie 
czynności codziennych. Niestety, w placówkach o charakterze inte-
gracyjnym i włączającym nie przywiązuje się wagi do tego aspektu 
wychowawczo-edukacyjnego. Natomiast metodycznie prowadzone 
przygotowanie dziecka, a później młodego człowieka, pozwala na 
osiągnięcie wysokiego poziomu niezależności w tej sferze. W tej 
sytuacji realizacja tego zadania zostaje przeniesiona na środowisko 
________________ 

11 R. Welsh, Teaching Orientation and Mobility to Adults, [w:] Foundations of Orien-

tation and Mobility. Volume II: Instructional Strategies and Practical Applications, red. 

W.R. Wiener, R.L. Welsh, B.B. Blasch, AFB Press, New York 2010, s. 264–265. 
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rodzinne. Należy jednak podkreślić, że podczas gdy dzieci posługu-
jące się wzrokiem umiejętności związane z codziennym prowadze-
niem gospodarstwa domowego przyswajają niejako mimochodem, 
naśladując działania innych osób, to dzieci i dorosłe osoby niewi-
dome wymagają do ich uczenia się odpowiednio zorganizowanego 
procesu edukacyjnego. Renata Nowacka-Pyrlik12 podkreśla, że osoba 
tracąca możliwości wzrokowe i w związku z tym często doświadcza-
jąca poczucia bezradności (np. w sytuacji, kiedy nie potrafi samo-
dzielnie przygotować posiłku, nalać herbaty bez obawy czy się nie 
sparzy, zrobić zakupów itp.) i całkowitej zależności od innych, często 
stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego funkcjonowania 
rodzinnego, zawodowego czy społecznego. Wymaga zatem pomocy, 
nie tylko psychologicznej – w sytuacji doświadczonej straty, ale także 
wsparcia w zakresie przywracania sprawności codziennego funkcjo-
nowania. Celem działań wspomagających jest uzyskanie maksymal-
nej samodzielności w życiu codziennym i aktywne pełnienie funkcji 
społecznych oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości i roz-
szerzanie autonomii. Opanowanie technik bezwzrokowego wyko-
nywania codziennych czynności warunkuje sukces i powodzenie  
w dalszym procesie rehabilitacyjnym. Możliwość samodzielnego 
poruszania się, jak również kreatywnego rozwiązywania problemów 
związanych z życiem codziennym wpływa pozytywnie także na inne 
sfery funkcjonowania – rodzinną, zawodową, społeczną. 

Osoba niewidoma potrzebuje rozwiązań ułatwiających, a niekie-
dy umożliwiających bezwzrokowy dostęp do informacji i wykony-
wania rozmaitych zadań. Pomocne są tu technologie wspomagające 
(asystujące), które mogą zaspokajać potrzeby osób niewidomych  
i słabowidzących podczas realizacji rozmaitych zadań. Jarosław 
Wiazowski13 określa technologie wspomagające jako specjalistyczne 
________________ 

12 R. Nowacka-Pyrlik, Rehabilitacja podstawowa osób niewidomych i słabowidzących 

dorosłych, zwłaszcza w starszym wieku, na podstawie doświadczeń z pracy w ramach pro-

gramu realizowanego w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w War-

szawie, „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna” 2008, nr 3, s. 35. 
13 J. Wiazowski, Proces efektywnego doboru technologii wspierających edukację osób 

niewidomych i słabowidzących, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni eduka-
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narzędzia o różnym stopniu złożoności, dające możliwość partycy-
pacji w zadaniach, których realizacja bez takiego wsparcia byłaby 
utrudniona, a nawet niemożliwa dla osoby z niepełnosprawnością 
wzroku. Rozwiązaniami ułatwiającymi dostęp do informacji są m.in. 
oprogramowanie udźwiękawiające, łączenie technologii wspomaga-
jącej z uniwersalną, urządzenia uniwersalne z funkcjami dostępno-
ści dla osób niewidomych. Jak zauważa Małgorzata Paplińska14, 
pomoce elektroniczne oparte na kompensacyjnej roli zmysłów 
umożliwiają osobie niewidomej samodzielny i niezależny dostęp do 
słowa pisanego. Sprzyjają one redukowaniu poczucia odrębności  
w dostępie do informacji. Należy podkreślić, że nie tylko wybór 
odpowiednich narzędzi pozyskiwania informacji i komunikacji, ale 
także wsparcie w skutecznym korzystaniu z nich (szkolenia, kursy) 
warunkują samodzielność w tym zakresie. Realny dostęp do roz-
wiązań i szkoleń mają przede wszystkim uczniowie, studenci i oso-
by niewidome aktywne zawodowo. Szeroki asortyment technologii 
wspomagających sprzyja usamodzielnianiu się osób z niepełno-
sprawnością wzroku. 

Praca zawodowa stanowi dla osoby z niepełnosprawnością 
wzroku nie tylko źródło utrzymania, jest też istotnym czynnikiem 
rozwoju osobowościowego i społecznego. Satysfakcjonująca aktyw-
ność zawodowa to niewątpliwie możliwość zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy i zatrudnienie na standardowych warunkach, kie-
dy osoba niewidoma przechodzi ten sam proces rekrutacyjny 
i otrzymuje takie same zadania jak osoba w pełni sprawna15. Taka 
forma zatrudnienia jest dostępna dla niewielu osób niewidomych. 

________________ 

cyjno-rehabilitacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, 

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, s. 163. 
14 M. Paplińska, Konsekwencje wynikające z braku wzroku, [w:] Edukacja równych 

szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości, red.  

M. Paplińska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 18. 
15 E. Wojtasiak, Aktywizacja zawodowa istotą procesu kompleksowej rehabilitacji, [w:] 

Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. E. Wojtasiak,  

M. Wolan-Nowakowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsza-

wa 2012, s. 132. 
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Na otwartym rynku pracy możliwe jest także zatrudnienie na sta-
nowisku dostosowanym – dla osoby z niepełnosprawnością wzroku 
może to być m.in. wykorzystanie specjalistycznego oprogramowa-
nia, pomocy optycznych i/lub elektronicznych, dodatkowego 
oświetlenia. Rodzaj i zakres stosowanych adaptacji jest wypadkową 
potrzeb pracownika z niepełnosprawnością wzroku i wymagań 
stanowiska pracy16. Inną formą jest zatrudnienie wspomagane, kiedy 
w znalezieniu i utrzymaniu pracy pomaga odpowiednio przeszko-
lony trener. Zakres możliwości wspomagania osób z niepełnospraw-
nością wzroku w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu aktywności 
zawodowej szeroko opisała Marzenna Zaorska17, akcentując rolę  
i zadania tyflopedagoga w tym procesie. 

Aktywność społeczna osób niewidomych jest determinowana 
gotowością środowiska do współpracy z osobami niepełnospraw-
nymi w zakresie rozmaitych inicjatyw społecznych. Istotne znacze-
nie ma tu emancypowanie środowiska społecznego, zwłaszcza lo-
kalnego, do uwalniania się ze stereotypowego postrzegania osób 
niewidomych i włączania ich, jako równoprawnych członków spo-
łeczności, w realizację zadań obywatelskich i innych aktywności. 

Z kolei uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kultural-
nym zdaniem Leszka Plocha18 warunkują cechy demograficzno-
społeczne (np. dostęp do wydarzeń kulturalnych), indywidualne 
(np. wiek, wykształcenie), jak i stopień niepełnosprawności. Autor 
podkreśla rolę twórczego udziału osób niepełnosprawnych w two-
rzeniu dóbr kultury, który daje możliwości pełnego wyrażania  
siebie i wnoszenia własnych cennych propozycji twórczych i kultu-
ralnych. 

Zakres korzystania z dóbr kultury przez osoby z niepełno-
sprawnością wzroku uwarunkowany jest ich udostępnianiem przez 
________________ 

16 M. Wolan-Nowakowska, D. Opioła, Możliwości i ograniczenia wykonywania 

pracy przez osoby z niepełnosprawnością, [w:] Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, red. E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska, Wydawnictwo Aka-

demii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 37. 
17 M. Zaorska, op. cit. 
18 L. Ploch, W kręgu kultury osób niepełnosprawnych, „Socius” 2009, nr 3, s. 2. 
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instytucje kulturalne. Osoby niewidome mają ograniczone możli-
wości uczestniczenia w wydarzeniach, które oferują kina, teatry, 
muzea, galerie i inne instytucje kulturalne. Nie mogą korzystać  
z nich w pełni, ponieważ nie są w stanie odbierać treści wizualnych 
(osoby niewidome) lub odbierają je częściowo (osoby słabowidzą-
ce), co sprawia, że przekaz artystyczny może być nie w pełni zro-
zumiały dla odbiorcy z niepełnosprawnością wzroku. Wykorzysta-
nie rozwijającej się w ostatnich latach audiodeskrypcji sprawia, że 
niektóre wydarzenia kulturalne stają się dostępne również dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Audiodeskrypcja jest coraz częściej 
wykorzystywana nie tylko do opisywania sztuk teatralnych i fil-
mów, lecz także wytworów plastycznych, fotografii czy też wyda-
rzeń sportowych. Jej dynamiczny rozwój jest efektem działań i sta-
rań środowiska osób niewidomych. Jak podkreśla Robert 
Więckowski19, tworzenie audiodeskrypcji jest działalnością o dużej 
wartości społecznej, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom osób 
niewidomych i słabowidzących. 

Rozwinięcie autonomii w okresie dorosłości wymaga wsparcia 
ze strony rodziny, osób bliskich, jak również pomocy specjalistów – 
dobrze zaplanowanego i prowadzonego procesu edukacyjno-rehabi-
litacyjnego. Czynnikiem motywującym do zwiększania autonomii 
jest często wsparcie innych osób doświadczających podobnych pro-
blemów (wsparcie środowiska osób niewidomych, np. działalność 
fundacji powoływanych przez osoby niewidome, działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku). 

Ku wspólnej emancypacji – wzajemne wspieranie się osób 

z niepełnosprawnością wzroku  

w drodze do autonomii i podmiotowości 

Proces emancypacji osoby może zachodzić na tle emancypacji 
grupy doświadczającej podobnych ograniczeń i zniewoleń i z jej 
________________ 

19 R. Więckowski, Audiodeskrypcja piękna, „Przekładaniec” 2014, nr 28, s. 123. 
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wsparciem. Amadeusz Krause20 wskazał na aktywizację wyzwala-
jącą tożsamość grupową i na istotną rolę liderów środowisk osób  
z niepełnosprawnością w tym procesie. Należy tu podkreślić rosną-
ce znaczenie fundacji i stowarzyszeń powoływanych przez osoby  
z niepełnosprawnością wzroku (sprawnie radzące sobie z codzien-
nym funkcjonowaniem i dostrzegające potrzebę dzielenia się swoim 
osobistym doświadczeniem, dostrzegające potrzeby zmian). Mają 
one aspiracje podejmowania aktywności ukierunkowanych na 
zmienianie warunków funkcjonowania osób niewidomych i rozsze-
rzanie ich realnej autonomii. Podejmują one najwyższy poziom za-
angażowania w emancypację, określony przez Marię Czerepaniak-
Walczak jako „dążenia”, czyli: 

(...) świadome działanie ukierunkowane na uwalnianie się od ograni-

czeń i korzystanie z należnych praw21. 

Przykładem organizacji zrzeszającej osoby z niepełnosprawno-
ścią wzroku, która od początku istnienia (od 1940 r.), realizuje idee 
emancypacji, jest National Federation of the Blind (NFB) działająca 
w USA. Już motto NFB, którego fragment brzmi: 

(...) niewidzenie nie jest cechą, która determinuje Ciebie i Twoją przy-

szłość… Możesz żyć życiem jakim chcesz, brak wzroku nie jest tym, co 

Cię powstrzymuje22, 

sygnalizuje silne dążenie środowiska osób niewidomych do nieza-
leżności i godnego funkcjonowania. Wybrane cele organizacji moż-
na scharakteryzować jako pomoc osobom niewidomym w osiąga-
niu pewności siebie i szacunku dla siebie (idee podmiotowości 
osoby), działanie jako narzędzie zbiorowego wyrażania potrzeb 
środowiska osób niewidomych (podmiotowość grupy), ale także 
edukowanie społeczeństwa na temat konsekwencji niewidzenia, 
propagowanie informacji dotyczących realnych możliwości osób 

________________ 

20 A. Krause, op. cit., s. 207. 
21 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 146. 
22 www.nfb.org [22.10.2015]. 
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niewidomych, np. przekonania, że osoba niewidoma może w wielu 
płaszczyznach życia konkurować z osobą widzącą na zasadach 
równości. 

Polską fundacją, aktywnie podejmującą wyzwania emancypa-
cyjne, jest Fundacja Vis Maior, działająca na rzecz osób niewido-
mych i słabowidzących od 2002 r. Realizowane przez Fundację cele 
jej członkowie określają następująco: 

Wspieramy osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz ich rodziny  

w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Po-

magamy odnaleźć się po utracie widzenia i pokazujemy jak w takiej sy-

tuacji funkcjonować23. 

Nadrzędnym celem Fundacji Vis Maior jest wzmacnianie dąże-
nia osób z niepełnosprawnością wzroku do osiągania samodzielno-
ści. Fundacja realizuje je m.in. poprzez wsparcie psychologiczne, 
szkolenia w zakresie poruszania się z długą laską lub z psem prze-
wodnikiem, pomoc w nauce czynności dnia codziennego i alfabetu 
Breille’a, szkolenia z zakresu obsługi komputera wyposażonego  
w specjalistyczne oprogramowanie. Oferuje także pomoc w przygo-
towaniu się do skutecznego poszukiwania pracy, informuje o ofer-
cie kulturalnej i sportowej dostępnej dla osób niewidomych i sła-
bowidzących. Większość z wymienionych działań prowadzą osoby 
z niepełnosprawnością wzroku. Na uwagę zasługuje kontekst spo-
łecznej działalności Fundacji Vis Maior, np. przyczynienie się do 
nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych, która obecnie daje prawo oso-
bom niewidomym poruszającym się z psami przewodnikami wej-
ścia do wszystkich budynków użyteczności publicznej, co wcześniej 
budziło kontrowersyjny sprzeciw przedstawicieli wielu instytucji. 
Członkowie Fundacji brali także udział w pracach nad nowelizacją 
Kodeksu Wyborczego, które doprowadziły do wypracowania roz-
wiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku 
pełnoprawny udział w wyborach. Fundacja prowadzi zatem za-

________________ 

23 www.fundacjavismaior.pl [23.10.2015]. 
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równo działania nakierowane na realizację potrzeby rozwoju auto-
nomii jednostki, jak również zajmuje się rzecznictwem praw osób  
z niepełnosprawnością wzroku i monitoringiem przestrzegania tych 
praw. Przedstawiciele Fundacji tak scharakteryzowali swoją dzia-
łalność: 

W Fundacji Vis Maior postrzegamy osoby niepełnosprawne jako peł-

noprawnych obywateli, którzy mogą o sobie decydować i uczestniczyć 

we wszystkich dziedzinach życia24. 

Organizacja realizująca podobne dążenia, to także Fundacja In-
stytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), której misją jest zapewnienie 
równych praw osobom z niepełnosprawnościami w Polsce25. 

FIRR wspiera szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnospraw-
nością w niezależnym życiu, promuje korzystanie z najnowszych 
technologii. Inne fundacje o podobnym profilu działalności, to m.in. 
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt26 oraz 
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA 
realizująca np. projekt „Bardziej samodzielni – bardziej niezależni”27. 

Podsumowanie 

Wzmacnianie dążenia do autonomii osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku i ułatwianie jej osiągnięcia powinno być jednym z waż-
niejszych celów oddziaływań edukacyjno-rehabilitacyjnych. Nieza-
leżność w różnych obszarach codziennego funkcjonowania ułatwia 
pełnienie funkcji rodzinnych i społecznych, wykonywanie obo-
wiązków zawodowych, wzmacnia aspiracje wyzwalania się z ogra-
niczeń wynikających z konsekwencji doświadczanej dysfunkcji. 
Wspólnie realizowane idee podmiotowości osoby i podmiotowości 

________________ 

24 www.fundacjavismaior.pl [23.10.2015]. 
25 www.firr.org.pl [23.10.2015]. 
26 www.trakt.org.pl [23.10.2015]. 
27 www.fundacja-vega.pl [23.10.2015]. 
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grupy przynoszą wymierne efekty w postaci zmian regulacji praw-
nych i społecznego postrzegania niepełnosprawności, przede 
wszystkim zaś sprzyjają indywidualnemu rozwojowi jednostki. 
Założenia i cele współcześnie działających fundacji, powoływanych 
przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, wskazują na silne dą-
żenia do rozszerzania autonomii i wzmacniania poczucia podmio-
towości w obrębie tego środowiska i poszczególnych jego jednostek. 
Konkretne formy pomocy, wzajemne wspieranie się oraz odpo-
wiedni przykład ze strony tych osób niewidomych, które osiągnęły 
sukces w niezależnym funkcjonowaniu, są skutecznymi motywato-
rami, które pobudzają osoby mające słabszą determinację i mniejszą 
wiarę we własne możliwości do podejmowania odważnych decyzji 
i dokonywania wyborów zgodnie z własnymi pragnieniami. Pod-
miotowość, autonomia i emancypacja osób z niepełnosprawnością 
wzroku nie dokonają się jednak w pełni, jeśli ich dążeniom eman-
cypacyjnym nie będzie towarzyszyła otwartość i życzliwość ze 
strony zarówno najbliższych (rodziny, przyjaciół), jak i szerzej ro-
zumianego społeczeństwa. 
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Wprowadzenie 

Pedagogiczne analizy dotyczące kondycji osoby w ponowocze-
snym społeczeństwie wskazują na wyraźny wzrost zapotrzebowa-
nia na podmiotowość jednostki1. Dla prawidłowego funkcjonowania 
________________ 

1 J. Bałachowicz, Kierunki zmian kultury edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wycho-

wawcze” 2015, nr 3, s. 3–12; B. Smykowski, Kompetencja projektowania życia społeczne-

go a rozwój podmiotowości człowieka, „Ruch Pedagogiczny” 2011, nr 1–2, s. 5–25. 
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w niejednoznacznym, stale zmieniającym się świecie idei, wartości, 
postaw, stylów i orientacji życiowych niezbędne stają się kompeten-
cje umożliwiające krytyczne rozpoznanie dostępnych ofert społecz-
nych, świadome dokonywanie wyborów i refleksyjne projektowa-
nie scenariusza biegu własnego życia. Uzyskanie realnego wpływu 
na formę i treść swojej biografii wymaga rozbudowanych kompe-
tencji adaptacyjnych, krytycznych i przede wszystkim emancypa-
cyjnych, w nabywaniu których kluczową rolę odgrywa wychowa-
nie i kształcenie. 

Emancypacja ujmowana jest jako indywidualny, podmiotowy  
i nieprzechodni proces intencjonalnego uwalniania się od doświad-
czanych ograniczeń i opresji, przy czym obejmuje on zarówno dą-
żenie do poszerzenia praw i możliwości samostanowienia w prze-
strzeni społecznej, jak i nabywanie wolności wewnętrznej2. Mimo 
pewnych rozbieżności w poszczególnych nurtach myślenia o wy-
chowaniu emancypacyjnym, wspólne jest tu dążenie do określenia 
warunków sprzyjających osiąganiu przez osobę zdolności do suwe-
rennego kierowania swoim rozwojem, a więc nabywania kompe-
tencji pozwalających na rozpoznanie osobistego potencjału, poczu-
cia własnej wartości i zdolności do samorealizacji3. Oddziaływania 
emancypacyjne w procesie wychowania i edukacji powinny więc 
przyjmować formę dynamicznego wspomagania osoby w kształto-
waniu cech wewnątrzsterowności, samodzielności i refleksyjności, 
w uniezależnianiu się w myśleniu i działaniu, podejmowaniu wła-
snej inicjatywy w rozwoju posiadanych zasobów, twórczemu prze-
________________ 

2 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-

tycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006; M. Czerepaniak-Walczak, Emancypacja w co-

dzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne, [w:] Wychowanie. Pojęcia  

– Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak- 

-Walczak, GWP, Gdańsk 2010, s. 93–112; J. Melonowska, Znaczenie problematyki 

emancypacyjnej w wychowaniu i rozwoju, [w:] Psychologia wspierania rozwoju i kształce-

nia, red. E. Sokołowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013, s. 96–116. 
3 M.J. Szymański, Pedagogika emancypacyjna – szanse i bariery, [w:] Refleksje nad 

współczesną pedagogiką w Polsce, red. E. Rogalski, Wydawnictwo NWSP w Białym-

stoku, Białystok 2007, s. 45–53; B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005. 
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kształcaniu zastanej rzeczywistości w celu zniesienia zewnętrznych 
ograniczeń4. Wskazane właściwości i umiejętności tworzą bazę do 
tranzycji ku dorosłości, umożliwiając m.in. wyznaczanie celów ży-
ciowych niezależnie od presji otoczenia w oparciu o własne potrze-
by i pragnienia, projektowanie planu realizacji przyjętych celów, 
elastyczne modyfikowanie działań pod wpływem zmieniających się 
warunków osobistych i środowiskowych, poddawanie swojej sytu-
acji życiowej stałej refleksji w pełnej perspektywie czasowej5. Wye-
mancypowany podmiot, postrzegając świat jako przestrzeń do 
urzeczywistnienia własnych możliwości, jest świadomy własnej 
wartości, przekonany o konieczności ustawicznego uczenia się  
i rozwoju, zdolny do respektowania praw innych osób i zachowania 
równowagi między interesem własnym a zbiorowym. 

W dyskursach psychopedagogicznych poświęconych rozumie-
niu pojęcia emancypacji wskazuje się, iż w dość wyraźny sposób 
łączy się ono znaczeniowo z coraz częściej spotykanym w polskiej 
pedagogice terminem empowerment, który – obok wielu innych ujęć 
definicyjnych stosowanych w poszczególnych dziedzinach nauki – 
rozumiany jest jako dynamiczny i stale ewoluujący proces, w któ-
rym jednostka rozwija osobistą siłę i moc oraz podejmuje działania 
zmierzające do przejmowania kontroli nad własnym życiem.  
W wymiarze jednostkowym (psychologicznym) podstawową kate-
gorią jest samostanowienie, czyli zdolność do planowania własnej 
drogi życiowej, przejawiająca się m.in. inicjatywą, proaktywnością, 
podejmowaniem ryzyka, konsekwencją i wytrwałością w działa-
niach oraz umiejętnością wyrażania osobistych opinii. W różnych 
kontekstach sytuacyjnych empowerment psychiczny będzie przyj-
mował odmienne formy uwypuklające wybrane jego elementy,  

________________ 

4 M. Nowak-Dziemianowicz, Edukacja jako lustro kultury, „Kultura i Edukacja” 

2013, nr 4(97), s. 7–23; A. Uniewska, M. Zientarski, Aspiracje i plany edukacyjne 

uczniów szkół średnich jako emancypacyjny sukces szkoły, „Kultura i Edukacja” 2013,  

nr 3(96), s. 161–183; D. Waloszek, Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata, 

Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009. 
5 M. Farnicka, H. Liberska, Cierpkie owoce reformy edukacji – perspektywa psycholo-

giczna, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 1(101), s. 36–50. 



130 KORNELIA CZERWIŃSKA 

takie jak np. samoświadomość, pewność siebie, autodeterminacja, 
samowystarczalność, świadomość krytyczna, refleksyjność, umiejęt-
ność podejmowania decyzji, poczucie osobistej kontroli i skuteczno-
ści itp.6. Niewątpliwie widoczna jest tutaj zbieżność z tzw. pozytyw-
ną logiką emancypacji, czyli dążeniem do rozwijanie podmiotowego 
potencjału, swobodnego ujawniania i realizacji własnych potrzeb, 
aktywnego kształtowania swojego położenia życiowego zgodnie  
z posiadaną wizją samorealizacji. Dostrzec można także pewne po-
wiązania między koncepcją empowerment a tzw. negatywną logiką 
emancypacji dotyczącą wyzwalania się od ograniczeń i opresji 
uniemożliwiających pełny dostęp do dóbr i praw. Upodmiotowione 
jednostki posiadają bowiem większą krytyczną świadomość poli-
tyczną pozwalającą na identyfikowanie mechanizmów manipulacji  
i rozmaitych opresji, a także dysponują praktycznymi i strategicz-
nymi umiejętnościami pozwalającymi na ich przezwyciężanie. Wy-
daje się jednak, iż w samej koncepcji empowerment akcent położony 
na walkę z przymusem i ograniczeniami jest zdecydowanie mniej-
szy, niż ma to miejsce w pedagogice emancypacyjnej. Nabywanie  
i stałe rozwijanie kompetencji w zakresie określania i przezwycię-
żania kulturowo-społecznych czynników opresji (m.in. zlokalizo-
wanie i nazwanie czynnika opresji, analiza mechanizmów pod-
trzymujących jego działanie, eliminacja samego czynnika opresji lub 
jego wpływu, praca nad sobą) ma kluczowe znaczenie dla emancy-
pacji7. 

Idee emancypacyjne tworzą zatem interesującą perspektywę 
teoretyczną i badawczą dla analizy sytuacji rozwoju w pełnym  
cyklu życia osoby, która z powodu niepełnosprawności w szczegól-
ny sposób narażona jest na działanie wielu czynników opresyjnych 
i musi wypracować szereg specyficznych strategii ich przezwy-
ciężania. 
________________ 

6 A. Pluskota, W kierunku empowerment, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 4(97),  

s. 70–92. 
7 J. Melonowska, Znaczenie problematyki emancypacyjnej w wychowaniu i rozwoju, 

[w:] Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, red. E. Sokołowska, Wydawnictwo 

APS, Warszawa 2013, s. 96–116. 
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Emancypacja w pedagogice specjalnej 

Rozwój nurtu emancypacyjnego w pedagogice specjalnej zwią-

zany jest z przejściem od medycznego do społecznego modelu nie-

pełnosprawności i wypracowaniem nowych koncepcji autonomii  

i podmiotowości. Model medyczny rozpatrywał niepełnosprawność 

jedynie w wymiarze jednostkowym, upatrując przyczyn trudności 

doświadczanych przez osoby z niepełnosprawnością w samym 

uszkodzeniu organizmu i jego funkcji. W konsekwencji naczelnym 

celem oddziaływań rehabilitacyjnych była korektura wad i wyrów-

nywanie deficytów rozwojowych ukierunkowane na maksymalne 

przystosowanie jednostki do wymogów społecznych. Model spo-

łeczny zwraca natomiast uwagę na różnego rodzaju bariery spo-

łeczne (fizyczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe), których wy-

stępowanie w środowisku życia osoby z niepełnosprawnością 

uniemożliwia lub utrudnia swobodne korzystanie z praw i dóbr 

publicznych. Wśród licznych opresji społecznych, które problema-

tyzują doświadczanie niepełnosprawności, wymienia się m.in.: brak 

antydyskryminacyjnej legislacji, ograniczony dostęp do miejsc  

i wydarzeń publicznych, niedostosowanie systemu oświatowego, 

brak zatrudnienia, brak finansowej niezależności, językowe etykie-

towanie, uprzedzenia i stereotypy, izolację/segregację, adaptację 

getta domowego itp.8. Za opresyjne uznaje się tu także wprowadza-

nie określonych rozwiązań rehabilitacyjnych bezpośrednio wpływa-

jących na sytuację życiową osób z niepełnosprawnością bez aktyw-

nego udziału tych osób i uwzględnienia ich osobistej perspektywy 

np. nadmiar strategii ochronno-izolacyjnych, przymus integracyjny  

i inkluzyjny itp. Model społeczny wytrąca osobę z niepełnospraw-

nością z roli podopiecznego i pacjenta, przypisując jej aktywną rolę 

w planowaniu i realizacji procesu rehabilitacji. Autonomia osoby 
________________ 

8 M. Malec, Modele niepełnosprawności (medyczny, społeczny, kulturowy) a studia 

nad niepełnosprawnością (disability studies), [w:] Wybrane problemy pedagogiki specjalnej. 

Teoria – diagnoza – terapia, red. M. Sekułowicz, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 

we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 72–79. 
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przestaje być rozpatrywana w kategoriach posiadania zdolności 

wykonawczych gwarantujących maksymalną samodzielność w dzia-

łaniu. Uwaga badaczy przenosi się w tym obszarze na całożyciowy 

rozwój kompetencji osobistych umacniających zdolność do samo-

stanowienia (w tym dokonywania wyborów i przyjmowania kon-

sekwencji podjętych decyzji) w takim wymiarze, który z uwagi na 

określony typ i stopień niepełnosprawności jest dostępny dla kon-

kretnej jednostki. Nabywanie autonomii i podmiotowości przez 

osobę z niepełnosprawnością prowadzi do jej emancypacji9. 

Mimo wskazywanych wzajemnych zależności zachodzących 
niewątpliwie między autonomią, podmiotowością a emancypacją, 
analiza literatury przedmiotowej nie pozwala na określenie jedno-
znacznie ostrych granic definicyjnych między tymi pojęciami. Jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy może być fakt, iż obecne od dawna w 
pedagogice specjalnej konstrukty autonomii i podmiotowości nie 
doczekały się na gruncie tej dyscypliny pogłębionej analizy nauko-
wej10. W piśmiennictwie traktującym o autonomii osób z niepełno-
sprawnością11 podkreśla się, że nie jest ona wartością nadaną, wy-
maga więc znacznej aktywności własnej osoby w celu jej osiągnięcia 
oraz zapewnienia odpowiednich warunków w środowisku wycho-
wawczym sprzyjających rozwijaniu przez daną jednostkę takich 
________________ 

9 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2010. 
10 G. Dryżałowska, (Nie)konieczne zmiany – w pedagogice specjalnej, „Kwartalnik 

Pedagogiczny” 2013, nr 4(230), s. 5–13; E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość:  

o szansach i możliwościach rozwoju, [w:] Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, 

red. R. J. Kijak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 136–152. 
11 J. Doroszuk, Autonomia osoby niepełnosprawnej z perspektywy procesu komunika-

cji – podsumowanie badań, „Niepełnosprawność” 2011, nr 5, s. 161–169; A. Korzon, 

Autonomia niepełnosprawnych warunkiem ich pełnej rehabilitacji, [w:] Edukacja – socjali-

zacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, red. A. Klinik, J. Rottermund,  

Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 13–18. A. Krause,  

op. cit.; J. Skibska, Kształtowanie autonomii – osiąganie niezależności, [w:] Niepełno-

sprawność – w zwierciadle…, s. 73–92. B. Tylewska-Nowak, Pytania dotyczące autonomii 

osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Edukacja – socjalizacja…, op. cit.,  

s. 19–26. 
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cech jak otwartość, refleksyjność, asertywność, odwaga, odpowie-
dzialność. Nabywanie tych właściwości możliwe jest tylko w wa-
runkach podmiotowego traktowania osoby, czyli poszanowania jej 
indywidualności, respektowania prawa do wolności i godności, 
uznania jej zdolności do wyznaczania własnej drogi życiowej. Roz-
wój autonomii osoby z niepełnosprawnością utożsamiany jest  
z procesem kształtowania dojrzałej, wewnętrznie zintegrowanej 
osobowości, stąd rozpatrywany jest na ogół przez badaczy wieloa-
spektowo, z uwzględnieniem takich wymiarów jak m.in.: 

– autonomia behawioralna – wybór sposobów postępowania,  
w tym stylu życia, niezależnie od oczekiwań, nacisków i ocen 
otoczenia społecznego, 

– autonomia poznawczo-ewaluatywna – posiadanie własnego 
systemu wartości, idei, ocen, celów i sposób ich realizacji oraz 
poczucie odpowiedzialności za swoje działania, 

– autonomia tożsamościowa – poczucie własnej odrębności  
i jednostkowej niepowtarzalności, 

– autonomia emocjonalna – niezależność od obecności, akcepta-
cji, aprobaty innych osób, 

– autonomia instrumentalna – samodzielne wykonywanie czyn-
ności i zadań oraz sprawne funkcjonowanie w różnych obsza-
rach życia społecznego, 

– autonomia ekonomiczna – samodzielne zaspokajanie swoich 
potrzeb bytowych. 

W pedagogice specjalnej przyjmuje się, że każda osoba z niepeł-
nosprawnością, niezależnie od rodzaju i stopnia dysfunkcji, posiada 
zdolność rozwoju swoich kompetencji autonomicznych na różnych 
ich poziomach i w rozmaitych wymiarach. Ten wrodzony potencjał 
w zakresie samostanowienia musi być jednak odpowiednio rozwi-
jany w procesie wychowania, edukacji i rehabilitacji. Za podstawo-
wy czynnik realizacji zadań pedagogiki specjalnej uważa się więc 
obecnie proces dynamizowania jej podmiotu, czyli wyzwalania  
u osoby z niepełnosprawnością inicjatywy, mobilizowania sił, mo-
tywowania do pokonywania trudności, pobudzania aktywności 
poznawczej, rozwijania chęci i gotowości do eksplorowania prze-
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strzeni społecznej12. Poprzez podejmowanie i czynne uczestnictwo 
w różnorodnych formach aktywności osoba kształtuje refleksję mo-
ralną i samodzielność rozumianą nie tylko jako umiejętność wyko-
nawczą, lecz przede wszystkim jako zdolność do kierowania wła-
snym postępowaniem; znajomość własnych możliwości i potrzeb,  
w tym specyficznych potrzeb związanych z następstwami uszko-
dzenia organizmu, połączona z optymizmem życiowym i poczu-
ciem wpływu, umożliwia trafne formułowanie celów możliwych do 
realizacji, wybór optymalnych sposobów ich osiągania (w tym także 
korzystania z pomocy innych) oraz radzenie sobie z konsekwen-
cjami własnych decyzji. W ten sposób osoba z niepełnosprawnością, 
realizując prawo do rozwoju autonomicznej osobowości, osiąga 
optymalny poziom równowagi między niezależnością a konieczną 
w danej sytuacji życiowej zależnością od innych13. Uwarunkowania 
rozwoju autonomii u osoby z niepełnosprawnością są więc niezwy-
kle złożone, związane zarówno z samą specyfiką oddziaływań  
rehabilitacyjnych, jak i z szerzej ujmowanymi przemianami spo-
łeczno-kulturowymi i polityczno-ekonomicznymi dokonującymi się  
w środowisku jej życia14. 

W rozważaniach dotyczących wspomagania rozwoju autonomii 
u osób z niepełnosprawnością pojawia się kwestia podmiotowości, 
która rozpatrywana jest zazwyczaj przez badaczy w dwóch podsta-
wowych kontekstach. Po pierwsze podmiotowość uznaje się za nie-
zbędną właściwość wszelkich działań edukacyjno-rehabilitacyjnych. 
Bez poszanowania jednostkowej niepowtarzalności danej osoby wy-
rażającego się na płaszczyźnie praktycznej m.in. poprzez daleko 
idące indywidualizowanie strategii rehabilitacyjnych i uznanie za 
naczelną perspektywę własną jednostki, niemożliwe bądź znacznie 
utrudnione jest opanowanie przez nią kompetencji pozwalających 
________________ 

12 G. Dryżałowska, op. cit. 
13 J. Sowa, Aksjologiczno-prakseologiczne aspekty procesu rehabilitacji, [w:] Uwarun-

kowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. B. Antoszewska, Cz. Kosakowski, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 29–36. 
14 M. Zaorska, Aktualne problemy pedagogiki specjalnej w Polsce, [w:] Refleksje nad 

współczesną…, op. cit., s. 149–168. 
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na autonomiczne wyrażanie, podejmowanie i obronę decyzji doty-
czących jej egzystencji. Po drugie upodmiotowienie traktowane jest 
jako swoistego typu status bytowy, którego chęć uzyskania powin-
ny wzbudzać wychowanie i rehabilitacja ukierunkowane na mak-
symalne wykorzystanie potencjału rozwojowego posiadanego przez 
osobę z niepełnosprawnością; kluczową rolę odgrywa tu ukształ-
towanie twórczej postawy i poczucia odpowiedzialności wobec 
siebie i własnego rozwoju. Właściwa organizacja zabiegów wycho-
wawczo-rehabilitacyjnych determinuje zdolność do podjęcia proce-
su autorehabilitacji15, poprzez który osoba prowadzi pracę nad 
ukształtowaniem własnej podmiotowości16. 

Wyraźne powiązania między tak postrzeganą podmiotowością 
osób z niepełnosprawnością a ideami pedagogiki emancypacyjnej 
uwidaczniają się w koncepcji statusu podmiotowego prezentowanej 
przez Ewę Kubiak-Szymborską17. Podmiotowość oznacza tu poten-
cjalną dyspozycję i zdolność do autokreacji dostępną dla każdej 
jednostki bez względu na stan jej zdrowia i stopień sprawności.  
W toku swojego rozwoju człowiek może uzyskać status podmioto-
wy poprzez świadomą, intencjonalną aktywność sprawczą, zgodną 
z osobistymi preferencjami (system wartości, cele życiowe) i niego-
dzącą w dobro innych osób, za którą jest on gotów ponieść odpo-
wiedzialność. Nabycie tego statusu wymaga więc od osoby pracy 
nad budowaniem własnego systemu wartości poprzez refleksyjne 
analizowanie dostępnej oferty społecznej, w tym krytyczną ocenę 
przepisów ról i funkcji stereotypowo przypisywanych osobom  
z niepełnosprawnością. Umiejętność dostrzeżenia i pogłębionej in-
terpretacji mechanizmów leżących u podłoża nowych zjawisk spo-
łecznych chroni przed manipulacją i bezrefleksyjnym uznaniem za 
________________ 

15 J. Konarska, Zdolność do autorehabilitacji jako konsekwencja wcześniejszych zabie-

gów wychowawczo-rehabilitacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 

Lublin-Polonia, Sectio J” 2014, vol. XXVII, nr 1, s. 35–55. 
16 Z. Palak, Samowychowanie a proces autorehabilitacji osób z niepełnosprawnością, 

ibidem, s. 11–18. 
17 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość: o szansach i możliwościach rozwoju, [w:] 

Niepełnosprawność – w zwierciadle…, op. cit., s. 136–152. 
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własne cudzych wartości, wyborów i ich uzasadnień. Pełna świa-
domość posiadanych wartości własnych pozwala na odpowiedzial-
ne określenie przedmiotów osobistych pragnień i celów działania,  
a w konsekwencji kreatywną wizję swojej przyszłości zgodną z in-
dywidualnymi standardami. Istotnym wyróżnikiem omawianego 
statusu jest także aktywność sprawcza (podmiotowa), czyli świa-
dome zaangażowanie we własny rozwój poprzez intencjonalne 
wykorzystywanie posiadanego potencjału. Podejmowane działania 
wzmacniają poczucie sprawstwa i wpływu, a wraz z nim poczucie 
odpowiedzialności za dokonywane wybory, które stanowi kolejny 
ważny wyróżnik statusu podmiotowego. W koncepcji tej wart pod-
kreślenia jest fakt, iż tak ujmowanej podmiotowości nie można niko-
mu narzucić czy wyposażyć go w nią, możliwe jest jedynie wspiera-
nie osoby w jej kształtowaniu i ukazywanie walorów tego statusu. 
Człowiek może jednak nie podjąć trudu pracy nad własnym upod-
miotowieniem, wybierając drogę pełnej adaptacji do zastanej rze-
czywistości i funkcjonowania w scenariuszach tworzonych dla niego 
przez innych. Taka orientacja życiowa, zakładająca odrzucenie ja-
kichkolwiek działań emancypacyjnych, wiąże się z samoogranicze-
niem wolności w kierowaniu przebiegiem swojego rozwoju. 

Odrzucenie medycznego spojrzenia na niepełnosprawność oraz 
związany z tym wzrost oddziaływań paradygmatu humanistyczne-
go sprawiły, że autonomia, podmiotowość i emancypacja stały się 
we współczesnej pedagogice specjalnej kluczowymi kategoriami 
pojęciowymi. W warunkach ponowoczesności za niewystarczające 
uznano kompensowanie deficytów rozwojowych i wyposażanie 
osób z niepełnosprawnością w kompetencje przystosowawcze, stąd 
wśród oddziaływań edukacyjno-rehabilitacyjnych ukierunkowa-
nych na wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego jed-
nostki w pełnym cyklu jej życia znalazły się m.in.: 

– rozwijanie inicjatywy i pobudzanie aktywności własnej, 
– nauka dostrzegania, nazywania i rozwiązywania sytuacji pro-

blemowych, 
– rozwijanie zdolności antycypowania zmian i przyjmowania 

wobec nich postawy aktywnej, 
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– przygotowanie do radzenia sobie w nowych, często trudnych 
do przewidzenia sytuacjach, 

– rozwijanie kompetencji psychospołecznych potrzebnych do 
kontestowania zastanej rzeczywistości oraz jej zmiany (prze-
budowy) zgodnie z potrzebami własnymi i innych osób18. 

Wynikające z paradygmatu emancypacyjnego założenia teore-
tyczne systemu rehabilitacji i wspomagania rozwoju osób z niepeł-
nosprawnością występują, choć oczywiście w różnych postaciach  
i zakresach, we wszystkich aktualnych koncepcjach wychowania ku 
autonomii i nabywania statusu podmiotowego. Dość wysoka zgod-
ność stanowisk na płaszczyźnie teoretycznej nie znajduje jednak 
wystarczającego odzwierciedlenia w krajowej praktyce edukacyjno- 
-rehabilitacyjnej, co łączyć można z niedostatecznym przygotowa-
niem gruntu społecznego na takie miejsce osób z niepełnosprawno-
ścią w przestrzeni życia zbiorowego. Urzeczywistnienie tych idei 
wymagałoby m.in. wprowadzenia modelu przygotowania kadr 
profesjonalistów odpowiednio dynamizujących osoby z niepełno-
sprawnością na poszczególnych etapach cyklu życia, przemiany 
placówek edukacyjnych w kierunku instytucji kooperujących i trans-
akcyjnych, intensywnych działań zmieniających społeczny wizeru-
nek osób z niepełnosprawnością podejmowanych we wszystkich 
sferach tworzących środowiskowy kontekst ich rozwoju itp. Nie-
zwykle pożądane są też wszelkiego rodzaju eksploracje badawcze 
zmierzające do poznania specyfiki doświadczeń emancypacyjnych 
tej grupy społecznej, tak w ich wymiarze indywidualnym, jak  
i zbiorowym. Dotychczasowe krajowe analizy badawcze koncen-
trowały się wokół emancypacji osób z niepełnosprawnością słu-
chu19 oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną20. W tej per-
spektywie teoretycznej nie podejmowano badań poświęconych 
osobom z niepełnosprawnością wzroku. 
________________ 

18 J. Sowa, op. cit., s. 29–36. 
19 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje, WSP w Łodzi, Łódź 2013. 
20 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji do-

rosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 
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Emancypacja a specyfika stopniowej utraty wzroku 

Przebieg drogi emancypacyjnej, w tym wypracowanie strategii 
pokonywania opresji związanej z posiadaną niepełnosprawnością, 
uwarunkowany jest wieloczynnikowo. Niewątpliwie czynnikiem 
istotnie oddziałującym na specyfikę mechanizmów emancypacyj-
nych jest rodzaj, stopień i charakter dysfunkcji (wrodzona vs nabyta, 
ustabilizowana vs progresywna). Szczególnie złożone następstwa 
psychospołeczne pojawiają się w wypadku wrodzonej niepełno-
sprawności o charakterze progresywnym, zwłaszcza gdy dotyczy 
ona tak istotnego w poznawaniu rzeczywistości i wykonywaniu 
zadań zmysłu, jakim jest wzrok. Nadmierne obciążenie systemu 
samoregulacji, skutkujące stanem permanentnie podwyższonego 
napięcia emocjonalnego, wynika w tej sytuacji przede wszystkim  
z lęku, niepewności, nieprzewidywalności zdarzeń oraz poczucia 
bezsilności i braku realnego wpływu na swoje przyszłe położenie 
życiowe. Jak podkreśla Małgorzata Łuba21, przy jednorazowym 
urazie po pewnym czasie ograniczenia związane z nabytą dysfunk-
cją stają się w miarę przewidywalne, gdyż czynnik uszkadzający 
przestaje działać, jego konsekwencje są znane i może rozpocząć się 
proces adaptacji do nowej sytuacji, w trakcie którego jednostka  
będzie wypracowywać optymalne strategie kompensacji doświad-
czanych braków i niemożności. W progresywnej postaci niepełno-
sprawności czynnik uszkadzający pozostaje całkowicie poza kon-
trolą osoby, pojawia się w różnych, trudnych do przewidzenia 
momentach i nasila wcześniejsze ograniczenia lub wywołuje nie-
znane dotąd problemy. Jednostka zostaje postawiona wobec ko-
nieczności wypracowania nowych strategii zaradczych, gdyż do-
tychczas stosowane wzorce zachowań kompensacyjnych przestają 
być wystarczające. Charakterystyczny jest tu przymus ciągłego od-
zyskiwania autonomii w jej wymiarze instrumentalnym. Zdarza się, 

________________ 

21 M. Łuba, Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością, [w:] Porad-

nictwo psychologiczne, red. Cz. Czabała, S. Kluczyńska, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2015, s. 291–322. 
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że w okresie prób przystosowania się do doznanego osłabienia 
wzroku lub w niedługim czasie po ich zakończeniu następuje kolej-
ny postęp choroby pogłębiający ograniczenie sprawności. Sytuacje 
te są źródłem silnej frustracji i poczucia utraty kontroli nad przebie-
giem własnego życia. Te negatywne stany emocjonalne dodatkowo 
nasila naturalna tendencja człowieka do porównywania swoich 
aktualnych możliwości z posiadanym wcześniej potencjałem, co  
w wypadku niepełnosprawności progresywnej wiąże się zawsze  
z bilansem ujemnym. Każda doświadczana strata jest więc trakto-
wana jako zapowiedź kolejnych. 

Osoba nie może rozpoznać swojej aktualnej sytuacji, określić re-
alnych możliwości i na drodze przemian w dotychczasowym sys-
temie wartości i preferencji przystąpić do rekonstruowania prze-
rwanego biegu swojej biografii22, gdyż zakres i poziom potencjału, 
którym dysponuje, podlegają ciągłym, na ogół niespodziewanym 
zmianom. Trudność w adekwatnej ocenie posiadanych zasobów 
(przeszacowywanie lub umniejszanie możliwości wzrokowych) 
problematyzuje formułowanie dostępnych celów życiowych i wy-
bór sposobów ich osiągania. Konsekwencją niedoceniania potencja-
łu wzrokowego może być utrata inicjatywy, zawężenie ciekawości 
poznawczej, uogólniona apatia, nieuzasadniona rezygnacja z do-
tychczasowych planów. Z kolei przecenianie sprawności wzroko-
wej może skutkować podejmowaniem zadań, których osoba nie 
potrafi zrealizować w sposób efektywny i bezpieczny. Zależność 
możliwości wykorzystywania osłabionego widzenia od wielu roz-
maitych czynników, w tym w dużym stopniu od właściwości wa-
runków otoczenia, implikuje konieczność podejmowania przez 
osobę tracącą wzrok częstych decyzji dotyczących optymalnych  
w danej sytuacji technik wykonania czynności (wzrokowych, bez-
wzrokowych, wzrokowych łączonych z bezwzrokowymi), co  
w dłuższej perspektywie czasowej również może prowadzić do 
przeciążenia systemu nerwowego. 

________________ 

22 J.I. Belzyt, Osoby z nabytą niepełnosprawnością wobec wyzwania rekonstruowania 

biografii, „Niepełnosprawność” 2011, nr 5, s. 136–144. 
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Według Małgorzaty Bilewicz23 źródłem silnego, przewlekłego 
stresu odczuwanego w sytuacji progresywnej słabowzroczności jest 
naprzemienność stanów lękowych związanych z perspektywą cał-
kowitej utraty wzroku i stanów nadziei na poprawę możliwości 
wzrokowych lub przynajmniej zahamowanie postępu schorzenia. 
Nadzieję na poprawę stanu zdrowia przynoszą podejmowane czę-
sto w takich sytuacjach zabiegi okulistyczne, które jednak niejedno-
krotnie łączą się z bólem, fizycznym cierpieniem, długotrwałymi 
stanami dyskomfortu; niepowodzenie leczenia lub efekty nieodpo-
wiadające wyobrażeniom osoby dodatkowo nasilają stres. Należy 
podkreślić, iż obok cierpienia fizycznego pojawia się także cierpie-
nie emocjonalne (psychiczne) związane przede wszystkim z od-
czuwaną silnie niepewnością i niestabilnością położenia życiowego. 
Niepewność ta dotyczy nie tylko przyszłej kondycji zdrowotnej, 
przebiegu i efektów procesu leczenia i rehabilitacji, lecz także głów-
nych sfer psychospołecznego funkcjonowania, w tym miejsca  
i funkcjonowania w rodzinie, możliwości kontynuowania edukacji  
i (lub) aktywności zawodowej, pozycji w kręgu towarzyskim, ro-
dzaju doświadczanych postaw społecznych24. Niepewność w od-
niesieniu do własnego potencjału, ograniczeń i relacji społecznych 
rodzi frustrację, której kumulacja może prowadzić do reakcji agre-
sywnych lub przeciwnie reakcji unikowych (wycofanie się z aktyw-
ności)25. 

Przebieg procesu psychospołecznej adaptacji jest więc zdecy-
dowanie bardziej skomplikowany w wypadku progresywnej nie-
pełnosprawności wzroku, wiąże się z większym ryzykiem powta-
rzania poszczególnych jego etapów, w tym powrotów do mało 
konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie z problemami. 
________________ 

23 M. Bilewicz, Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, 

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2015, nr 1, s. 67–85. 
24 J. Lipińska-Lokś, Wybrane aspekty doświadczania niepełnosprawności, [w:] Czło-

wiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności, red. A. Nowicka, J. Bąbka, UZZM 

w Lubinie, Lubin 2010, s. 45–63. 
25 P. Wolski, Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a akty-

wizacja zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010. 
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Dość swoiste dla stopniowej utraty wzroku jest stosunkowo częste 
ukrywanie przed otoczeniem ograniczeń wynikających z posiadanej 
dysfunkcji, nawet w sytuacjach, w których naraża to osobę na nie-
bezpieczeństwo lub utrudnia bądź wręcz uniemożliwia efektywne 
wykonanie przez nią danego zadania. Potencjalne negatywne na-
stępstwa takiego zachowania oceniane są przez osobę tracącą wzrok 
jako mniej dotkliwe niż konfrontacja ze wstydem odczuwanym  
w momencie społecznego ujawnienia doświadczanych trudności. 
Przekonania te wynikają z braku akceptacji swojego stanu, postrze-
gania niepełnosprawności jako cechy stygmatyzującej, negatywnie 
wartościującej jednostkę. Brak widocznych oznak słabowzroczności 
utrudnia otoczeniu identyfikację danego człowieka jako osoby  
z niepełnosprawnością i tym samym ułatwia mu realizację strategii 
nakierowanych na maskowanie problemów. Proces emocjonalnego 
skonfrontowania się z realnym stanem swojego zdrowia i jego kon-
sekwencjami może więc trwać w tym przypadku dłużej niż w sytu-
acji nagłej utraty wzroku, co wpływa też na wydłużenie okresu 
wypracowywania mechanizmów radzenia sobie składających się na 
tzw. obronę zdrową. Analizując specyfikę sytuacji osoby z progre-
sywną niepełnosprawnością wzroku, warto także zwrócić uwagę na 
fakt, iż ten rodzaj dysfunkcji może stanowić czynnik znacznie 
utrudniający kształtowanie się spójnego poczucia tożsamości  
w wymiarze osobistym i zbiorowym, zwłaszcza, gdy zmiany  
w stopniu sprawności następowały w fazie późnego dzieciństwa 
lub adolescencji. 

Liczba i złożony charakter ograniczeń w sytuacji stopniowej 
utraty wzroku, zarówno tych wynikających bezpośrednio z funk-
cjonalnych następstw tej dysfunkcji, jak i tkwiących w barierach 
występujących w środowisku społeczno-kulturowym, sprawia, że 
już sama identyfikacja i zrozumienie istoty ich źródeł oraz wpływu 
na obecne i przyszłe położenie życiowe osoby jest niezwykle trud-
ne. Poznanie i krytyczna analiza mechanizmów zmiany własnego 
położenia w świecie oraz adekwatna ocena posiadanych zasobów 
(w tym kondycji fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej) są nie-
zbędne dla zaprojektowania rozwiązań umożliwiających pokonanie 
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dostrzeżonych opresji. Także ostatnia faza procesu emancypacji, 
czyli praktyczna weryfikacja projektów, wymaga gotowości na pod-
jęcie znacznego wysiłku, odwagi i wytrwałości w działaniu, reflek-
syjnego osądu uzyskanych efektów; niejednokrotnie osoba na tym 
etapie doświadcza dysonansu wywołanego rozbieżnością między 
oczekiwanymi rezultatami a rzeczywistym położeniem, co dodat-
kowo może wzmagać frustrację typową dla stopniowej utraty 
wzroku. W kształtowaniu odwagi w podejmowaniu trudu emancy-
pacyjnego oraz nabywaniu kompetencji nieodzownych w opisywa-
nych działaniach (zwłaszcza kompetencji refleksyjnych i krytycznych) 
dużą rolę odgrywać będą oddziaływania wychowawczo-edukacyjne 
i rehabilitacyjne. Mogą one pobudzać lub przeciwnie – skutecznie 
hamować proces emancypacji osoby z wrodzoną, progresywną nie-
pełnosprawnością wzroku. 

„…i rozhulałam się w tej samodzielności” –  

studium indywidualnego przypadku 

W celu poznania, opisu i analizy doświadczeń emancypacyj-
nych w sytuacji stopniowej utraty wzroku zastosowano metodę 
indywidualnego przypadku, w której podstawową techniką zgro-
madzenia danych ukazujących subiektywną perspektywę osoby 
badanej był biograficzny wywiad narracyjny. Po dokonaniu tran-
skrypcji wywiadu materiał został poddany analizie jakościowej 
według następujących pytań badawczych: 

– jakie ograniczenia wynikające z postępującego uszkodzenia 
wzroku były w ocenie osoby badanej najbardziej opresyjne  
w biegu jej życia? 

– jakie strategie pokonywania opresji wynikającej z niepeł-
nosprawności wzroku zostały wypracowane przez osobę ba-
daną? 

– jakie czynniki osoba badana uznaje za szczególnie sprzyjające 
podejmowanym przez nią działaniom emancypacyjnym? 
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Badana to 46-letnia kobieta z zespołem Marfana26, której wro-
dzone problemy wzrokowe sukcesywnie pogłębiały się przez cały 
okres kariery szkolnej realizowanej w placówkach ogólnodostęp-
nych (od szkoły podstawowej do momentu ukończenia studiów 
wyższych) i doprowadziły do całkowitej utraty wzroku w fazie 
wczesnej dorosłości. Mimo braku profesjonalnej pomocy tyflope-
dagogicznej oraz ograniczonego dostępu do wsparcia rehabilita-
cyjnego, osoba badana opanowała alternatywne techniki bezwzro-
kowego wykonywania czynności w stopniu gwarantującym pełną 
autonomię instrumentalną. Wraz z podjęciem kształcenia akade-
mickiego poza rodzinnym miastem rozpoczęła samodzielne pro-
wadzenie gospodarstwa domowego. Po ukończeniu studiów zało-
żyła rodzinę. Obecnie realizuje się zawodowo na otwartym rynku 
pracy, działając głównie jako ekspert w krajowych i międzynaro-
dowych projektach ukierunkowanych na poprawę jakości życia 
osób narażonych na wykluczenie społeczne, w tym także osób  
z niepełnosprawnością. Prowadzona aktywność zawodowa pozwa-
la jej na zaspokojenie potrzeb materialnych własnych i rodziny. 

Analiza narracji wykazała, że w odczuciu osoby badanej najbar-
dziej opresyjnymi doświadczeniami wynikającymi z posiadanej 
niepełnosprawności były: cierpienie fizyczne i emocjonalne związa-
ne z zabiegami okulistycznymi, stałe napięcie psychiczne, system 
edukacyjny nieuwzględniający kondycji zdrowotnej, a zwłaszcza 
specyficznych możliwości percepcyjnych badanej. Od urodzenia 
osoba badana pozostawała pod specjalistyczną opieką okulistyczną, 
łącznie przeprowadzono ponad kilkanaście operacji mających na 
celu zahamowanie procesu chorobowego. Żaden z wykonanych 
zabiegów nie przyniósł w ocenie narratorki poprawy jej funkcjonal-
________________ 

26 Zespół Marfana to choroba genetyczna tkanki łącznej charakteryzująca się 

dużą zmiennością fenotypową. Przyczyną zespołu jest mutacja w genie fibryliny-1. 

Mutacja w około 25% występuje de novo (nieodziedziczona po rodzicach). Zmiany 

narządowe w przebiegu zespołu Marfana dotyczą całego organizmu, niemniej 

najbardziej charakterystycznymi są te związane z narządem wzroku, układu ruchu, 

serca i naczyń krwionośnych. Częstość zespołu szacowana jest na 10–20: 10 000. 

Źródło: https://www.marfan.org/ [1.09.2015]. 
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nej sprawności wzrokowej, wręcz przeciwnie – interwencje lekar-
skie skutkowały pojawieniem się nowych, niekiedy dość dotkli-
wych w codziennym życiu, trudności w widzeniu. W efekcie okres 
dzieciństwa i adolescencji wspomina przede wszystkim jako ciąg 
naprzemiennie występujących okresów zawieszenia aktywności  
z powodu hospitalizacji (przymus unieruchomienia, ból, samotność, 
absencja w szkole) i okresów wypracowywania nowych strategii 
wykonywania czynności w warunkach zmienionego widzenia. 

Ciągle miałam jakieś zabiegi, były bolesne, a w sumie mało skuteczne. Na stu-

diach miałam kolejną operację okulistyczną, jedną, drugą… i takie duże od-

czucie tej tzw. kurzej ślepoty miałam po tej pierwszej operacji na studiach, 

gdzie przez pewien czas, przez kilka tygodni, jak wracałam wieczorem z zajęć, 

to starałam się, żeby ktoś ze mną wracał, bo bałam się poruszać sama. Te ope-

racje miałam po to, żeby ratować wzrok… Siatkówka w drugim oku się odklei-

ła, ta operacja zresztą niewiele dała i tak ta siatkówka się odkleiła… Potem by-

ło jakieś za wysokie ciśnienie w oku, tych operacji było kilka, każda z nich 

powodowała jakieś troszkę zmiany w moim widzeniu, przy czym te zmiany 

były dość trudne do uchwycenia. Na przykład po wpuszczeniu oleju do jedne-

go oka, przez pewien czas miałam poświatę w tym oku, czyli np. jak była zapa-

lona lampa w klasie, to ja wokół tej lampy widziałam taką otoczkę świetlną. 

Nie do końca sobie z tym radziłam. Po prostu przez pewien czas to bardzo 

drażniło, przeszkadzało, a potem zwyczajnie stawało się częścią normalnej co-

dzienności, przyzwyczajałam się. 

Najwięcej uwagi w opisie biegu własnego życia narratorka po-

święciła negatywnym przeżyciom emocjonalnym towarzyszącym 

kolejnym fazom pogarszania się wzroku. Z zachowaniem dużej 

szczegółowości opisywała te wydarzenia, w których niemożność 

wykonania pod kontrolą wzroku danego zadania uświadamiała jej 

postęp choroby. Podkreślała wpływ odczuwanego w takich sytua-

cjach zaskoczenia, przerażenia, smutku, rozpaczy na chęć i goto-

wość podejmowania pracy nad przystosowaniem się do następnej 

straty. W obawie przed epizodami konfrontującymi ją z rzeczywi-

stym obrazem posiadanych możliwości aktywnie unikała aktywności, 

w których antycypowała trudności; w pewnym stopniu przyczyniło 
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się to do okresowego zmniejszenia kontaktów interpersonalnych 

oraz rezygnacji z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

Najbardziej uderzyło mnie i bardzo utkwiło mi w głowie, jak dostałam od kole-

gi list, który był pisany – bo on wiedział, że ja już słabo widzę – czarnym ma-

zakiem i dostałam ten list jeden i byłam w stanie jeszcze w miarę swobodnie go 

przeczytać, za jakiś miesiąc dostałam kolejny list pisany przez tę samą osobę, 

tym samym mazakiem i już nie byłam w stanie go przeczytać. I to było dla 

mnie bardzo silne przeżycie. Bo ja niby rejestrowałam, że wychodząc na ulicę, 

coraz częściej nie widzę krawężnika, że idę tak naprawdę trochę za ludźmi, bo 

ktoś ma jasną kurtkę i dobrze go widzę, trochę idę na słuch, że czasami na coś 

tam wlezę…, ale ten list... To była rozpacz. 

Rzeczy związane z pogarszaniem się widzenia nie były łatwe do weryfikacji, 

do zauważenia i przez to, że one wolno następowały, nie tak łatwo się  

z nimi godziłam, bo przez to mnie się długo wydawało, że ja mogę więcej niż 

rzeczywiście mogłam. Próbowałam więc na siłę utrzymać to, co mi się wyda-

wało, że mogę. Dopóki się coś nie wydarzyło albo jakiś nowy element się nie 

pojawił, który mi uzmysłowił, że no niestety już się nie da, że muszę jakoś ina-

czej. Te konfrontacje, że przeceniam swoje możliwości wzrokowe, bardzo mnie 

dużo kosztowały. Bardzo. Był czas, kiedy ja, gdy to gwałtowne pogorszenie 

następowało, że ja robiłam wszystko, żeby nie wyłazić z domu. Nawet w towa-

rzystwie, gdzie były osoby, które wiedziały, że ja tak kiepsko widzę i że trzeba 

mi pomóc i próbowały mnie wyciągać z tego domu, to ja unikałam tego jak 

ognia. Bo w domu radziłam sobie świetnie, nawet przy tym pogarszającym się 

wzroku, tu jakiś sposób zrobienia czegoś od kogoś usłyszałam, część rzeczy 

sama jakoś tam wymyśliłam na podstawie nawet samego kontaktu z innymi  

i sobie radziłam w domu bez większego problemu. Jakieś tam wymyśliłam 

techniki. Natomiast najgorsze było wyjście poza, gdzie już techniki zawodziły. 

Badana podawała przykłady licznych sytuacji z poszczególnych 

faz życia, w których odczuwała silny wstyd z powodu dysfunkcji 

wzroku, połączony z lękiem przed ujawnieniem swoich problemów 

w sytuacji społecznej. Konieczność zachowania stałej czujności pod-

czas maskowania doświadczanych trudności skutkowała perma-

nentnie podwyższonym napięciem psychicznym, które dodatkowo 

wzrastało w momentach, gdy badana nie była pewna, czy wybrana 

przez nią technika realizacji danego zadania jest efektywna i bez-
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pieczna. Obciążające emocjonalnie okazywały się sytuacje, w któ-

rych była zmuszona zwrócić się po pomoc do innych osób, szcze-

gólnie w miejscach publicznych z dużą liczbą postronnych obser-

watorów. Poziom doświadczanego zazwyczaj napięcia, uczucia 

niepewności i zależności oraz związane z nimi koszty emocjonalne 

zostały w pełni rozpoznane przez narratorkę dopiero w czasie 

pierwszego dłuższego pobytu w grupie tworzonej tylko przez oso-

by niewidome i słabowidzące. Kontakt z osobami mającymi takie 

same lub podobne problemy okazał się niezwykle odprężający  

i relaksujący. Podczas turnusu rehabilitacyjnego badana uświa-

domiła sobie, że na co dzień nieustannie zabiega o ukrycie odmien-

ności swojego funkcjonowania, obawia się niezrozumienia i od-

rzucenia ze strony otoczenia, doświadcza przymusu zależności  

w związku z niedostosowaniem przestrzeni publicznej do jej potrzeb. 

Wzmacniające emocjonalnie dla badanej było nie tylko poczucie 

zrozumienia i akceptacji ze strony grupy turnusowej, ale także moż-

liwość podjęcia roli osoby udzielającej pomocy i wsparcia. 

Narratorka długo pomniejszała wielkość ograniczeń związa-

nych z dysfunkcją, za wszelką cenę starała się nie wyróżniać w oto-

czeniu, ukrywała pomoce identyfikujące ją jako osobę z uszkodzo-

nym wzrokiem („biała laska w szafie, a lupa w szufladzie w biurku 

w moim pokoju”), nie potrafiła wyjaśnić innym specyfiki swojej 

sytuacji i wynikających z niej potrzeb. Szczególnie mocną blokadę 

emocjonalną odczuwała w zakresie nauki technik poruszania się  

z białą laską. Obawie o bezpieczeństwo podczas samodzielnego 

przemieszczania się towarzyszyła złość i frustracja wywołana ste-

reotypowymi reakcjami otoczenia; ciągła koncentracja na utraco-

nych możliwościach prowadziła do zniechęcenia, a także strachu 

przed kontaktem z osobami, które były w stanie porównać obecną  

i wcześniejszą kondycję badanej. W ocenie narratorki opór emocjo-

nalny przed przyjęciem informacji o niepełnosprawności i jej kon-

sekwencjach jest najtrudniejszą kwestią w procesie rehabilitacji  

i może doprowadzić, co miało miejsce w jej przypadku, do znacz-

nego wydłużenia okresu adaptacji. 
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Bardzo trudno jest wyjść z laską, nawet jak już człowiek coś tam przerobi  

w głowie, we własnym otoczeniu, w którym ludzie widzieli, jak się wcześniej 

chodziło samodzielnie. To było najtrudniejsze (…). Myślałam o tym, że wszy-

scy na mnie patrzą, że teraz będą się nade mną litować, przede wszystkim, że 

będą się przyglądać i będę przyciągać uwagę. Laska pozbawiała mnie anoni-

mowości i przez jakiś rok to naprawdę był dla mnie problem, bo wiedziałam,  

że ci ludzie patrzą i sobie z tym nie radziłam, często spotykałam się też z ko-

mentarzami na zasadzie „O, jaka młoda, a już nie widzi”, doprowadzało mnie 

to do szału po prostu. No i to był taki opór największy, nie samo to wyjście z tą 

laską, chociaż to też, bo wiadomo, strach jest, bardziej ta obawa, że wszyscy 

patrzą. A już spotkanie kogoś znajomego z rówieśników, o Boże, no masakra… 

i to rzeczywiście trwało… 

Kolejnym obszarem, który w narracjach jawi się jako mocno 
opresyjny, było środowisko szkolne. Przez całą drogę edukacyjną 
osoba badana spotykała się z niezrozumieniem swoich potrzeb w 
procesie nauczania-uczenia się: nauczyciele w ogóle nie zauważali 
następstw dysfunkcji wzroku, zaś poinformowani o nich przez ro-
dziców nie podejmowali prób modyfikacji standardowych strategii 
dydaktycznych. Stosowane podręczniki i pomoce nie były zaadap-
towane do potrzeb wzrokowych narratorki, a dominującym sposo-
bem przekazu treści było sporządzanie przez nauczyciela notatek 
na tablicy, których przy obniżonej ostrości wzroku nie mogła ona 
percypować. Ta niekorzystna sytuacja doprowadziła u osoby bada-
nej do intensywnego rozwoju rozmaitych strategii zaradczych, któ-
re wraz z postępem procesu chorobowego były rozszerzane i sukce-
sywnie modyfikowane. Przy dużej pomocy i wsparciu rodziców 
rozwinęła ona umiejętności w zakresie samodzielnego przystoso-
wywania materiałów dydaktycznych i otoczenia fizycznego do 
swych potrzeb, korzystania z dobranych metodą prób i błędów 
powiększających pomocy optycznych, stosowania komputerowych 
programów powiększających lub głośnomówiących. Na podstawie 
rozmów z innymi osobami z dysfunkcją wzroku, obserwacji ich 
zachowań, a także wniosków wynikających z jej własnych doświad-
czeń, w tym doznawanych niepowodzeń, wypracowywała opty-
malne w danym momencie życia techniki sprawnego wykonywania 
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czynności szkolnych. Dużą rolę odegrała tu także stała praca osoby 
badanej nad rozwijaniem umiejętności zwracania się po pomoc do 
rówieśników, choć należy zauważyć, że nawet w okresie studiów 
wyższych była to dla niej kwestia problematyczna. Samodzielne 
pokonywanie trudności w procesie kształcenia, skutkujące znacz-
nymi sukcesami w nauce, było bardzo gratyfikujące. Opisywana  
w narracjach sytuacja znajduje pewne wyjaśnienie w eksploracjach 
badawczych Moniki Ciechomskiej27, które wykazały, że dla studiu-
jących osób niewidomych korzystniejsze dla wzrostu determinacji 
jest uzyskiwanie niskiego wsparcia. Konieczność samodzielnego 
radzenia sobie z sytuacją trudną prowadzi do wzmocnienia kompe-
tencji psychicznych, daje też poczucie prawdziwego wyzwolenia  
z ograniczeń narzuconych przez niepełnosprawność wzroku. 

Oddziaływania rodzicielskie stanowią w percepcji osoby bada-
nej najistotniejszy czynnik spośród tych, które przyczyniły się do 
przezwyciężenia opresji i świadomego budowania biografii zgodnej 
z osobistymi preferencjami. W okresie dzieciństwa rodzice organi-
zowali optymalne warunki do podejmowania przez nią aktywności 
własnej, w fazie dorastania i wczesnej dorosłości zachęcali do po-
dejmowania nowych wyzwań, inspirowali testowanie różnych ofert 
społecznych, respektowali dokonywane wybory dotyczące eduka-
cji, aktywności zawodowej, życia emocjonalnego. Przyjęty przez 
nich styl wychowawczy sprzyjał rozwojowi kompetencji refleksyj-
nych i krytycznych. Kluczowa wydaje się tu niezwykle ważna 
umiejętność dostosowywania zakresu i rodzaju udzielanej pomocy 
do aktualnych potrzeb osoby badanej. Po każdym epizodzie pogor-
szenia widzenia, skutkującym osłabieniem możliwości autonomicz-
nego działania, rodzice udzielali badanej niezbędnej opieki, pomocy 
i wsparcia. Organizowali czynności wspierające w sposób, który 
motywował córkę do podjęcia aktywności własnej i stopniowego 
wypracowywania nowych technik radzenia sobie z trudnościami 
wzrokowymi, a wraz z poprawą jej kondycji sukcesywnie modulo-
wali zakres i rodzaj dostarczanej pomocy. 
________________ 

27 M. Ciechomska, Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania 
siły psychicznej, „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2(219), s. 82–92. 
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Podziwiam moją mamę, że była w stanie, pomimo wielkiego stresu, lęku, jed-

nak mnie popychać do samodzielności… Potem ta samodzielność poszła tak 

daleko, że ona ledwo to ze strachu przeżyła – wyprowadzka z domu rodzinne-

go do innego, dużego miasta, do Warszawy, totalne usamodzielnienie się, po-

dróże po świecie, gdzie ona w czasie moich wyjazdów nie spała po nocach, ale 

mnie nie hamowała. Ale gdyby ona mnie wtedy, gdy straciłam wzrok, nie po-

pchnęła do działania, to nie wiem, czy ja bym się sama odważyła. U człowieka 

tracącego wzrok bardzo łatwo strach wzbudzić. Strach przed robieniem czegoś 

samodzielnie, przed porażkami w tym, że mi się nie uda, że sobie coś zrobię al-

bo coś, to naprawdę jest to bardzo duża blokada. U mnie było tak, że przeła-

manie takich blokad w głowie, to była podstawa, jak to przełamałam, to zaczęły 

się inne rzeczy. Trudno jest przełamać strach, nauczyć się technik bezwzroko-

wych jest łatwo. 

Kiedy już zaczęłam się uczyć chodzić z laską, to moja mama, która zawsze mi 

robiła jakieś tam większe zakupy, nie kupowała mi chleba, stwierdzając: „Nie 

kupiłam ci chleba, to sobie jutro pójdziesz i świeży kupisz”. Robiła to po to, że-

by w ten sposób mnie zmotywować do wyjścia, bo miałam opory… a tak, na-

turalnie musiałam wyjść… 

Rodzice pozwalali mi być samodzielną, przy kolejnych pogorszeniach się wi-

dzenia wręcz popychali mnie do tej samodzielności i można powiedzieć, że  

w końcu rozhulałam się w moim życiu w tej samodzielności. 

Analiza narracji wskazuje, iż czynnikami pobudzającymi osobę 
badaną do przezwyciężania opresji wynikającej ze stopniowego 
ociemnienia były także m.in.: kontakty z w pełni zrehabilitowanymi 
osobami słabowidzącymi i niewidomymi, wyjazd do USA i uczest-
nictwo w kilkumiesięcznym kursie obejmującym trening orientacji 
przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, do-
świadczanie satysfakcji z kolejno osiąganych celów życiowych, 
zwłaszcza w obszarze zdobywania wykształcenia i atrakcyjnej pra-
cy. Profesjonalna pomoc amerykańskich tyflopedagogów umożliwi-
ła osobie badanej opanowanie na wysokim poziomie rozmaitych 
strategii minimalizujących negatywne następstwa uszkodzenia 
wzroku w takich obszarach jak: dostęp do informacji, komunikacja, 
wykonywanie czynności życia codziennego, orientacja w terenie  
i lokomocja, obsługa urządzeń i nowoczesnego sprzętu. Z kolei  
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obserwacja w pełni autonomicznego funkcjonowania osób z niepeł-
nosprawnością wzroku ułatwiła przełamanie barier emocjonalnych 
w praktycznym wykorzystywaniu tych zdobytych kompetencji. 

W pewnym momencie to, że miałam kontakt z innymi osobami z problemami 

wzrokowymi, bardzo mi pomogło w radzeniu sobie z pogarszaniem się widze-

nia i taką ciągłą walką o samodzielność. Miałam dobre przykłady. Oczywiście 

były też złe, ale parę takich wśród osób zupełnie niewidomych, z którymi mo-

głam potem gdzieś tam pogadać np. odnośnie do moich problemów z wyjściem 

z laską. Rozmowa z kimś niewidomym, kto powiedział: „Słuchaj, od czasu do 

czasu wpadniesz na jakiś słupek, rozbijesz sobie nos, trudno, to jest po prostu 

wliczone w koszty. Ważniejsze jest to, żeby gdzieś samemu docierać, a to że od 

czasu do czasu skończy się guzem, trudno. Przyjmij, że tak jest i już. Na to 

nie masz wpływu”. No to usłyszeć coś takiego od osoby niewidomej, która sa-

ma chodzi i wiem, że jest naprawdę samodzielna, to – nie od razu oczywiście – 

ale gdzieś tam, po pewnym czasie przyszło do mnie. I rzeczywiście, po pew-

nym czasie zaczęłam sama sobie mówić, że no dobra, od czasu do czasu się 

zgubię, od czasu do czasu wlezę na coś, wkurzę się, bo pomoczę nogi, wcho-

dząc w środek kałuży, no i co, no trudno, ale za to nie muszę zawsze prosić ko-

goś o to, żeby ze mną gdzieś poszedł, tylko mogę pójść sama. Jestem niezależ-

na. Sama decyduję. To takie rzeczy bardzo były pomocne. 

Uwagi końcowe 

Przedstawiony opis przypadku ukazuje wybrane kwestie zwią-
zane z procesem emancypacji dokonującej się w wymiarze indywi-
dualnym. Pokonywane w biegu życia opresje wynikają tu przede 
wszystkim z ograniczeń związanych ze stopniową utratą wzroku, 
przy czym ograniczenia te implikuje nie tylko sama specyfika 
uszkodzenia organizmu, lecz także swoiste dla danego okresu hi-
storycznego bariery społeczne. Dysfunkcja, której zakres sukcesyw-
nie się pogłębiał, utrudniała dostęp właściwie do wszystkich klu-
czowych w życiu publicznym dóbr, w tym do wykształcenia. 
Jednak złożona konstelacja czynników, zarówno z obszaru zasobów 
środowiskowych, jak i osobowych, przyczyniła się do skutecznego 
rozwiązania doświadczanych problemów i ukształtowania auto-
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nomicznej osobowości. Droga życiowa osoby badanej nie wpisuje 
się w stereotypowo przypisywane osobom ociemniałym i niewido-
mym scenariusze biograficzne, stanowi praktyczną egzemplifikację 
autokreacji i nadbudowywania na bycie jednostkowym statusu 
podmiotowego. 
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Wprowadzenie 

Wzrok dostarcza człowiekowi około 80% informacji o otoczeniu, 

stąd też jego utrata – zwłaszcza, kiedy następuje w sposób gwałtow-

ny i nieoczekiwany – burzy postrzeganie rzeczywistości w stopniu 

niewyobrażalnym, zmienia zakres oraz rodzaj kontaktów z innymi 

ludźmi, ogranicza niezależność oraz dostęp do pracy, nauki czy 

kultury. Wszystkie te elementy wyzwalają konieczność przeformu-

łowania całego życia, znalezienia nowych sposobów poruszania się, 

komunikowania, postrzegania swoich możliwości. Bohaterce niniej-

szej opowieści – pani Lenie, przyszło się zmierzyć z takim wyzwa-

niem. Jej doświadczenia stały się kanwą opowieści o niezależności, 

odwadze oraz samodzielności osoby ociemniałej, która przeszła 

niełatwą drogę, stoczyła niejedną bitwę ze światem i samą sobą. 

Emancypacja, jaką w sobie wyzwoliła, płynie dziś nie tylko z do-

świadczania codziennej akceptacji ze strony innych, lecz przede 

wszystkim siebie samej i swojej sytuacji. Podstawowym celem ni-

niejszego opracowania nie jest jednak gloryfikacja bohaterki, lecz 

próba ukazania złożonej sytuacji osoby tracącej wzrok w dorosłości 

oraz wyzwań, z jakimi musi się mierzyć. 

Osoba niewidoma a ociemniała –  

najistotniejsze różnice 

Wśród osób niewidomych niewiele jest dotkniętych całkowitą 

utratą wzroku. Większość zachowuje poczucie światła lub szcząt-

kowe widzenie umożliwiające np. rozpoznanie okna czy wnęki  

w korytarzu w postaci plamy światła. Informacje te mają duże 

znaczenie dla codziennej orientacji w przestrzeni. Klasyfikacja 

stosowana przez WHO podąża za tym istotnym ze względów 

funkcjonalnych kryterium, umożliwiając diagnozę utraty wzroku 

w przypadkach: 
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a) zupełnego braku wzroku (visus 0,00), 

b) ostrości wzroku nie przekraczającej 0,05 normy w oku lep-

szym przy zachowaniu korekcji okularowej, 

c) ograniczenia pola widzenia do 20 stopni1. 
Podstawę powyższego rozróżnienia stanowią kryteria medycz-

ne – ostrość widzenia (visus) oraz zakres pola widzenia. Stopień 
obniżenia ostrości wzroku w stosunku do normy wyrażany jest  
w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego. Osoby z ostrością 
wzroku 0,00 uważane są za całkowicie niewidome. Sytuacja ta okre-
ślana bywa jako tzw. czarna ślepota. Obecnie jednak termin ten nie 
jest uznawany za fortunny, gdyż nabrał znaczenia pejoratywnego. 
Znacznie liczniejszą grupę stanową niewidomi z resztkami wzroku 
(szczątkowo widzący). Ich ostrość widzenia mieści się w obszarze 
0,01-0,05, co oznacza, że jest ona co najmniej dwudziestokrotnie 
obniżona i zachowane zostało jedynie 1-5% zwykłej ostrości wzro-
ku. Z kolei mianem słabowidzących określa się osoby, których 
ostrość widzenia mieści się wg różnych szacunków w obszarze po-
między 0,05 a 0,25/0,30, czyli jest obniżona co najmniej trzykrotnie 
w stosunku do normy2. 

Kolejne kryterium – zawężenie pola widzenia – wyrażane jest  
w stopniach. Prawidłowo funkcjonujący układ wzrokowy umożli-
wia spostrzeganie obiektów każdym okiem na obszarze o kącie 150° 
w płaszczyźnie poziomej i 120° w pionowej. Widzenie obuoczne 
zapewnia pole widzenia o zakresie 200°. Ograniczenie pola widze-
nia kwalifikujące do słabowzroczności rozpatrywane jest jako 
umiarkowane (60-20°), znaczne (20-25°), a poniżej 5° uważane jest 
za głębokie. 

________________ 

1 J. Kuczyńska-Kwapisz J., Dzieci niewidome i słabowidzące, Centrum Metodyczne 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2004, s. 9. 
2 T. Majewski, Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja, [w:] Poradnik dydak-

tyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej  

i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, red. S. Jakubowski, Minister-

stwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 17; Z. Sękowska, Rehabilitacja dzieci 

niewidomych i słabowidzących, [w:] Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, 

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001, s. 98. 
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Stąd też z medycznego punktu widzenia w grupie osób z uszko-
dzeniem wzroku wyróżnia się: całkowicie niewidome, niewidome  
z resztkami wzroku (szczątkowo widzące) oraz słabowidzące3. 

Ponadto ze względów funkcjonalnych istotny jest aspekt tem-
poralny. W tym kontekście dokonuje się podziałów na osoby:  
z uszkodzeniem wzroku od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa 
oraz całkowicie lub częściowo ociemniałe, które przestały widzieć 
w późniejszym etapie życia, wskutek działania choroby postępują-
cej lub nieszczęśliwego wypadku4. 

Podział na osoby niewidome i ociemniałe warunkowany jest za-
tem wiekiem, w jakim wzrok został utracony. Kryterium to wyge-
nerowane jest możliwością zdobycia i utrwalenia w pamięci wrażeń 
wzrokowych przydatnych w dalszym życiu. Zatem przy wadach 
wrodzonych oraz utracie wzroku przed 4-5. rokiem życia uznaje się 
człowieka za niewidomego. Z kolei osoby ociemniałe to te, które 
przestały widzieć w późniejszym czasie, a wyćwiczone do tego cza-
su umiejętności widzenia umożliwiły im dobrą orientację w terenie 
i prawidłowy rozwój fizyczny5. Ociemniali znajdują się jednak, 
szczególnie w początkowym etapie – o czym będzie jeszcze mowa 
w niniejszym opracowaniu – w o wiele trudniejszej sytuacji psycho-
logicznej niż niewidomi, których psychikę chroni tzw. przystoso-
wanie pierwotne. Często aż do wieku młodzieńczego dzieci niewi-
dome traktują brak wzroku jako coś naturalnego. Nie znają innego 
świata. W odróżnieniu od nich, osoby ociemniałe przeżywają po-
czucie rozpaczy i dojmującej straty, prowadzącej często do załama-
nia psychicznego6. 

Na potrzeby rehabilitacji zawodowej, zatrudnienia oraz ustala-
nia rent, ulg i innych przywilejów wprowadzono w Polsce klasyfi-
kację określającą stopień niepełnosprawności wzrokowej na pod-
________________ 

3 Z. Sękowska, op. cit., s. 98. 
4 T. Majewski, op. cit., s. 17. 
5 Z. Sękowska, op. cit. 
6 L. Kowalewski, Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych,  

[w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2005, 

s. 65–68. 
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stawie wyników badań okulistycznych. Głównym kryterium jest tu 
ustalony poziom ubytku ostrości widzenia (V). Za prawidłowy 
uznaje się visus równy 1 (V = 1), a niepełnosprawność wzrokową 
określa się jako: 

a) stopień znaczny przy V = 0-0,05, 
b) stopień umiarkowany przy V = 0,05-0,10, 
c) stopień lekki – V= 0,11-0,30. 
Znaczny stopień niepełnosprawności przyznawany jest również 

osobom z lunetowym widzeniem, u których pole widzenia zawę-
żone jest koncentrycznie do 20°, niezależnie od poziomu ostrości 
widzenia. Zgodnie z tą samą zasadą stopień umiarkowany orzeka 
się u ludzi z polem widzenia ograniczonym do 30°, a w grupę osób 
ze stopniem lekkim włączane są osoby jednooczne7. 

Wykres 1. Podział stopni niepełnosprawności 

Stopień znaczny Stopień umiarkowany Stopień lekki 

pole < 20stopni pole < 30stopni 
 

 

I I I I 

0       poczucie          0,05          0,10        0,20   ostrość wzroku V   
           światła 

za: D. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz, Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, 
Warszawa 2009, s. 89. 

Przyczyny utraty wzroku 

Uszkodzenie narządu wzroku może nastąpić wskutek zadziała-

nia rozmaitych czynników natury endogennej lub egzogennej, co 

skutkuje częściowym bądź całkowitym zaburzeniem czynności 

wzrokowych. Wśród najczęściej występujących grup przyczyn po-
________________ 

7 M. Kalbarczyk, Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości, WSiP, War-

szawa 2004, s. 15. 
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wodujących schorzenia lub uszkodzenia wzroku u dzieci wymienia 

się: genetyczne, wrodzone wady, uszkodzenia perinatalne, wcze-

śniactwo, choroby zakaźne przebiegające z wysoką gorączką, nowo-

twory, cukrzycę, awitaminozę oraz urazy mechaniczne, termiczne  

i chemiczne. Często nie udaje się rozpoznać pierwotnej przyczyny 

uszkodzenia wzroku, toteż w wielu przypadkach etiologia ma cha-

rakter idiopatyczny8. 

Problemy przekazu wadliwych genów dotyczą przede wszyst-

kim dzieci z dziedziczną zaćmą (kataraktą), dziedzicznym zanikiem 

nerwu wzrokowego, zespołem Stargardta, wysoką krótkowzrocz-

nością, zwyrodnieniem plamki żółtej, barwnikowym zwyrodnienie 

siatkówki, aniridią, albinizmem ocznym czy achromatopsją. Niektó-

re z tych wad mają charakter postępujący. 

Wady wrodzone spowodowane są głównie chorobami matki  

w okresie prenatalnym. Do szczególnie niebezpiecznych dla rozwoju 

narządu wzroku czynników teratogennych należą: różyczka, odra, 

kiła, toksoplazmoza oraz zatrucia ciążowe i alkohol. W dalszym cią-

gu spustoszenie sieje retinopatia wcześniacza (ROP) – schorzenie 

występujące wyłącznie u dzieci przedwcześnie urodzonych. Wcze-

śniactwo jest czynnikiem poważnego ryzyka niedorozwoju narządu 

wzroku bądź jego uszkodzenia wskutek długotrwałego działania 

wolnych rodników w inkubatorze9. 

Do postnatalnych przyczyn powstawania słabowzroczności lub 

ślepoty należą choroby postępujące (jaskra, zaćma, nowotwory oka 

i inne) oraz niektóre choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, gruźlica, 

albinizm zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, guzy mó-

zgu itp.). Duże znaczenie ma nieprawidłowa dieta, pozbawiona 

witaminy A. Odnotowuje się wiele przypadków pourazowego 

uszkodzenia wzroku, następującego podczas niewłaściwej zabawy 

bądź wypadku10. 
________________ 

8 Z. Sękowska, op. cit. 
9 M. Walkiewicz-Krutak, Zaburzenia w rozwoju zdolności widzenia, praca niepu-

blikowana, 2007. 
10 T. Majewski, op. cit.; M. Walkiewicz-Krutak, op. cit. 
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Zofia Sękowska podkreślała, że: 

Przyczyny utraty wzroku nie są obojętne dla rozwoju psychofizyczne-

go dziecka. Występuje tu kilka zagadnień szczegółowych, które muszą 

być brane pod uwagę przy interpretacji tego rozwoju i przy koncepcji 

kształcenia niewidomego. Sprawą pierwszoplanową jest wyjaśnienie, 

czy przyczyna, która spowodowała utratę wzroku, nie uszkodziła jed-

nocześnie kory mózgowej11. 

U wielu chorych niepełnosprawność wzrokowa sprzężona jest  
z inną wadą rozwojową, np.: uszkodzeniem słuchu, niepełno-
sprawnością intelektualną, wadą serca czy epilepsją12. 

Funkcjonalne następstwa utraty wzroku 

Niewidomi (oraz ociemniali) i słabowidzący stanowią grupę 
niezwykle zróżnicowaną pod względem funkcjonowania wzroko-
wego. Schorzenia czy uszkodzenia narządu wzroku wywołują 
zmiany w układzie wzrokowym skutkujące znacznym obniżeniem 
ostrości widzenia oraz ubytkami w polu widzenia (centralnymi, 
obwodowymi, połowicznymi lub rozsianymi), rozmyciem ogląda-
nego obrazu czy światłowstrętem. Te problemy z kolei generują 
powstanie wtórnych funkcjonalnych następstw zaburzeń widzenia 
w postaci: pogorszenia postrzegania kolorów, zmniejszenia wrażli-
wości na kontrast, zaburzenia poczucia głębi, zwiększonej wrażli-
wości na olśnienia, problemów z adaptacją do światła i ciemności, 
męczliwości i łzawienia13. 

Z powyższych powodów jakość widzenia osób słabowidzących 
oraz niewidomych z resztkami wzroku (ociemniałych) warunko-
wana jest odpowiednio stosowanym: oświetleniem, kontrastem, 
________________ 

11 Z. Sękowska, op. cit., s. 105. 
12 T. Majewski, op. cit. 
13 G. Walczak, Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci, Warszawa 

1998; M.A. Duffy, Ocena i modyfikacje otoczenia dla osób słabowidzących, „Zeszyty Ty-

flologiczne” 2002, nr 20. 
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kolorem i fakturą. Operowanie tymi czynnikami podczas adaptacji 
przestrzeni oraz przygotowywania pomocy ma istotne znaczenie 
nie dla poczucia bezpieczeństwa i orientacji w przestrzeni. 

Niektóre spośród licznych konsekwencji utraty wzroku są 
szczególnie dotkliwie odczuwane przez tę grupę osób niepełno-
sprawnych. Dotkliwa i trwała frustracja, powodowana ograniczo-
nymi możliwościami lub całkowitym brakiem możliwości osiągnię-
cia danej rzeczy lub stanu, potęguje trudności z zaakceptowaniem 
swojej sytuacji. W literaturze przedmiotu podnoszone są kwestie 
ograniczeń poznawczych i estetycznych, obejmujących m.in.: wizu-
alne poznawanie świata, nieadekwatność wyobrażeń w myśleniu 
czy schematyzm pojęć jak również zmniejszenie wrażeń estetycz-
nych z dziedziny malarstwa, architektury, twórczości artystycznej. 
Utrata widzenia w znacznym stopniu wpływa na możliwość kształ-
cenia się, znajomość literatury naukowej, poezji, prasy. W bardzo 
istotny sposób ogranicza wypowiadanie się na piśmie i korespon-
dencję. Zmniejsza w znacznym stopniu dostępność rynku pracy,  
a tym samym wybór zawodu i drogi życiowej14. 

Utrata widzenia ogranicza możliwości realizacji potrzeb osobi-
stych, takich jak: swoboda ruchów, możliwość uniknięcia bólu, 
przykrości czy leczenia, budowanie poczucia własnej wartości i siły 
oraz aktywizacja swoich pragnień i predyspozycji. Niewidomy do-
świadcza wielu trudności w samodzielnym poruszaniu się, a tym 
samym załatwianiu swoich spraw urzędowych i osobistych. W nie-
znanym otoczeniu nieustająco narażony jest na urazy mechaniczne, 
uderzenie się, upadek. Staje się potencjalną ofiarą wypadków ko-
munikacyjnych, sam również może być jego sprawcą. Ta świado-
mość hamuje swobodę ruchów i chęć eksplorowania świata. Ogra-
niczenia przestrzenne w dużej mierze pozbawiają niewidomego 
człowieka niezależności i skazują na opiekę innych ludzi. Nawet 
jeśli przewodnik jest życzliwy i oddany, nieustanna konieczność 
liczenia się z wolą innego człowieka, komunikowania się z nim  

________________ 

14 D. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz, Pedagogika specjalna dla pracowni-

ków socjalnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 90. 
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i pozostawania w zależności fizycznej ujemnie odbija się na psychi-
ce osoby ociemniałej. 

Powyższe problemy ograniczają uczestnictwo niepełnospraw-
nych w życiu społecznym. Doświadczają oni często współczucia, 
czując się przez to „innymi”, niepełnowartościowymi ludźmi. Po-
trzeba szacunku i zachowania poczucia osobistej godności musi 
wielokrotnie ustępować poczuciu własnej bezradności i bezsilności 
wobec drwin i upokorzeń. Istotnie zmniejszone zostają szanse za-
spokojenia potrzeby miłości i pozostawiania w bliskiej relacji, a tak-
że bycia samodzielnym i niezależnym od innych. 

Warto podkreślić, że choć każdemu ociemniałemu życie nie 
szczędzi trosk i rozczarowań, to za trudniejszą ocenia się sytuację 
kobiet niż mężczyzn. Wpływa na to wiele czynników. Zdaniem  
M. Orłoś: 

Niewidoma kobieta ma większe trudności w dbaniu o swój wygląd 

zewnętrzny. Jej ubiór jest bardziej zróżnicowany w kształtach i ko-

lorach, częściej bywa zmieniany i uzupełniany różnymi dodatkami 

(broszki, korale, kolczyki itp.). Utrzymanie fryzury i pielęgnacja twa-

rzy też może sprawiać jej dużo trudności. W rodzinie przypada kobie-

cie prowadzenie gospodarstwa domowego, utrzymanie czystości, 

przyrządzenie posiłków, pranie oraz pielęgnacja niemowląt i wycho-

wywanie dzieci. Te różnorodne i skomplikowane czynności wymagają 

wszechstronniejszego i większego usprawnienia niż u mężczyzn15. 

Z kolei Marek Kalbarczyk twierdzi, że: 

Jak każda kobieta, tak i kobieta ociemniała pragnie serdeczności i cie-

pła rodzinnego. Pragnie wyjść za mąż i mieć dzieci. Jakże jednak trud-

no zrealizować te pragnienia. dla niewidomego mężczyzny założenie 

rodziny na ogół nie stanowi problemu. Najczęściej żenią się z kobieta-

mi widzącymi, uzyskując z ich strony miłość i troskliwą opiekę. Do 

nader rzadkich wypadków należy wyjście za mąż niewidomej kobiety 

za widzącego mężczyznę. Nawet niewidomy mężczyzna woli żonę 
________________ 

15 M. Orłoś, Doświadczanie niepełnosprawności w autonarracji osoby tracącej wzrok, 

niepublikowana praca magisterska 2013, s. 15–16. 
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widzącą niż niewidomą. Jeśli mimo tego spotykamy znaczny odsetek 

niewidomych mężatek, to rekrutują się one z kobiet ociemniałych już 

po wyjściu za mąż16. 

Przeciwko ograniczeniom 

Przy zachowaniu określonych warunków znaczenie i dotkli-
wość wielu spośród wyżej wymienionych ograniczeń może zostać 
zmniejszona. Nadawaniu nowej jakości życiu osoby ociemniałej 
sprzyja rozwój cywilizacyjny, przede wszystkim dostęp do nowo-
czesnych osiągnięć technologicznych, które ułatwiają komunikowa-
nie się i orientację w rzeczywistości. Nowoczesne media wpływają 
na zwiększanie się społecznej wiedzy o niepełnosprawności i kształ-
tują pozytywne postawy. Coraz powszechniejszy staje się dostęp do 
audiodeskrypcji w miejscach publicznych i instytucjach kultury 
(fundacjakatarynka.pl). Dzięki temu niewidomi również stają się 
coraz bardziej otwarci na kontakty z innymi, chętniej biorą udział  
w życiu towarzyskim i kulturalnym17. Coraz więcej urzędów ma 
wykwalifikowany i życzliwy personel, który pomaga osobom nie-
pełnosprawnym w załatwieniu ich spraw. Na uczelniach działają 
rzecznicy do spraw studentów niepełnosprawnych. Wiele organi-
zacji pozarządowych podejmuje inicjatywy umożliwiające niewi-
domym i ociemniałym budowanie wiary w siebie i pozytywnej sa-
mooceny. 

By jednak móc dostrzec własną siłę i poczuć się pełnowarto-
ściowym człowiekiem, osoba ociemniała musi przejść długą i trud-
ną walkę ze sobą samą i światem, określaną w psychologii jako proces 
przystosowania się do niepełnosprawności. Przebieg tego procesu, 
warunkowany wieloma czynnikami, ma bezpośredni wpływ na 
jakość dalszej egzystencji18. 
________________ 

16 M. Kalbarczyk, op. cit., s. 72. 
17 A. Ostrowska, Kiedyś niewidoczni, jak jest dziś?, http://www.instytutobywa 

telski.pl [16.09.2015]. 
18 L. Kowalewski, op. cit. 
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Metoda – studium indywidualnego przypadku 

Jakościowe studium przypadku jest dość powszechnie stosowa-
ną metodą przeprowadzania badań w naukach humanistycznych  
i społecznych19 i 

stanowi złożoną całość, usytuowaną w określonym otoczeniu, środo-

wisku oraz zakorzenioną w wielu kontekstach. Przedmiotem zaintere-

sowania badacza, oprócz samego przypadku, staje się jego tło histo-

ryczne, zaplecze kulturowe i fizyczne oraz konteksty: społeczny, 

ekonomiczny, polityczny, etyczny i estetyczny20. 

O wyborze studium przypadku jako metody badawczej często 

decydują nie tyle względy proceduralne, ile zainteresowania bada-

cza konkretnym problemem i chęć poszukiwania jego cech typo-

wych oraz wyjątkowych. W pedagogice specjalnej i dziedzinach 

pokrewnych często dzieje się tak, że case studies stanowią źródła 

hipotez i pomysłów na temat normalnego zachowania i jego za-

burzeń21. 

Metoda studium przypadku często jest wykorzystywana do ba-

dania rzadkich zjawisk. Wartość naukowa tej metody w pedagogice 

specjalnej uważana jest za wysoką, bowiem realizuje zarówno cele 

naukowe, jak i praktyczne, gdyż: „czasami opisuje zastosowanie  

i wyniki konkretnego oddziaływania lub leczenia, na przykład no-

wej techniki terapeutycznej w wypadku osób z zaburzeniami emo-

cjonalnymi”22. Z powyższych względów wybór tej właśnie metody 

uznałam za najbardziej właściwy do przeprowadzenia analizy uzy-

skanych wyników w niniejszym badaniu. 

________________ 

19 J.J. Shaughnessy, E.B. Zechmeister, J.S. Zechmeister, Metody badawcze w psy-

chologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002; R. Stake, Jakościowe 

studium przypadku, [w:] Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych, t. 1, red. N.K. Den-

zin, PWN, Warszawa 2009, s. 623. 
20 R. Stake, op. cit., s. 632. 
21 J.J. Shaughnessy, E.B. Zechmeister, J.S. Zechmeister, op. cit. 
22 Ibidem, s. 351. 
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Proces przystosowania się do niepełnosprawności 

Proces adaptacji do bycia osobą niepełnosprawną, obejmujący 
wszystkie sfery funkcjonowania człowieka – fizyczną, psychiczną  
i społeczną, został nazwany przez Lecha Kowalewskiego jako pro-
ces przystosowania do niepełnosprawności. Zgodnie z typologią, 
stworzoną przez tego autora, obejmuje on cztery stadia: doznania 
niepełnosprawności, uświadomienia sobie ograniczeń, prób funk-
cjonowania z niepełnosprawnością, przystosowania. Przebieg każ-
dej z tych faz jest zróżnicowany i odmienny u poszczególnych osób, 
natomiast kolejność ich występowania pozostaje stała23. 

1. Doznanie niepełnosprawności 

Utrata widzenia należy do tego rodzaju dysfunkcji rozwoju,  

w których moment oraz stopień powstałego uszkodzenia wywierają 

istotny wpływ na przebieg procesu adaptacyjnego. 

W fazie pierwszej – stadium doznania niepełnosprawności psy-

chologiczna i społeczna sytuacja osoby niewidomej od urodzenia 

jest zupełnie inna niż takiej, która wzrok straciła w wyniku rozwija-

jącej się stopniowo choroby lub też nagle w okresie dzieciństwa, 

adolescencji lub dorosłości. 

Psychikę dziecka, które przyszło na świat jako niewidome, 

chroni mechanizm przystosowania pierwotnego. Nie dziwi się ono 

swojej sytuacji, nie zna innej. Jeśli doświadcza akceptacji i miłości ze 

strony bliskich, ma wiele okazji do zbudowania pozytywnego obra-

zu siebie24. W przeciwieństwie to takiego stanu rzeczy osoby 

ociemniałe doświadczają wielu gwałtownych i silnych przeżyć 

emocjonalnych o pejoratywnym zabarwieniu. Sytuacja taka ma 

miejsce zarówno wtedy, kiedy utrata wzroku następuje wskutek 

________________ 

23 L. Kowalewski, op. cit. 
24 Ibidem. 
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postępującego schorzenia, jak i niespodziewanie – np. jako efekt 

wypadku komunikacyjnego czy zaniedbań lekarskich podczas le-

czenia innej choroby. W takich przypadkach najwyraźniejszymi 

przeżyciami stają się lęk i niepokój, wywołane percepcją własnej 

sytuacji oraz deprywacją sensoryczną. Przerażenie, panika oraz 

dezorientacja w świecie dominują nad wszystkimi innymi prze-

życiami25. 

Pani Lena nie urodziła się niewidoma. Była najmłodszą z czwórki 
rodzeństwa, zawsze aktywną, roześmianą, pełną energii dziewczy-
ną. Po pomyślnie zdanych egzaminach maturalnych wyjechała do 
Niemiec, by tam rozpocząć życie zawodowe. Wkrótce jednak oka-
zało się, że jest poważnie chora. Po powrocie do Polski rozpoznano 
u niej białaczkę o ostrym przebiegu. Lena została poddana chemio-
terapii, a następnie przeszczepowi szpiku kostnego. Ze względu na 
poważną operację oraz prawie całkowitą utratę odporności organi-
zmu, rekonwalescencja i powrót do zdrowia trwały długo. Jednak-
że, kiedy trzy lata później zdecydowała się spełnić swe dawne ma-
rzenie i rozpoczęła kurs nauki jazdy samochodem, wszystko 
wydawało się być już w jak najlepszym porządku. Pewnego dnia  
w czasie prowadzenia auta dziewczyna zauważyła pogarszający się 
stan pogody. Była zaskoczona szybkim rozprzestrzenianiem się mgły, 
o czym powiedziała instruktorowi. Ten zdumiony odpowiedział, że 
jest słoneczne, bezchmurne popołudnie. Zaniepokojona Lena po-
prosiła go, by odwiózł ją do domu. Dzień później była już w klinice 
okulistycznej. Niestety nie udzielono jej tam właściwej pomocy. 
Każdego dnia wiele godzin spędzała pod drzwiami kolejnych gabi-
netów, gdzie jej problemy utożsamiano jedynie ze stanem zapalnym 
oczu. Tymczasem Lena bezradnie doświadczała jak świat staje się 
dla niej coraz ciemniejszy i mniej wyraźny. Dopiero po wielu inter-
wencjach udało jej się dotrzeć do specjalisty, który poważnie po-
traktował stan jej zdrowia. Oczy poddano kilku operacjom. Lena na 
pewien czas odzyskała wzrok. Okazało się jednak, że to tylko cisza 
przed burzą i na ocalenie widzenia było już za późno. Nikt wów-
________________ 

25 Ibidem. 
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czas nie wiedział, że wiele miesięcy wcześniej wskutek braku od-
porności po walce organizmu z nowotworem, została zainfekowana 
toksoplazmozą. Brak właściwego rozpoznania etiologii trudności  
z widzeniem uniemożliwił prawidłowe sformułowanie diagnozy  
i leczenia. Lena bezpowrotnie straciła wzrok i w wieku 21 lat stała 
się osobą ociemniałą26. 

Sama wspomina ten czas w następujący sposób: 

Przełomem była kolejna operacja, po której obudziłam się, nic nie wi-

dząc. Pierwszy raz znalazłam się w takiej sytuacji, że nie widziałam 

nawet osób, które obok mnie leżały. Lekarz utrzymywał mnie w na-

dziei, że widzenie w ciągu dwóch, tygodni powinno powrócić. Gdy po 

kilku tygodniach okazało się, że wróciło jedynie widzenie cząstkowe  

i nie jestem wielu rzeczy zrobić samodzielnie, załamałam się. Przesta-

wałam już rozpoznawać ludzi na ulicy ponieważ nie miałam ostrości 

widzenia, wszystko było delikatnie rozmazane. Pamiętam to napięcie, 

kiedy szłam przez miasto i stres, że mogę mijać znajome mi osoby, a ja 

ich nie rozpoznaję. Często ktoś do mnie mówił cześć, a ja przez długi 

czas zastanawiałam się kto to mógł być27. 

Utrata wzroku, w połączeniu z samotnością i poczuciem de-

prywacji sensorycznej wywołują uczucia o tak silnym zabarwieniu 

pejoratywnym, że u wielu osób mogą prowadzić nie tylko do zała-

mania, ale i do depresji. Osoba, której wzrok uległ zniszczeniu  

w sposób gwałtowny i niespodziewany – a tak właśnie było w przy-

padku Leny – nie jest w stanie szybko poradzić sobie z poczuciem 

deprywacji sensorycznej. Jej układ nerwowy nie wykształcił jeszcze 

kompensacyjnych umiejętności zmysłowych. Przed niebezpieczeń-

stwem nie chroni ani słuch, ani dotyk. Świat jawi się jako obcy, nie-

znany i niebezpieczny. Człowiek staje się nieporadny, bezbronny 

jak niemowlę, a zależność od innych bywa krępująca i trudna do 

zniesienia28. 

________________ 

26 M. Orłoś, op. cit. 
27 M. Orłoś, op. cit., s. 55. 
28 L. Kowalewski, op. cit.; Z. Sękowska, op. cit. 
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Zdolność do przetrwania tego kryzysu i stosunkowo szybkie 
przejście do etapu drugiego – stadium uświadomienia sobie ograni-
czeń, bezpośrednio zależy od zasobów wewnętrznych jednostki  
i powinna być rozpatrywana w ramach koncepcji resilience29. 

2. Uświadomienie sobie ograniczeń 

Najznamienniejszą cechą tego etapu jest przeżywanie długo-
trwałego poczucia dysonansu poznawczego. Psychiczny świat 
człowieka ociemniałego skoncentrowany jest wówczas na rozpa-
trywaniu poczucia rozpaczy spowodowanej utratą wzroku. 
Wszystko, co było kiedyś wydaje się atrakcyjniejsze i lepsze do tego, 
co teraz. Świat miniony wydaje się barwny i przepełniony szczę-
ściem, a przyszłość nieodmiennie kojarzy się z lękiem i samotno-
ścią30. Osoba ociemniała musi skonfrontować się ze swoimi ograni-
czeniami i próbować dostrzec swoje nowe możliwości – choć to 
ostanie przez długi czas wydaje się nieosiągalne. 

Codzienne sytuacje nastręczają wielu trudności. Zanim osoba 

niewidząca nauczy się, jak bardzo idealny porządek i ład pomagają 

jej opanować otaczającą ją rzeczywistość, zapewne podobnie jak 

Lena – godzinami siedzi w bezruchu na łóżku, bojąc się wstać i nie 

stłuc niczego, nie zrobić sobie krzywdy. Dziewczyna długo nie 

wiedziała, gdzie znajdują się jej rzeczy, nie umiała rozpoznać ich 

kształtu. Wszystko wokół wydawało się zbyt ostre, zbyt nieprzewi-

dywalne, zbyt niebezpieczne. Okazało się wtedy, że szczegóły – tak 

łatwo pomijane przez widzących – mają ogromne znaczenie. Musia-

ła zapamiętać, jak i w którą stronę otwierają się wszystkie okna, 
________________ 

29 E.E. Werner, Risk, resilience, and recovery: Perspectives from Kauai Longitudinal 

Study, “Development and Psychopathology” 1993, nr 5, s. 503–515; E.E. Werner, 

Protective factors and individual resilience, www.healthychild.ucla.edu [16.09.2015]; 

E.E. Werner, R. S. Smith, Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery, 

Cornell University Press, Ithaca and London 2001; R. Walthes, Tyflopedagogika, Gdańsk 

2007. 
30 L. Kowalewski, op. cit. 
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drzwi i szafki w domu oraz znaleźć precyzyjne miejsce dla każdej 

rzeczy. Pomogło to nie tylko orientować się w przestrzeni, ale  

i uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw czy urazów. Nauczyła się 

korzystać z mebli i innych sprzętów jako punktów orientacyjnych 

na mapie mieszkania oraz zachowywać niewielkie, puste ciągi ko-

munikacyjne, umożliwiające swobodne poruszanie się31. 

O ile opanowanie przestrzeni własnego domu wydaje się sto-

sunkowo łatwe po pewnym czasie, o tyle świat na zewnątrz pozo-

staje chaotyczny i przerażający na długo. Wśród sytuacji, które 

szczególnie utkwiły wówczas Lenie w pamięci, były m.in. takie,  

w których ktoś obcy niespodziewanie i bez słowa ciągnął ją za rękę, 

próbując zapewne pomóc przejść przez ulicę. Wywoływało w niej 

to jedynie poczucie paniki i chaosu. Pewnego dnia, podejmując 

próbę bycia samodzielną, wsiadła do autobusu, który pojechał  

w zupełnie innym kierunku niż się spodziewała. Nie wiedząc zu-

pełnie gdzie jest, poczekała aż wszyscy wysiądą i dopiero wtedy 

zdecydowała się przedstawić swoją sytuację kierowcy. Ten odpro-

wadził ją do właściwego autobusu32. 

Lena, tak wówczas, jak i jeszcze długo potem, nie chciała być  

i nie była postrzegana jako osoba niewidoma. Wstydziła się używać 

białej laski. Jest piękną dziewczyną, a utrata widzenia dopiero  

w dorosłości sprawiła, że nie ma najmniejszych trudności z wyko-

naniem starannego makijażu czy dobraniem sobie efektownej fry-

zury. Bardzo ładnie się ubiera, estetycznie komponując całość stro-

ju. Zalety te okazały się być jednak mieczem obosiecznym. Z jednej 

strony Lena, pragnąc zachować niezależność, doświadczała podzi-

wu ze strony znajomych. Z drugiej, nie korzystając z białej laski, 

narażała się na niezrozumienie w sytuacjach społecznych. W czasie 

studiów wykładowcy zwracali jej uwagą na nieadekwatne w ich 

ocenie zachowanie Leny, która np. nie notowała z tablicy lub też 

patrzyła w innym kierunku niż proszono. Zdarzało się, że ludzie na 

________________ 

31 M Orłoś, op. cit. 
32 Ibidem. 
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przystankach nie odpowiadali, kiedy pytała o numer nadjeżdżają-

cego tramwaju czy autobusu33. 
Sytuacje te skłoniły ją do pierwszych prób chodzenia z białą la-

ską. Nieporadne wtedy poczynania opisała w słowach: 

Drogę znałam wcześniej i mogłam tam iść już bez laski, ale głupio mi 

było ją nagle schować do torebki i pójść sobie, jakbym nagle odzyskała 

wzrok. Stwierdziłam, że czas się przełamać i zaczęłam z nią iść. Nie by-

ło to łatwe, bo nie wiedziałam nawet jak ją prawidłowo trzymać. 

Chodniki były krzywe ciągle mi się gdzieś zahaczała, jednocześnie 

wbijając mi się w brzuch. Miałam ochotę ją wyrzucić. Gdy przechodzi-

łam przez przejście, nagle ktoś bez żadnego słowa złapał mnie pod rę-

kę. Nie wiedziałam nawet, czy to kobieta czy mężczyzna. Po jakimś 

czasie odezwał się i zapytał, czy idę w stronę dworca. Odpowiedzia-

łam, że tak. On zaczął prowadzić mnie w lewo, powiedziałam, że nie, 

dziękuję, bo ja idę w prawo i sama sobie już poradzę. Wtedy mnie puścił. 

Kiedy doszłam do autobusu i usiadłam w nim, szybko złożyłam laskę  

i schowałam ją do torebki. Powiedziałam sobie, że więcej jej nie użyję bo 

mam więcej stresu niż bez niej. Dopiero wtedy napięcie zaczęło mi stop-

niowo opadać34. 

Gwałtownym przemianom ulega nie tylko obraz świata ze-
wnętrznego. Zmianie ulegają nie tylko częstotliwość, ale i rodzaj 
interakcji. Człowiek ociemniały spotyka się głównie z członkami 
najbliższej rodziny oraz z przyjaciółmi. Ze względu na zobowiąza-
nia zawodowe i inne, a także odległość od miejsc zamieszkania kon-
takty te bywają nieczęste. Naturalną konsekwencją takiego stanu 
rzeczy jest fakt, iż osoba która od niedawna nie widzi, doświadcza 
samotności i pustki. Jest zbyt przerażona, by samodzielnie wyjść  
z domu i zbyt słabo jeszcze orientująca się w nowy sposób w świe-
cie, by móc zrobić to bezpiecznie. Staje się całkowicie zależna od 
pomocy i dobrej woli innych ludzi. Przyjaźnie, miłości i więzi ro-
dzinne zostają wystawione na trudną próbę. Ci spośród ociemnia-
łych, którzy do tej pory byli aktywni i niezależni, podwójnie gorzko 

________________ 

33 Ibidem. 
34 Ibidem, s. 56. 
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przeżywają tę zmianę35. Lena szczególnie dotkliwie wspomina ten 
aspekt bycia niepełnosprawną. Dotąd zawsze roześmiana i pełna 
życia, została zamknięta w czterech kątach, nieustająco czekając na 
to, aż ktoś bliski znajdzie dla niej czas. Dziś, śmiejąc się, opowiada, 
że nie wie skąd akurat w tamtym momencie znalazła siły, by prze-
prowadzić się z ówczesnym chłopakiem do Wrocławia, podjąć stu-
dia i walczyć o swoją niezależność. Ten etap swojego godzenia się  
z utratą wzroku Lena wspomina bowiem najboleśniej. Choć każdy, 
kto poznał tę wesołą dziewczynę, miałby trudność, by w to uwie-
rzyć, to tamten czas w jej życiu był przepełniony bólem, łzami  
i rozpaczą. Nie należała do nikogo. Nie czuła się już zdrowa, nie 
czuła się ociemniała. Przede wszystkim zaś nie czuła się sobą36. 

3. Próby funkcjonowania z niepełnosprawnością 

Lena długo jeszcze miotała się w poczuciu bezradności. Cały 
czas coś robiła – studiowała, przeprowadzała się, spotykała się  
z ludźmi… Nie wiedziała jednak w jakim kierunku i celu zmierza 
jej życie. W międzyczasie przeżywała rozmaite przygody – niektóre 
zabawne, inne smutne. Doświadczała i życzliwości, obojętności,  
a nawet wrogości ze strony znajomych. Jej kilkuletni związek nie 
przetrwał tej próby. Z czasem zaczęła robić się coraz odważniejsza  
i bardziej niezależna w swoich wyprawach i poczynaniach. Mimo to 
ciągle żyła na huśtawce stresu periodycznego, rozdarta między 
wiarą w siebie a poczuciem rozpaczy37. 

Przełomem, który pozwolił jej nabrać wiatru w żagle, był dzień, 
w którym odważyła się sama poszukać pomocy. Zdecydowała się 
na kontakt z organizacją pozarządową, która zaoferowała jej moż-
liwość wyjazdu na obóz survivalowy dla osób z różnymi rodzajami 
________________ 

35 L. Kowalewski, op. cit. 
36 M. Orłoś, op. cit. 
37 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warsza-

wa 2012; L. Kowalewski, Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych, 

[w:] Dziecko niepełnosprawne…, op. cit. 
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niepełnosprawności. Doświadczenie to udowodniło Lenie, jak wiele 
potrafi pomimo ograniczeń, jakie niesie ze sobą brak wzroku. I – co 
może ważniejsze – inni ludzie dostrzegają i doceniają jak ma trud-
no, a mimo to walczy. Wśród uczestników tamtej wyprawy  
w Bieszczady byli ludzie po amputacjach, niesłyszący oraz Lena, 
jedyna niewidoma. Wspomina to doświadczenie w słowach: 

Praktycznie wszystko robiliśmy tam sami, przyrządzaliśmy jedzenie 

na butlach gazowych lub na ognisku, na które wcześniej w lesie zbiera-

liśmy drewno, sami rozbijaliśmy i składaliśmy namioty, ciągle się 

przemieszczaliśmy w nowe miejsca, co było dla mnie dużym utrud-

nieniem. Jak już poznałam nowy teren, to znów trzeba było się prze-

mieszczać i czułam się wtedy zagubiona i dużo bardziej zmęczo- 

na psychicznie. Robiliśmy między innymi tam ćwiczenia, w których 

uświadamialiśmy sobie nawzajem swoje niepełnosprawności. Na zmia-

nę poruszaliśmy się z zawiązanymi oczami, gdzie jedna osoba ukie-

runkowywała inną bądź oprowadzała. Płynęliśmy w parach kajakiem 

na wyspę, tam oprowadzaliśmy siebie na przemian po terenie z prze-

pasanymi oczami. Ja, prowadząc kolegę, kierowałam się osobami  

z przodu, które dostrzegałam, gdy oni skręcili w prawo ja także skręci-

łam wpatrując się w nich aby ich nie zgubić, nie widziałam nic poza 

nimi (…). W tym skupieniu zapomniałam, że prowadzę kolegę, który 

centralnie twarzą uderzył w drzewo. Po tym doświadczeniu szedł już 

bardzo niepewnie i nieufnie. Ja go tylko pocieszałam tym, że do takich 

niespodzianek można się przyzwyczaić, ja mam tak na co dzień. Wra-

cając, to ja sterowałam kajakiem, a kolega z zawiązanymi oczami 

zdziwił się kiedy dopłynęliśmy do brzegu, bo przez całą drogę miał 

wrażenie, że stoimy w miejscu. Po tym stresującym dniu usłyszałam 

od nich że nie chcieliby być na moim miejscu wolą już być bez nogi niż nie 

widzieć. Po tych ćwiczeniach mogłam poczuć się, że mnie lepiej rozu-

mieją38. 

Tamten obóz ukierunkował jej dalsze cele i działania. Razem 
członkami fundacji „Poza Horyzonty” zaczęła uczestniczyć w pro-
jekcie „Razem na szczyty”, a potem jeździć także na wyprawy ro-
werowe. Poznała ludzi, których polubiła. Ich adekwatne reakcje na 
________________ 

38 M. Orłoś, op. cit., s. 61. 
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jej stan, pozwoliły Lenie rozpocząć wewnętrzy proces ponownego 
integrowania osobowości, rozbitej traumatycznym doświadczeniem 
ociemnienia. Wytworzyła w sobie zgodę na życie w nowy sposób  
i do pewnego stopnia zaczęła identyfikować się z osobami niepeł-
nosprawnymi. 

Praktyczne i przynoszące sukcesy próby pokonywania niepeł-
nosprawności pomogły jej nauczyć się doceniać każdy drobny suk-
ces. Wytworzona w ten sposób motywacja osiągnięć pomogła trwale 
zmodyfikować perspektywę widzenia własnej niepełnosprawności, 
która z koncentracji na ograniczeniach i poczuciu straty przekształ-
ciła się w dążenie do doskonalenia sprawności i ponownego opa-
nowania utraconych umiejętności39. Pomocne okazały się również 
życzliwe reakcje innych, nienoszące znamion pseudoakceptacji. Ci, 
którzy naprawdę pomogli, nie okazywali nadmiernego współczu-
cia, nie wyręczali, nie prowadzili za rękę więcej niż było to koniecz-
ne. Dzięki temu Lena, mogła powiedzieć: 

Poznałam tam wspaniałych ludzi. Dzięki wspólnym wyprawom na-

brałam wiatru w żagle, odżyłam na nowo. Znów mogłam powrócić do 

aktywności. Wyjazdy i przebywanie wśród ludzi pomogły mi w po-

wrocie do normalności. (…) Kontakty, jakie nawiązałam na wyprawach, 

zmniejszyły też moje poczucie osamotnienia. Łatwiej mi funkcjonować 

z poczuciem, że niedaleko są ludzie, na których mogę polegać w trud-

nych momentach. Czuję się poprzez to spokojniejsza. Ta zmiana sytua-

cji spowodowała, że z osoby wycofanej, niepewnej i pogrążonej w stra-

chu stałam się osobą otwartą, zadowoloną z życia, cieszącą się tym co 

mam40. 

Mechanizmy identyfikacji i kompensacji, akceptacja ze strony 
innych, w tym całej rodziny sprawiły, że Lena ukierunkowała swoje 
dążenia i mogła zacząć formułować w sposób celowy swoją przy-
szłość. Ukończyła studia uprawniające ją do pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi, dla których staje się pierwszym i bardzo wiary-
godnym przewodnikiem w świecie po doznaniu niepełnosprawności. 
________________ 

39 L. Kowalewski, op. cit. 
40 M. Orłoś, op. cit., s. 62. 
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4. Przystosowanie do niepełnosprawności 

Niewidomy Marek Kalbarczyk uważa, iż: 

Pierwszoplanową rolę w ukształtowaniu wysokiego poczucia własnej 

wartości pełni akceptacja swojej niepełnosprawności. Uświadomienie 

sobie ograniczeń wynikających z tego faktu – bez nadmiernego smutku 

czy rozpaczy – jest tak samo ważne jak skoncentrowanie się na moc-

nych stronach osobowości, na możliwościach osiągnięcia sukcesu (choć 

oczywiście w ograniczonym zakresie i nie we wszystkich dziedzinach) 

bez iluzorycznych złudzeń co do zdecydowanej czy cudownej poprawy 

swojego wzroku. Akceptacja straty i uznanie braku jako czegoś nieod-

wracalnego jest poważnym problemem dla wielu osób tracących 

wzrok. Właściwy stosunek do siebie i do własnej niepełnosprawności 

umożliwia realną ocenę swoich możliwości, a także pozwala odzyskać 

szacunek dla samego siebie, jeśli został on utracony41. 

Życie Leny po utracie wzroku jest dowodem prawdziwości tych 
słów. Procesy rozpoczęte w poprzednim etapie znajdują swoje uko-
ronowanie w ostatniej fazie procesu adaptacyjnego. „Centralne 
miejsce, wśród przekonań na temat własnej osoby, przestają zaj-
mować informacje o niepełnosprawności (…) Obraz własnej niepeł-
nosprawności staje się jednym z wielu elementów obrazy własnej 
osoby”42. Dziś Lena ponownie jest aktywną, młodą i atrakcyjną ko-
bietą, która czerpie z życia pełnymi garściami. Świadoma swych 
możliwości, ale i ograniczeń, rozsądnie podejmuje działania i wy-
biera zadania. Chętnie bierze udział w życiu kulturalnym. Pozostaje 
krytyczna wobec środowiska tyflopedagogicznego, które uznaje  
za skostniałe i nieprzydatne. Ceni współpracę z nowoczesnymi  
organizacjami pozarządowymi. To w nich upatruje sojuszników  
w rozbudowywaniu sieci udogodnień ułatwiających niewidomym  
i ociemniałym poruszanie się po mieście czy szukanie pracy. Podję-
ła działalność zawodową, lecz nie ukrywa, że nie jest ona szczytem 

________________ 

41 M. Kalbarczyk, op. cit., s. 6. 
42 L. Kowalewski, op. cit., s. 91. 
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jej marzeń. Pod pozorem braku odpowiedniego pomieszczenia  
w biurze, zorganizowano jej pracę przy komputerze w domu. 

Doświadczenia, które ukształtowały osobowość Leny na nowo, 
nie były łatwe. Zakończyły się powodzeniem z dwóch głównych 
powodów. Naczelnym z nich są osobowość i siły wewnętrzne mojej 
bohaterki, które uchroniły ją przed załamaniem i wypaleniem się 
sił. Równie ważne okazały się być jednak kontakty z innymi ludź-
mi. Dzięki nim Lena może dziś powiedzieć: 

Czasami czuję, że z nadmiaru pozytywnej energii mogłabym zawojo-

wać świat. Chłonę każdą chwilę, mam też siłę do przełamywania ba-

rier. To nie znaczy jednak, że nie miewam gorszych chwil. Bywa tak, że 

gromadzą mi się sytuacje, w których odczuwam bariery związane  

z utratą wzroku i czuję się poprzez to wykluczona z pewnych działań. 

Czasami też mam już dość ciągłego chodzenia z kimś pod rękę, poty-

kanie się, mojej nieporadności. Bywa, że tęsknię za poczuciem wolno-

ści, swobody i niezależności. Na początku mojego niewidzenia czułam 

dużą blokadę w sobie, będąc w nowym miejscu, byłam zablokowana  

i zazwyczaj siedziałam w jednym miejscu, bo wstydziłam się wstać  

i gdzieś dojść, wiedziałam, że wzrok ludzi będzie na mnie skupiony. 

Wstydziłam się swojej ślepoty, niezaradności, tego że ktoś musi mnie 

nakierowywać w lewo, w prawo, tam są drzwi, przesuń się. (…) W takich 

chwilach czułam się mało atrakcyjnie. Z czasem to wszystko się zmie-

niało, poprzez wiele pozytywnych informacji, które otrzymuję od lu-

dzi. Pomagają one mi wiele rzeczy sobie uświadomić, poukładać i zro-

zumieć. Dziś czuję, że odzyskałam równowagę emocjonalną i poczucie 

własnej wartości. Na nowo czuję się 100% kobietą i wcale nie czuję się 

gorsza od innych43. 

Najcharakterystyczniejszym elementem umożliwiającym rozpo-
znanie, że niepełnosprawność stała się już tylko jednym z wielu,  
a nie dominującym aspektem życia człowieka, jest jego zdolność do 
śmiania się z własnej sytuacji. Poczucie humoru i śmiech mają wła-
ściwości odstresowujące. Z radością czytałam anegdoty o zabaw-
nych epizodach z życia Leny, która np. w myślach umawiała się  

________________ 

43 M. Orłoś, op. cit., s. 62. 
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z archaniołem Gabrielem, by ten pomógł jej odnaleźć zamek w furt-
ce, kiedy bała się, wracając do domu sama w środku nocy lub też 
dziwiła się zaskoczeniu wykładowców akademickich, którzy nie 
orientowali się, iż ta śliczna dziewczyna nie widzi44. 

Blaski i cienie bycia niewidomym w XXI w.  

Wnioski 

Utrata wzroku była dla mojej bohaterki czymś niespodziewa-
nym. Nigdy wcześniej nawet nie pomyślała, że może ją coś takiego 
spotkać. Dochodząc do zdrowia po białaczce, nie przypuszczała, że 
kolejny raz jej życie wywróci się do góry nogami i legnie w gruzach. 
Był to czas, kiedy żyła w ciągłym lęku o to, że szpik kostny mógł 
zostać odrzucony przez organizm. Ponadto w sposób traumatyczny 
doświadczała pogarszania się wzroku. Kiedy ostatecznie go utraci-
ła, załamała się. Znalazła się w punkcie zerowym, w którym była 
uzależniona od pomocy innych. Wszystkiego musiała się uczyć od 
nowa. Czuła się bezbronna, odczuwała poczucie silnego zagrożenia, 
utraciła wiarę w siebie i w to, że w ogóle będzie w stanie kiedykol-
wiek żyć samodzielnie. Emocje, jakie jej towarzyszyły w ten czas, to 
przede wszystkim poczucie totalnej pustki i osamotnienia. Wszyst-
ko, co się działo wokół, dla niej nie istniało, toczyło się poza jej 
światem. Była zawieszona w próżni, której nikt poza nią nie był  
w stanie zrozumieć, bo ona sama nie rozumiała, co się z nią dzieje. 
Lena czuła się ciężarem dla innych, zwłaszcza dla swego ówczesne-
go partnera, który wielokrotnie wytykał jej nieporadność. Oczeki-
wał od niej, że od razu będzie w stanie radzić sobie samodzielnie. 
Powodowało to w niej silną frustrację i negatywne emocje, które się 
w niej gromadziły i nie mogły znaleźć ujścia, gdyż ona sama czuła 
się uwięziona w swoim ciele. Pogrążona w żalu i rozpaczy nie wie-
działa jak sobie z tym wszystkim poradzić. Mieszkając w obcym 
mieście, nie miała żadnego wsparcia z zewnątrz. Jedynym oparciem 

________________ 

44 M. Orłoś, op. cit. 
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dla niej była wiara w Boga, która dawała jej nadzieję na lepsze  
jutro45. 

Punkt zwrotny w życiu Leny nastąpił po rozstaniu z partnerem. 
Zaczątkiem budowania nowej tożsamości było uczestnictwo w pro-
jekcie, w którym brała aktywny udział. Zaczęła przebywać wśród 
nowo poznanych osób. Po raz pierwszy spotkała się z tym, że jej 
niepełnosprawność nie rzuca się w oczy. Ci ludzie dodawali jej otu-
chy pozytywnymi komunikatami. Doceniali jej wysiłki i starania, 
byli pełni podziwu, że tak dobrze sobie radzi. Coraz pewniej sta-
wiała kroki ku nieznanej przyszłości. Idąc ciągle do przodu, rozwija 
się i odzyskuje radość z uroków życia. Pozwala jej to na realizację 
celów i pokonywanie barier wzrokowych. Ponadto Lena przez cały 
czas odczuwała akceptację swojej osoby i wszystkich działań ze 
strony swojej rodziny46. 

Dziś Lena twierdzi, że nadal jest w trakcie adaptowania się do 
swojej niepełnosprawności, ale powoli następuje w niej akceptacja  
i pogodzenie się z tym stanem. Pomaga jej w tym świadomość tego, 
że i tak dużo otrzymała od losu, pokonując chorobę nowotworową. 
Te wszystkie zdarzenia spowodowały, że czuje się silniejsza i od-
porniejsza na trudne sytuacje. Pozwala jej to na budowanie nowego 
życia jako osoby z niepełnosprawnością wzrokową. By dojść do 
tego momentu, musiała przejść wiele trudnych etapów, które były 
konieczne, by mogła stać się tą osobą, którą dziś jest. Brak wzroku 
nie spowodował u niej wyłącznie strat, ale pozwolił jej stworzyć 
nowe spojrzenie na życie. Poznaje świat i ludzi od zupełnie innej 
strony. Wcześniej nie dostrzegała wielu rzeczy, które teraz nabrały 
innego znaczenia. Utrata wzroku spowodowała przewartościowa-
nie życia 47. 

Lena pomaga profesjonalnie osobom, które znalazły się w takiej 
sytuacji jak ona kiedyś. Stoję na stanowisku, iż jest w tym niezastą-
piona. Dzięki swoim doświadczeniom jest nie tylko wiarygodna  
i autentyczna. Przede wszystkim ma: 
________________ 

45 L. Kowalewski, op. cit.; M. Orłoś, op. cit. 
46 M. Orłoś, op. cit. 
47 Ibidem. 
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teraz świadomość, że nikt nie jest w stanie zrozumieć sytuacji drugiej 

osoby, emocji w ten czas odczuwanych, dopóki sam czegoś takiego nie 

przeżyje. Może się wydawać, że rozumie się drugą osobę, ale gdy 

znajdzie się w podobnej sytuacji okazuje się, że wcześniejsze rozumie-

nie było powierzchowne i niejednokrotnie błędne48.* 

* Podczas przygotowywania artykułu miałam możliwość korzy-
stania z niepublikowanej pracy magisterskiej Doświadczanie niepełno-
sprawności w autonarracji osoby tracącej wzrok, za co serdecznie dzię-
kuję jej Autorce. 
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Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu spotykamy wiele koncepcji odnoszą-
cych się do pojęcia choroby przewlekłej i jej wpływu na rozwój 
________________ 

1 M. Ziarko, Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, Wydawnictwo UAM, Po-
znań 2014. 



182 IWONA KONIECZNA 

dziecka i funkcjonowanie rodziny. Janina Doroszewska, prekursor-
ka pedagogiki terapeutycznej, zaakcentowała kwestię dotyczącą 
tego, iż dziecko z chorobą przewlekłą nie ma możliwości, jak jego 
zdrowi rówieśnicy, gromadzić wielu osobistych doświadczeń,  
a także nie ma szansy na osiągnięcie samodzielności i niezależności, 
przez co poznawanie przez nie świata wymaga specjalnych zabie-
gów terapeutycznych2. Obecnie tak kategoryczne stwierdzenie nie 
znajduje zastosowania. Przede wszystkim dlatego, iż na przestrzeni 
lat zmianie uległa sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą w zakresie 
podejmowanych działań leczniczych, edukacji i uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

Aktualnie dzieci z chorobą przewlekłą nie są na długo wyrwane 
ze swego środowiska, izolowane w placówkach leczniczych lub  
we własnych domach. Obowiązujący system kształcenia uczniów  
z chorobą przewlekłą pozwala w zależności od stanu zdrowia na 
ich edukację w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz 
specjalnych (w placówkach leczniczych). Realizowane cele eduka-
cyjno-terapeutyczne zmierzają do jak najlepszego dostosowania 
działań w odniesieniu do specyficznych potrzeb i możliwości tej 
grupy uczniów. Dodatkowo zmienia się optyka społeczna, świado-
mość ograniczeń i potrzeb osób z chorobami przewlekłymi. Działania 
te dotyczą normalizacji postrzeganej w kategoriach podejmowania 
określonych działań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, 
których celem jest stwarzanie normalnych warunków życia osobom 
niepełnosprawnym, w tym osobom z chorobą przewlekłą oraz za-
pewnienie im takiej pomocy, aby mogły funkcjonować normalnie  
w otaczającej ich przestrzeni społecznej3. 

Problem emancypacji osób z chorobą przewlekłą, w tym szcze-
gólnie dzieci, pozostaje w obszarze zainteresowań pedagogiki tera-
peutycznej, która jest uznawana za jedną z subdyscyplin pedagogi-
ki specjalnej. Prowadzone badania naukowe koncentrują się m.in. 
________________ 

2 J. Doroszewska, Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym, Wydawnictwo 

PZWL, Warszawa 1963. 
3 A. Krause, Integracyjne złudzenie po nowoczesności. Sytuacja ludzi niepełnospraw-

nych, Impuls, Kraków 2000, s. 24. 
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na doświadczeniach w różnych obszarach ich życia, na procesie 
rozwoju dzieci z chorobą przewlekłą oraz działaniu różnorakich 
czynników na niego wpływających4. Akcentowana jest rola para-
dygmatu emancypacyjnego, który w dużym stopniu przyczynia się 
do szerszej optyki na podmiotowość i autonomię osób z chorobą 
przewlekłą w pedagogicznym i społecznym wymiarze, wskazując 
na tendencje w określaniu tej grupy osób: osoby z chorobą przewle-
kłą, a nie osoby chore. Dzięki temu możliwe staje się zaakcentowa-
nie postrzegania osoby, jej woli, stwarzania warunków do rozwija-
nia jej samodzielności, indywidualności, możliwości decydowania  
o swoich działaniach i o sobie. 

Przedmiotem podjętych analiz będzie próba ukazania choroby 
przewlekłej jako szczególnej sytuacji w życiu dziecka, mogącej mieć 
wpływ na osiąganie przez nie poczucia samodzielności i niezależności. 

Choroba przewlekła – wybrane ujęcia definicyjne 

Aktualnie we współczesnych społeczeństwach przewlekłe cho-
roby występują bardzo często. Doświadczają ich nie tylko osoby 
________________ 

4 Informacje na ten temat znajdujemy m.in. w pracach: B. Antoszewska, Dziecko 

z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków 2006; M. Buchnat, Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę, 

Wydawnictwo UAM, Poznań 2008; B. Jachimczak, Dydaktyczne i pozadydaktyczne 

uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych. Z badań 

uczniów klas III szkół podstawowych, Impuls, Kraków 2011; E. Janion, Dziecko przewle-

kle chore w rodzinie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 

Góra 2007; I. Konieczna, Budowanie poczucia koherencji u dzieci z chorobą reumatyczną, 

Wydawnictwo APS, Warszawa 2013; A. Maciarz, Dziecko przewlekle chore. Opieka  

i wsparcie, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Kraków 2006; T. Parczewska, Doświad-

czanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 2015; W. Pilecka, Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziec-

ka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; E. Syrek, Dziecko 

chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, [w:] By człowiek nie musiał 

cierpieć. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, red.  

A.A. Zych, A. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 

Wrocław 2007, s. 35–51. 
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dorosłe, lecz także dzieci i młodzież. Warto podkreślić, iż, jak czy-
tamy u Władysławy Pileckiej i Małgorzaty Stachel5, zakres przewle-
kłych chorób somatycznych ujawniających się u dzieci i młodzieży 
jest duży, jednak wskaźniki ich częstotliwości nie są zbyt wysokie. 
Występowanie niektórych chorób u dzieci jest wręcz rzadkie w po-
równaniu do specyfiki określonych jednostek chorobowych u osób 
dorosłych. 

W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji choroby, 
podobnie jak pojęć w odniesieniu do określeń – zdrowia. W prezen-
towanym opracowaniu zostaną przytoczone definicje choroby 
przewlekłej w oparciu o czas jej trwania, ujęcia odnoszące się do 
specyficznych jej cech, pojmowanie choroby przewlekłej w katego-
riach potencjalnego stresora oraz niekorzystnej sytuacji powodują-
cej zwiększone obciążenia i stawiającej szereg wymagań. 

Pierwsza grupa definicji koncentruje się przede wszystkim na 
czynniku czasu trwania choroby. W literaturze medycznej w tym 
kontekście rozróżnia się chorobę ostrą i przewlekłą. Wielu autorów 
podaje, iż choroba ostra to stan, którego objawy pojawiają się nagle  
i są krótkotrwałe. Jeśli zaś chodzi o chorobę przewlekłą, jej symp-
tomy mogą trwać przez dłuższy czas, a samą przyczynę trudno  
jednoznacznie określić6. Niekiedy choroba ostra może zmienić się  
w chorobę przewlekłą. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż 
choroba przewlekła ma długi czas trwania i powolny postęp7. Jest 
także pojmowana jako każdy stan trwający dłużej niż trzy miesią-
ce8. I.B. Pless i P. Pinkerton9 podają, że choroba przewlekła jest nie-
korzystnym stanem, który trwa dłużej niż trzy miesiące lub wyma-
ga ciągłej hospitalizacji co najmniej przez miesiąc. 
________________ 

5 Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, red. W. Pilecka,  

M. Stachel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011. 
6 D.R. Falvo, Medical and psychosocial aspects of chronic illness and disability, Jones 

& Bartlett Publ. Sudbury, Mass. – Boston – Toronto – London – Singapore 2005. 
7 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 

10, Rewizja dziesiąta, Tom I, Wydanie 2008. 
8 MedicineNet, Definition of chronic disease http://www.medicinenet.com/script/ 

main/art.asp?articlekey=33490 [28.08.2015]. 
9 Psychologia zdrowia dzieci…, s. 177. 
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Druga grupa prezentowanych definicji choroby przewlekłej od-
nosi się do poszukiwania jej charakterystycznych cech oraz próby 
określenia, czym jest choroba przewlekła i jakie ma cechy swoiste. 
Ten rodzaj definicji znajdujemy w pracach z obszaru nauk społecz-
nych10. 

W tym kontekście T. Burish i L. Bradley11 dokonali zestawienia 

choroby ostrej i choroby przewlekłej, w którym wskazują cztery 

kryteria wyróżniające chorobę przewlekłą od choroby ostrej: (1) przy-

czyny; (2) przebieg – choroba ostra jest stanem krótkotrwałym, cha-
rakteryzuje się łatwym do rozpoznania objawem i przyczyną jej 

rozpoczęcia, przewidywalnym zakończeniem; choroba przewlekła 

zaś ujawnia się powoli, bywa, że charakteryzuję się tzw. niemą fazą 

choroby, samo jej zakończenie jest bardzo trudne do przewidzenia 

w określonym czasie. Choroby przewlekłej nie da się w pełni wyle-

czyć, bywa, iż po fazie uśpienia następuje gwałtowny stan remisji. 
Celem działań leczniczych jest przede wszystkim umożliwienie 

choremu jak najlepszego funkcjonowania, jednak nie jest to stan 

pełnego powrotu do zdrowia; (3) istota choroby – w chorobie ostrej 

osoba chora potrafi rozpoznać niepokojące objawy oraz powiązać je 

z przyczyną. W przypadku chorób przewlekłych nie jest to możliwe 

z uwagi na to, iż przyczyny trudno jest powiązać z pojawiającymi 
się objawami do momentu ich pełnej ekspansji; (4) konsekwencje – 

w chorobie ostrej jest możliwy pełny powrót do zdrowia po przej-

ściu odpowiedniego leczenia, co w konsekwencji nie niesie ze sobą 

trwałych zmian w życiu osoby z chorobą. W przypadku chorób 

przewlekłych zależność od działań i czynności medycznych bywa 

do końca życia, wpływając tym samym na somatyczne, psychiczne  
i społeczne funkcjonowanie jednostki. 

Jak czytamy u Michała Ziarko, istotne jest także branie pod 

uwagę przebiegu leczenia. W odniesieniu do chorób ostrych jest on 

________________ 

10 M. Ziarko, op. cit. 
11 T.G. Burish, L.A. Bradley, Coping with chronic disease: definitions and issues, [w:] 

Coping with chronic disease: Research and applications, red. T.G. Burish, L.A. Bradley, 

Academic Press, New York 1983, s. 3–12. 
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krótkotrwały, ogranicza się głównie do stosowania zaleceń lekarza, 

przestrzegania odpowiedniej diety, snu i odpoczynku. Choroby 

przewlekłe zaś są nieuleczalne i trwają do końca życia, co więcej, 

często ich przebieg jest niestabilny wymagający specjalistycznego 

leczenia12. 

Wielu autorów odwołuje się do specyficznych cech choroby 

przewlekłej, wskazując na jej określone właściwości takie jak:  

(1) ogólnosystemowy charakter, który oddziaływuje na pracę wielu 

układów i narządów, zakłócając przebieg procesów fizycznych, 

psychicznych i społecznych; (2) zakłócanie normalnego biegu życia; 

(3) brak możliwości powrotu do pełnego zdrowia; (4) stopniowe 

zaburzenie bądź całkowite uniemożliwienie w zakresie wykony-

wania czynności codziennych; (5) zmienny przebieg, możliwe remi-

sje zagrażające życiu człowieka13. 

Trzecim sposobem ujmowania choroby przewlekłej jest trakto-

wanie jej jako potencjalnego stresora, który zmienia dotychczasową 

sytuację dziecka i jego rodziny w odmienną, z określonymi wyma-

ganiami i ograniczeniami, którym należy sprostać14. Proces dawania 

sobie rady w tej nowej, a zarazem trudnej sytuacji nazywany jest 

adaptacją. Należy podkreślić, iż nie jest on biernym dopasowaniem 

się do zaistniałych wymagań poprzez zmiany zachowania, ale 

twórczą reakcją na występujące utrudnienia i zagrożenia, która  

w efekcie ma spowodować korzystną ocenę poniesionych zysków  

i strat. Choroba przewlekła jest zasadniczą i niepomyślną zmianą  

w życiu człowieka, zwiększającą stopień odczuwanych obciążeń 
________________ 

12 M. Ziarko, op. cit. 
13 G.D. Bishop, Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało, Wydawnictwo 

Astrum, Wrocław 2000; S. Byra, Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową 

i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012;  

I. Heszen H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007;  

H. Leventhal, E. Halm, C. Horowitz, E. Leventhal, G. Ozakinci, Living with chronic 

illness: A contextualized, self-regulation approach, [w:] The Sage handbook of health psycho-

logy, red. S. Sutton, A. Baum, M. Johnston Sage, London – Thousand Oaks – New 

Delhi 2005, s. 197–240. 
14 W. Pilecka, op. cit., s. 16. 
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oraz stawiającą przed nim szereg wymagań, z którymi musi sobie 

poradzić. Radzenie sobie z chorobą jest długotrwałym procesem, 

niekiedy trwającym przez wiele lat. Takie ujmowanie choroby 

przewlekłej powoduje, że może ona być postrzegana jako prze-

szkoda możliwa do pokonania w procesie budowania poczucia 

samodzielności i niezależności15. 

Na podstawie przytoczonych powyżej ujęć można uznać, iż 

choroba przewlekła jest niepomyślną zmianą w życiu dziecka, in-

tensyfikującą próg doświadczanych obciążeń, stawiając przed nim 

tym samym określone wymagania, z którymi na różnych etapach 

życia musi sobie dawać radę. Jest to proces długotrwały i złożony. 

Wpływ na to w dużej mierze ma subiektywne postrzeganie przez 

osobę z chorobą jej cech oraz osobista percepcja aktualnej sytuacji. 

Osoba z chorobą, w tym także dziecko, kreuje wizję swojej sytuacji 

życiowej, postrzega siebie, otaczającą ją rzeczywistość i doświad-

czane problemy z własnym zdrowiem. Wiedza ta akumulowana jest 

jako obraz, następnie koncepcja samego siebie, świata oraz własnej 

choroby. Między tymi komponentami następują złożone powiąza-

nia, które w znacznym stopniu wpływają i decydują o indywidual-

nych strategiach dawania sobie rady z ograniczeniami w sferze so-

matycznej, psychicznej i społecznej16. 

Choroba przewlekła  

a poczucie samodzielności i niezależności u dzieci 

Wśród charakterystycznych cech choroby przewlekłej podkreśla 
się jej długotrwałość i postępujący charakter. Efektem tego jest wy-
stępowanie i utrzymywanie się wielu negatywnych skutków, odno-
szących się do różnych dziedzin życia dziecka. Ograniczenia i trud-
ności wywołane przez chorobę przewlekłą w literaturze określane 
________________ 

15 M. Ziarko, op. cit., s. 30. 
16 W. Pilecka, op. cit. 
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są jako koszty osobiste, z uwagi na to, iż wiążą się one z poniesio-
nymi stratami w życiu i rozwoju dziecka17. 

Pomimo tego, iż w chorobach przewlekłych występuje inna ge-
neza, objawy, przyczyny, przebieg, jak też warunki adaptacyjne, to 
niektóre skutki można uznać za wspólne i charakterystyczne dla 
każdej jednostki chorobowej i specyficzne, czyli charakterystyczne 
dla danej jednostki chorobowej. To w konsekwencji sprawia, iż cho-
robę przewlekłą możemy postrzegać w kategoriach krytycznego 
wydarzenia życiowego18. 

Jak czytamy u Michała Ziarka19, konsekwencje wywołane cho-

robą przewlekłą można analizować, biorąc pod uwagę dwa kryte-

ria: czas trwania choroby i zakłócone sfery życia. W kryterium, ja-

kim jest czas utrzymywania się choroby, akcentowany jest jej 

procesualny charakter, zmiana stawianych przez nią wymagań, jak 

też i sposobów dawania sobie z nią rady od momentu diagnozy  

i podczas jej rozwoju. Odnosząc się zaś do sfer życia, w których na-

stępuje zmiana w funkcjonowaniu osoby z chorobą, można mówić  

o konsekwencjach somatycznych, psychologicznych i społecznych. 

Wśród somatycznych skutków choroby przewlekłej mogących 

wpływać na samodzielność i niezależność można wymienić: obni-

żenie sprawności fizycznej, która może prowadzić do trwałej  

niepełnosprawności, dolegliwości bólowe, zmiany w wyglądzie 

zewnętrznym, zaburzenia snu i odpoczynku, uczucie zmęczenia 

(astenia psychiczna i somatyczna), zależność od działań i czynności 

medycznych. 
Jeśli zaś chodzi o psychologiczne konsekwencje choroby, wska-

zuje się tu przede wszystkim na: przebieg procesów poznawczych  
i emocjonalnych. W sferze poznawczej dotyczy to przede wszyst-
kim możliwości uczenia się, pamięci, koncentracji, a także konstruk-
tów Ja (podatność na chorobę, subiektywne postrzeganie własnego 
ryzyka), postawy względem poczucia umiejscowienia kontroli, 
________________ 

17 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007. 
18 Ibidem; W. Pilecka, op. cit. 
19 M. Ziarko, op. cit. 
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oczekiwań20. Doświadczając choroby przewlekłej, jednostka tworzy 
poznawczą wizję własnej choroby, modyfikuje własne postrzeganie 
oraz wraz z wiekiem wykształca własne strategie przetwarzania 
informacji w zakresie dawania sobie rady z różnego rodzaju napię-
ciami. Zmiany w sferze związanej z emocjami pojawiają się w sytu-
acji doświadczania cierpienia, odosobnienia, pobytu w szpitalu, 
utrzymującymi się przykrymi stanami emocjonalnymi takimi jak: 
poczucie zagrożenia, lęk, strach, obniżenie nastroju, deprywacji 
potrzeb dziecka, nadziei oraz perspektyw życiowych, kształtowania 
się koncepcji siebie, świata oraz swojej choroby, ograniczenie sty-
mulacji zewnętrznej (pobyt w szpitalu, unieruchomienie, leżenie  
w łóżku), zmniejszenie motywacji do działania21. 

Choroba przewlekła może wpływać na tożsamość osobistą  
i społeczną. Jest to zależne od tego, jaką funkcję jednostka pełni  
w społeczeństwie. W przypadku choroby ostrej zachwianie poczu-
cia tożsamości jest przejściowe. W sytuacji choroby przewlekłej po-
wrót do stanu wcześniejszego jest niemożliwy, zaś występujące 
zmiany mają gwałtowny przebieg22 (byłem zdrowy, mogłem grać  
w piłkę, chodzić z kolegami do kina, szkoły, jak moi zdrowi znajomi), 
szybki (obudziłem się i nie mogłem ruszyć nogą), permanentny (czasami 
jest mi lepiej, ale zawsze będę chory). Dziecko z chorobą przewlekłą 
powinno dołożyć wszelakich starań, aby osiągnąć poczucie ciągło-
ści, spójności. Musi odkryć na nowo sens swoich stosunków z oto-
czeniem, dopasować je do warunków życia z chorobą, a także nadać 
mu nowy sens. 

________________ 

20 S.M. Miller, R.A. Schnoll, Gdy widzieć znaczy czuć – poznawczo – emocjonalne 

podejście do radzenia sobie ze stresem zdrowotnym, [w:] Psychologia emocji, red. M. Le-

wis, J.M. Haviland – Jones, GWP Gdańsk 2005, s. 676–700. 
21 E. Góralczyk, One są wśród nas. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty 

funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, 

CMPPP, Warszawa 2009. 
22 Wszystkie cytowane w niniejszym tekście wypowiedzi dzieci z chorobą 

przewlekłą zostały zaczerpnięte z rozmów przeprowadzonych przez autorkę arty-

kułu z dziećmi z chorobą reumatyczną w ramach badań własnych na temat Subiek-

tywnej oceny jakości życia przez dzieci z chorobą reumatyczną. 
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Warto dodać, iż jeśli dziecko rozpoczyna proces wchodzenia  
w rolę osoby z chorobą, to ta rola wówczas ma określone właściwo-
ści: dziecko jest postrzegane jako osoba niebiorąca odpowiedzialno-
ści za swój stan; stan ten ujmowany jest jako coś niechcianego, co  
w efekcie zmusza jednostkę do podjęcia stosownych kroków, mają-
cych na celu wyeliminowanie tego stanu; ze względu na stan dziec-
ka wyłącza się je z odgrywanych dotąd ról społecznych; stan ten ma 
charakter okresowy do momentu poprawy stanu zdrowia23. Wcho-
dzenie w rolę osoby z chorobą zwiększa poczucie zależności od 
innych oraz zmusza do dostosowania się do wymagań mających 
związek z procesem leczenia. Zależność w tej sytuacji może być 
rozumiana jako cecha położenia społecznego dziecka z chorobą. 
Składa się na nią zależność fizyczna, psychiczna i opiekuńcza 
dziecka od rodziców, opiekunów w zakresie zaspokajania potrzeb 
egzystencjalno-zdrowotnych w chorobie24. 

Z perspektywy obiektywnej wydawałoby się więc, że mogące 
występować ograniczenia ruchowe związane z chorobą będą unie-
możliwiały lub w znacznym stopniu utrudniały osiągnięcie satys-
fakcji z wykonywania codziennych czynności. To zasadniczo decy-
duje o samoobsłudze i samodzielności życiowej, wiąże się też  
z zależnością od pomocy otoczenia. Biorąc pod uwagę znaczenie 
poczucia sprawstwa w życiu człowieka, jak i fakt, że dzieci znajdują 
się w okresie budowania tożsamości, owe codzienne czynności mo-
gą być kluczowe dla rozwoju poczucia samodecydowania, zaradno-
ści i samowystarczalności. W świetle bowiem wiedzy na temat 
kształtowania się samooceny, jak i zdrowej osobowości, choroba 
postrzegana jest w kategoriach czynników zagrażających i narusza-
jących poczucie samodzielności, niezależności, kontroli i samoste-
rowności, szczególnie u dzieci. 

Długotrwały i powodujący różnorakie ograniczenia proces cho-
roby dziecka jest w dużym stopniu próbą sił w zakresie poczucia 
samoskuteczności. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Świa-
________________ 

23 S. Kowalik, J. Brzeziński, Diagnoza kliniczna, [w:] Społeczna psychologia klinicz-

na, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 1991, s. 213–239. 
24 E. Syrek, op. cit., s. 37. 
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tową Organizację Zdrowia25 samoskuteczność jest właściwością 
życiową człowieka, która jest niezbędna do tego, aby skutecznie 
sprostać wymaganiom i zmianom sytuacji życia codziennego, dzię-
ki którym można lepiej przystosować się do tych zmian. W efekcie 
pozwala na określenie własnych zasobów w obszarze wykonywa-
nia własnych działań. Warto zaznaczyć, iż poczucie samoskutecz-
ności nie jest permanentne i charakteryzuje się zmiennością wraz  
z upływem czasu na skutek doświadczeń dziecka z chorobą.  
W efekcie jednostka osiąga przekonanie, że potrafi dać sobie radę, 
osiągnąć zamierzone cele i pokonać określone trudności. 

Bywa, iż choroba przewlekła powoduje zanik poczucia samo-
skuteczności w różnych sferach życia dziecka, zaczynając od co-
dziennych czynności aż do uczuć, więzi z innymi osobami. 

Donna R. Falvo26 podaje, iż osoba z chorobą przewlekłą jest na-
rażona na utratę: życia i fizycznego dobrostanu, integralności ciała  
i poczucia komfortu w wyniku trwania choroby i jej leczenia, nieza-
leżności, prywatności, autonomii, a także poczucia kontroli, poczu-
cia spójności z Ja. Strata dotyczy także: możliwości odgrywania 
określonych ról społecznych, zadań rozwojowych i dokonywania 
planów dotyczących przyszłości, zaniku związków z rodziną, przy-
jaciółmi i kolegami, niemożności przebywania w znanym i przyja-
znym otoczeniu oraz zagrożenia stabilności materialnej. 

Niektórzy badacze sądzą, iż przed osobą z chorobą przewlekłą 
znajdują się określone problemy, z którymi musi sobie dać radę: 
osłabienie relacji w kontaktach z innymi ludźmi, zwiększający się 
poziom lęku i obawa przed śmiercią, zmiany obrazu własnego ciała, 
deformacje i oszpecanie, potrzeba powtórnego zdefiniowania wy-
miaru w obszarze zależności i niezależności od innych w sytuacji 
choroby, stopniowy zanik sprawności ograniczający możliwość 
realizacji celów27. 
________________ 

25 B.J. Smith, K.Ch. Tang, D. Nutbeam, WHO Health Promotion Glossary: new 

terms, [w:] Health Promotion International Advance Access, September 7, 2006, s. 1–6. 
26 D.R. Falvo, op. cit. 
27 Informacje na ten temat znajdujemy w pracach m.in.: B. Antoszewska, Dziecko 

z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
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Dokonując analizy skutków choroby przewlekłej, zazwyczaj 

określa się jej negatywne konsekwencje. Każda choroba przewlekła 

wpływa na przebieg znacznej liczby procesów życiowych, a jej efek-

tem są modyfikacje w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym 

i społecznym, jak też w przebiegu procesów wynikających z realiza-
cji określonych zadań rozwojowych, pokonywaniem kolejnych eta-

pów życiowych. Utrzymujący się stan choroby przewlekłej wymaga 

zmiany nie tylko zachowania, ale też stylu życia. Dotyczy czynności 

codziennych oraz złożonych wzorców, mających związek z nauką, 

życiem towarzyskim, rodzinnym oraz formami spędzania wolnego 

czasu. Często bywa też tak, iż jednostka na skutek choroby jest 
zmuszana do podejmowania nowych aktywności, które wymagają 

od niej wysiłku i zaangażowania lub też musi podjąć rezygnację  

z tych czynności, które były dla niej ważne, stanowiły źródło zado-

wolenia i satysfakcji. Dodatkowo choroba przewlekła wymusza 

zmianę preferowanych dotąd wartości, przekonań, a także celów, 

które muszą być dostosowane do aktualnych sił i możliwości danej 
osoby28. 

Na gruncie różnych dyscyplin naukowych pojęcie samodzielno-

ści i niezależności interpretowane jest jako: (1) sprawność warunku-

jąca wykonanie czynności; (2) zdolność do realizowania własnych 

celów; (3) kierowanie własnym działaniem w aspekcie samoregula-

cji i samosterowania; (4) kompetencje do realizowania zadań rozwo-
jowych29; (5) uzyskanie niezależności od otoczenia społecznego30. 

________________ 

Kraków 2006; B. Jachimczak, Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów 

nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych. Z badań uczniów klas III szkół pod-

stawowych, Impuls, Kraków 2011; H. Kubiak, Samodzielność małych dzieci z porażeniem 

mózgowym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011; A. Maciarz, op. cit.;  

W. Pilecka, op. cit.; E. Syrek, op. cit. 
28 I. Heszen, H. Sęk, op. cit. 
29 Należy podkreślić, iż R.J. Havighurst odnosi pojęcie zadanie rozwojowe do 

zbioru sprawności i kompetencji, które nabywa jednostka w trakcie kontaktów  

z otoczeniem, osiągając tym samym coraz wyższy poziom (za: Psychologiczne portre-

ty człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 

2005, s. 227–228). 
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Analizując czynniki decydujące o samodzielności i niezależności 
dziecka w kontekście choroby przewlekłej, należy wziąć pod uwagę 
kilka podstawowych kwestii. Wydaje się, iż konieczne staje się 
normalizowanie doświadczeń życiowych dziecka z chorobą. Mobi-
lizowanie go do brania aktywnego udziału w normalnym życiu jest 
ważnym elementem doskonalenia jego kompetencji. Wynika ono  
z przekonania, iż dziecko z chorobą ujawnia te same potrzeby roz-
wojowe, co jego zdrowy rówieśnik. Rozwijanie tych potrzeb dosko-
nali nowe umiejętności, jak też relacje z innymi osobami, usprawnia 
realizację zadań życiowych, promując tym samym podmiotowy 
rozwój dziecka, zwiększa jego samoświadomość, poczucie tożsa-
mości, sprawstwa oraz wpływa na samoocenę. Normalizacja ta ma 
także wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, zwiększając jej spój-
ność, poczucie odpowiedzialności oraz wewnętrznej kontroli nad 
losem wszystkich jej członków. 

Kolejną kwestią, która może wzmacniać u dziecka poczucie nie-
zależności, jest rozwijanie jego umiejętności radzenia sobie. Ma ono 
na celu przede wszystkim odbudowę równowagi między wysokimi 
wymaganiami a nieadekwatnymi zasobami. Według Pattersona31 
równowagę można osiągnąć poprzez bezpośrednie działania służące 
redukcji wymagań oraz wzrostowi zasobów, nadawanie pozytyw-
nego znaczenia danej sytuacji, zmniejszanie napięcia związanego  
z uczuciem distresu. Dawanie sobie rady z chorobą i ograniczenia-
mi, jakie powoduje, zwiastuje radzenie z trzema typami zadań  
o charakterze: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Za-
dania poznawcze dotyczą przede wszystkim zdobywania wiedzy 
odnośnie do swojej choroby, jej istoty, przyczyny, przebiegu, spo-
sobu leczenia, podejmowanych zachowań zdrowotnych, rehabilita-
cji oraz kształtowania poznawczej koncepcji samego siebie, własnej 
choroby i świata. Jeśli zaś chodzi o zadania emocjonalne, to mają 
________________ 

30 Można tu wskazać m.in. prace takie jak: Psychologiczne portrety…; A. Jako-

niuk-Diallo, Samodzielność i kompetencja komunikacyjna dzieci z wadą słuchu, Trans-

Druk, Konin 2000; I. Konieczna, op. cit.; K. Kuszak, Dynamika rozwoju samodzielności 

dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006. 
31 W. Pilecka, op. cit., s. 172. 
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one związek z rozwijaniem m.in. kontroli stanów emocjonalnych, 
dzielenia się własnymi przeżyciami z innymi osobami, komuniko-
wania własnych potrzeb i innych. Zadania behawioralne dotyczą 
opieki i wsparcia doświadczanych od innych32. 

Dziecko z chorobą przewlekłą może uzyskać równowagę mię-
dzy wymaganiami a swoimi kompetencjami poprzez działania skie-
rowane na rozwijanie jego zasobów zarówno osobistych (indywi-
dualnych), jak też rodzinnych i społecznych. Dodatkowo istotne 
wydają się działania oparte na radzeniu sobie poprzez nadawanie 
czy też zmianę znaczenia danej sytuacji. Wówczas, co pozornie wy-
daje się być niemożliwe do osiągnięcia, nagle staje się zadaniem 
łatwym do wykonania. 

Istotna jest także kwestia rozwijania umiejętności korzystania ze 
społecznego wsparcia, zarówno nieformalnego pochodzącego od 
rodziny, przyjaciół, krewnych, sąsiadów, jak też formalnego uzy-
skiwanego od instytucji i profesjonalistów. 

Podstawowym zadaniem, przed którym stoją profesjonaliści  
w tym szczególnie pedagodzy, psycholodzy, jest zbadanie tego, jak 
dziecko doświadcza swojej choroby, jak ją przeżywa, jakie znacze-
nie jej nadaje, aż wreszcie jak odbierają ją inni, osoby z najbliższego 
środowiska dziecka. Choroba przewlekła zawsze ma wymiar su-
biektywny i obiektywny, co stanowi duże wyzwanie dla chorego  
i jego rodziny nie tylko w znaczeniu praktycznym, ale także szero-
kiej perspektywie życiowej, w odniesieniu do formułowania celów 
życiowych, poszukiwania opcji, dotyczących przyszłości bliskiej  
i dalekiej, a także poczucia tożsamości. 

Należy podkreślić, iż choroba przewlekła i towarzyszące jej 
ograniczenia utrudniają, lecz nie zamykają drogi do możliwości 
osiągania przez dzieci poczucia niezależności i samodzielności  
w różnych obszarach jego funkcjonowania. Dziecko z chorobą 
przewlekłą musi nauczyć się wkomponować chorobę w swoje życie, 
nieustannie przyswajać wiedzę na jej temat, rozumieć i wyjaśniać 
pewne jej mechanizmy nie tylko sobie, ale też innym osobom. Do 

________________ 

32 Ibidem, s. 173. 
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tego potrzeba wiele trudu i umiejętności, aby pomimo wszystkich 
występujących ograniczeń odnaleźć sens życia i poczucie pełnej 
niezależności, aby budować własne poczucie emancypacji. 
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The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) is the eighth human 

rights convention enacted by the United Nations. Coming into force in 2008, it is the 

first international instrument specifically directed toward persons with disabilities. 

In its articulation of a clear and comprehensive mandate for the elimination of stig-

ma and discrimination, it appeared to be a promising vehicle for the emancipation 

and empowerment of persons with disabilities. As of July 2015 there are 157 ratifica-

tions, of which the great majority are developing countries. In this paper we exam-

ine the CRPD within the context, and as part of, a larger and very significant global 

social-ideological orientation: the international movement for inclusive schooling. 

As inclusion is increasingly embraced around the world, it is important for educa-

tors to understand how this major human rights convention is linked to and inter-

sects with the quest for inclusive schooling. Our analysis reveals that there are in-

herent tensions and dialectical contradictions between the broad ideals of the 

inclusion movement and the more focused priorities of the CRPD. As a result, de-

spite grand hopes and elaborate plans, progress of the CRPD has been disappoint-

ing. The CRPD is not playing a significant role in inclusive policy making at any 

level. Very few nations have translated the principles into effective action. Indeed, 

few countries at present even have the capacity needed to ensure full implementa-

tion of the treaty, and the international pattern documents a disconnect between 
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emancipatory rhetoric and measurable outcomes. To date, it appears that the CRPD 

has done little to materially and educationally improve the prospects of those with 

disabilities. 

KEY WORDS: Disability, Human rights, Emancipation, Education, Inclusion 

The major theme of this conference is the emancipative chal-
lenges in education and support for persons with disabilities. We 
have chosen to focus on inclusive schooling, a process that many 
advocates prescribe as a route to emancipate children with disabili-
ties from stigma and discrimination. Inclusive schooling is a con-
venient envelope that holds differing agendas and our purpose is 
not to engage with the debates circling the movement. We are solely 
interested in inclusive schooling as articulated in the relatively re-
cent Convention on the Rights of Persons with Disabilities1(CRPD), the 
eighth human rights convention enacted by the United Nations and 
the first international instrument specifically directed toward per-
sons with disabilities. The CRPD addresses areas such as expanding 
human rights, promoting development, eliminating poverty, and 
nurturing equality. Education is explicitly represented in Article 24 
that reiterates and expands the Salamanca Statement which called 
on governments “to adopt as a matter of law or policy the principle 
of inclusive education”2. 

In other work, we have examined aspects of the CRPD in some 
detail3.The overarching theme of this brief paper centers on the 
________________ 

1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol, United 

Nations, New York 2006. 
2 Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) New York 1994. 
3 M. Winzer, K. Mazurek, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 

Notes on genealogy and prospects, “International Journal of Special Needs Education” 

2014, 17, s. 3–12. M. Winzer, K. Mazurek, The Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, [w:] Reconstructing disability to reimagine education, red. M. Hughes &  

E. Talbott Handbook of research on diversity in special education. John Wiley (in press), 

New York 2016. 
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CRPD as a vehicle to construct emancipation and empowerment for 
persons with disabilities. General claims then beg the question of 
whether there has been discernable progress in inclusive schooling 
in industrialized and developing nations. 

The data base on inclusive schooling is enormous in the global 
North; scanty in the South where the movement is just starting. 
There is also limited information on planning and provisions for the 
CRPD because the mechanisms are still being developed and the 
ramifications are only beginning to be examined. The education 
community has been curiously silent about the CRPD. Research on 
the synthesis of the treaty and the inclusive agenda is virtually ab-
sent and there seems to be an overall lack of information about how 
to translate the international standards of Article 24 into practice. 
Therefore, we only map broad outlines. We begin with a brief over-
view of the treaty and then provide notes on implementation and 
inclusive schooling, with specific nods to Poland and Canada. 

Brief overview of the CRPD 

The CRPD was adopted by consensus of the General Assembly 
of the United Nations on December 13, 2006, opened for signature 
on March 30, 2007, and came into force in May of 2008 after receiv-
ing the 20th ratification. The Preamble, 50 Articles, and 18-article 
Optional Protocol converge human rights and development aims. 
As human rights, they cover the spectrum of life activities such as 
education, health, employment, and recreation. As development, 
they speak to areas such as the eradication of poverty and initiating 
inclusive education for students with disabilities as a tool to create 
opportunities and stimulate economic development. 

The CRPD is first and foremost for persons “who have long-
term physical, mental, intellectual or sensory impairments” (Article 1). 
It systematically identifies those with disabilities, legitimizes their 
exclusive concerns, and restricts its scope to their specific rights. 
And, as a global agenda meant to be implemented across national 
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and cultural lines, the CRPD holds as much importance for people 
with disabilities in the global North as for those in the South. 

Explicitly, the CRPD sets out to provide a clear and comprehen-

sive mandate for the elimination of stigma and discrimination and 

the emancipation of persons with disabilities. Throughout the text, 

the language of rights is used in relation to both positive objectives 

to be pursued and negative situations to be corrected. The Preamble 

expresses concerns that “persons with disabilities continue to face 

barriers in their participation as equal members of society and viola-

tions of their human rights in all parts of the world” (CRPD, Pre-

amble). It follows that the stated vision is one of people with 

disabilities living and participating as full members of a society, 

able to “enjoy the same human rights as all other human beings” 

(Article 1). Article 24, which addresses education specifically, sets 

out binding obligations to complete what the Salamanca Statement 

began. It recognizes the right of all children with disabilities to be 

included in general education systems, codifies a core set of obliga-

tions, and makes a significant effort to highlight how inclusive 

schooling is to be implemented and guaranteed. 

A glance at implementation 

At the opening ceremony in 2007, 81 states, including Poland 
and Canada, signed. The European Union also signed the Conven-
tion, marking the first time that the EU was party to a core UN hu-
man rights convention. As of July, 2015, there are 157 ratifications of 
which the great majority are developing countries. Gambia was the 
most recent nation to ratify in July, 2015. 

Ratifying nations must bring existing laws into compliance with 

the treaty or create new laws regarding disability4. Yet, despite 

________________ 

4 M. Stein, J. Lord, Future prospects for the United Nations Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities. www.msu.act.zw/…/13172103542-20-09 [31.10.2015]. 
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agreeing to review all existing legislation, policies, and programs 

regarding disability, in both industrialized and developing nations 

the rhetoric is often simply a façade. As examples, Jamaica was the 

first state to ratify but has not acted to align its domestic framework 

with the treaty and remains a disability rights violator in a number 

of areas5. Sub-Saharan nations such as Mali, Malawi, and Nigeria 

have ratified but across the region as a whole fewer than 10 percent 

of children with disabilities actually go to school6. 

Poland was the 121st nation to ratify the treaty in 2012. Research 

points out that Polish legislation already reflects a majority of Con-

vention provisions but changes will be necessary to achieve full con-

sistency of national law with the CRPD. For example, the elimina-

tion of architectural barriers, specialized and public transport 

adapted to the needs of people with disabilities, and access to cer-

tain types of education and training- general tertiary education, 

vocational training, adult education, and lifelong learning7. 

Canada ratified the Convention with great fanfare in March, 

2010. The government claimed that “Canada is committed to pro-

moting and protecting the rights of persons with disabilities and 

enabling their full participation in society”8. Nevertheless, disability 

activists complain that “Canada has neglected its obligations to im-

plement and monitor the treaty”9 and what we have “is a mish-

________________ 

5 Ibidem. 
6 Better education for all when we’re all included too: People with an intellectual disabi-

lity and their families speak out on inclusive education. A global report on Education for All, 

disability, and inclusion, Inclusion International, London 2009; Education’s missing 

millions: Including disabled children in education through EFA FTI processes and national 

sector plans. World Vision, Milton 2007. 
7 E. Wapiennik, ANED country report on equality in educational and training 

opportunities for young disabled people, Academic Network of European Disability 

Experts. Poland 2011. 
8 Canada ratifies UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

http://news.gc.ca/web/article-eng.do?m=/index&nid=517849 [31.10.2015]. 
9 G. Reed, Canada’s failing grade on disability rights, “Globe and Mail” 2013, Au-

gust 2, s. A11. 
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mash of vague principles and tame enforcement bodies”10. Broadly, 

the literature suggests very little progress, particularly in public 

facilities and housing across the country11. 

The United States has long held itself out as the global leader in 
disability rights12. The dominant theoretical and practical ideas that 
underlie nondiscrimination legislation and inclusive schooling 
emerged in the US and were then broadcast worldwide. Notably, 
therefore, although the US signed the CRPD in 2009, two attempts 
to pass it before the US Senate have failed and further attempts 
seem unlikely13. 

Inclusive schooling  

The CRPD inscribes education within distinct inclusive dia-
logues. It does not mention special schools or special classes. Article 
24 speaks to measures “that maximize academic and social devel-
opment, consistent with the goal of full inclusion” (Article 24). In 
general, the phrase full inclusion denotes all students in general edu-
cation, regardless of their disabilities, assisted by reasonable  
accommodations and support services. There is no provision for 
instruction outside the regular classroom in special classes or 
schools14. 
________________ 

10 A. Picard, It’s past time for our own Disabilities Act, “Globe and Mail” 2015, Au-

gust 11, s. A11. 
11 K. Burns, G. Gordon G, Analyzing the impact of disability legislation in Canada 

and the United States, “Journal of Disability Policy Studies” 2010, 20, s. 205–218. 
12 J.E Lord., M.A. Stein, United States ratification of the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities: Would it make a difference?, [w:] Advancing the rights of persons 

with disabilities: A US-Iran dialogue on law, policy and advocacy, red. A. Moore,  

S. Kornblet, Blue Law International, New York 2011, s. 21–25 
13 J. Lynch, Senate unlikely to reconsider UN disability treaty, http://www. disabil-

ityscoop.com/2014/11/24/senate-unlikely-treaty [24.11.2014]. 
14 J.M. Kauffman, J. Badar, Instruction, not inclusion, should be the central issue in 

special education: An alternative view from the USA, “Journal of International Special 

Needs Education”, 2014, 17, s. 13–31. 
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The CRPD insists that standards be legitimized through national 
level engagement which means that ratifying nations agree to im-
plement the expressed version of full inclusion. Three points are 
critical here. First, Article 7 of the treaty states that “the best inter-
ests of the child shall be the primary consideration” and some  
researchers interpret this as an opening for segregated classes. Sec-
ond, inclusive schooling was well established and most industrial-
ized nations were providing greater access to the mainstream long 
before the CRPD emerged. As well, national policy makers in North 
America are markedly insular and international directives such as 
Salamanca and the CRPD wield little influence. 

In Canada, debates about inclusive schooling began in earnest in 
the mid-1980s. The movement rapidly attained the rank of educa-
tional orthodoxy and by the early-1990s Canada had inclusive 
schooling programs in every province, at all grade levels, involving 
students across the entire range of disabilities. In tandem, segregat-
ed schooling became synonymous with limitations and exclusion 
and most special schools were closed. 

Still, 30 years of ideological commitment, research, and innumer-
able panels and recommendations have failed to consolidate the 
agenda. Full inclusion is celebrated, but how disabled children 
should be educated remains a changing and contested domain. In our 
home province of Alberta, researchers speak to the ‘inclusion confu-
sion’15. A recent panel concluded that the basic principles of effective 
implementation have not been addressed sufficiently. “There are 
pockets of success,” it noted, “but there certainly is not evidence of 
widespread success or comprehensive implementation”16. 

After Salamanca, inclusion was accepted as the policy ortho-
doxy of the EU and member states. In almost every European coun-
try today, “the concept of special educational needs is on the agen-

________________ 

15 C. Gilham, W. Williamson, Inclusion’s confusion in Alberta, “International 

Journal of Inclusive Education” 2014, 18, s. 553–566. 
16 Report of the Blue Ribbon Panel on Inclusive Education in Alberta Schools, ATA, 

Edmonton, www.teachersab.ca [31.10.2015]. 
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da”17 although there exist multiple paths, opinions, programs, and 
changes of thought. In Poland, Malgorzata Gil18 points out that the 
present legal solutions “create a solid base for a modern educational 
system for children with disabilities”. Critics, however, point to 
dissonances between formal policies and the way in which these pol-
icies are operationalized19. The system in force is “partly about inte-
gration, but also partly about segregation”20 so that integrative educa-
tion is not conceptualized around the premise of ‘all children’21. 

It is clear that the meanings of inclusive schooling as articulated 
by the CRPD are not uniformly absorbed. The changes required to 
meet the objectives and to equalize educational opportunities re-
quires transformation of traditional systems but in Canada and in 
many European nations a multilevel architecture remains in place. 
Inclusion, in whatever version, is simply a reiteration of traditional 
special education. The numbers identified as disabled are rising and 
segregated placements thrive. In Canada, some of the largest school 
districts are not only maintaining the number of students in segre-
gated placements but are increasing them22. Across Europe, about 
two percent of all pupils are educated in special schools or special 
classes and many nations show an ongoing increase in the percent-

________________ 

17 J.W. Meijer, Special needs education in Europe: Inclusive policies and practices, 

http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/136/ 

136-Zugriff [1.02.2010] 
18 M. Gil, From segregation to equalization: The Polish perspective on educating chil-

dren with intellectual disabilities, “Journal of Contemporary Issues in Education” 2007, 

2, s. 40–52. 
19 A. Firkowska-Mankiewicz, Incusive education: Task for today’s Polish schools, 

[w:] ABCD… edukacji włączajacej. Google translation [22.04.2015]. 
20 D. Apanel, Integrated education in contemporary Poland, JAASEP, 

http://www.naset.org/3779.0.html [31.10.2015]. 
21 A. Starczewska, A. Hodkinson, G. Adams, Special education in Poland. [w:] 

Encyclopedia of special education, red. C.E. Reynolds, Vannest, K., & Fletcher- Jantzen, 

E. Wiley, New York 2013. 
22 G. Porter, Are we star gazing? Can Canadian schools really be equitable and inclusive? 

http://www.cae-ace.ca/blog/gordon-porter/2011/1/2/3/are-we-star-gazing-can-

canadian-schools-really-be-equitable-and-inclusive [29.05.2015]. 
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age of those in special schools23. In Poland, statistics from 2010 show 
special schools as the most popular option, with 44 percent of stu-
dents with disabilities enrolled24. 

If the current legal and policy frameworks of many industrial-
ized nations cannot support the CRPD, we must ask whether it is 
even possible for the treaty to be faithfully implemented in the more 
than 80 developing nations that have ratified. The simple answer is 
that in much of the world even the most basic supports and services 
for children with disabilities are completely lacking25. In many na-
tions, the potential demand and extent of the unmet need for educa-
tion is staggering yet only two to three percent of disabled students 
actually go to school. That is, 90 percent of children with disabilities 
are not attending school in developing nations26. 

Of the 58 million children still out of school, it is estimated that 
one third have disabilities27. Such children remain one of the most 
marginalized and excluded groups in respect to education28. Even 
in countries close to achieving universal primary education, chil-
dren with disabilities are the majority of those excluded29. Further, 
the gap between the majority now in school and the forgotten mi-
norities is becoming increasingly pronounced, leaving millions of 
children with disabilities “even more marginalized, excluded and 
on the periphery of society”30. 

________________ 

23 W. Meijer, op. cit. 
24 School education in the year 2010/2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2012. 
25 Powell J., Comparative and international perspectives on special education, [w:]  

Sage handbook of special education, Sage, London 2014, s. 335–349. 
26 Realizing the Millennium Development Goals for persons withdisabilities towards 

2015 and beyond, United Nations, Res/65/186, New York 2011. 
27 S. Miles, N. Singal, The Education for All and inclusive education debate: Conflict, 

contradiction or opportunity?, “International Journal of Inclusive Education” 2010, 14, 

s. 1–15. 
28 Realizing the…, op. cit. 
29 Millennium Development Goals report, United Nations, New York 2010. 
30 Equal right, equal opportunity: Inclusive education for children with disabilities, 

Handicap International, London 2013, s. 4. 
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Postscript 

Emancipation, the theme of this conference, is often used as 

synonymous with freedom. It also implies that there is something 

from which to be emancipated, holds an expectation of techniques 

or tools to aid emancipation, and creates empowerment- the process 

by which people’s capabilities to demand and use their rights grow. 

In this brief paper, we spoke to the CRPD as emancipation and 

linked it to the quest for inclusive schooling. A number of points 

emerge. 

– Despite grand hopes and elaborate plans, progress of the 

CRPD is disappointing. To date, it has done little to materially and 

educationally improve the prospects of those with disabilities31. 

Subscription to the ideals is growing but few countries at present 

have the capacity needed to ensure full implementation of the treaty 

and the common pattern is a disconnect between emancipatory 

rhetoric and measurable reality. 

– The CRPD is not playing a significant role in inclusive policy 

making at any level. Very few nations have translated the principles 

into effective action. Even when governments have national policies 

in place, policy makers grapple with how to harmonize national 

legislation with the CRPD so that policies and laws related to inclu-

sive education are rarely implemented in full32. It follows that sig-

nificant levels of inclusive education practice for children with disa-

bilities are rare. 

– The CRPD depicts inclusive schooling as a philosophy and 

program pinned to a non-negotiable set of precepts that make equi-

ty synonymous with placement in a general classroom. Many advo-

cates celebrate the advent of global targets and make sweeping and 

grand claims about the emancipatory powers of inclusion. Others 

________________ 

31 M. Winzer, K. Mazurek, op. cit. 
32 Equal right…, op. cit.; K. Opretti, C. Belalcazar, Trends in inclusive education at 

regional and international levels: Issues and challenges, IBE, Geneva 2008. 
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view the standards as unrealistic and ill conceived and today there 

is a discernable bent in the UN-based literature toward a recalibra-

tion of the education principles to encompass segregated settings33. 

– Finally, there is no question that we are witnessing the globali-
zation of inclusive schooling. However, it is not possible to predict 
the future course of the CRPD and whether the disjuncture between 
international policy, local understandings, and practice can be 
bridged. 
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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 

NUMER 10/2015  

KATARZYNA PAJĄK 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji 

„Wsparcie osób z niepełnosprawnością  

w drodze do aktywizacji zawodowej” 

Druga Międzynarodowa Konferencja dotycząca wsparcia osób z nie-

pełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej odbyła się  

w dniach 7–8 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Jej organizatorem był Instytut 

Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół (ChSON) 

„Ognisko”. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu 

Pedagogicznego – prof. dr hab. Michał Śliwa. 

Tematyka pierwszego dnia konferencji oscylowała wokół zagadnienia 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym ryn-

ku pracy. Dzień ten jednocześnie stanowił przegląd dobrych praktyk. Po 

oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęła się sesja plenarna, w której 

referaty wygłosiły następujące osoby: dr hab. prof. APS Bernadeta Szczu-

pał, dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska, dr hab. Beata Cytow-

ska z Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Małgorzata Gorący reprezentują-

ca Dolnośląskie Stowarzyszenie Ostoja, Andrey Tikhonov z Instytutu 

Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mgr Katarzyna Biesiada  

z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin 

i Przyjaciół „Ognisko”. 

Trzy równoległe sesje tematyczne koncentrowały się na następujących 

zagadnieniach: zatrudnienie wspomagane oraz inne przykłady aktywizacji 

zawodowej – prezentacja realizowanych projektów (prowadzącymi sesje 

były: dr hab. Beata Cytowska oraz dr hab. Jolanta Baran), znaczenie pracy 

w życiu osób z niepełnosprawnościami (sesję prowadziły: dr hab. prof. 
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APS Bernadeta Szczupał i dr Maria Kościółek), rola placówek edukacyj-

nych w przygotowaniu uczniów z niepełnosprawnościami do wejścia na 

rynek pracy (sesji przewodniczyły: dr hab. prof. APS Mariola Wolan- 

-Nowakowska oraz dr Danuta Wolska). 

Drugi dzień konferencji stanowił podsumowanie projektu „Społeczne 

zarządzanie przez jakość” realizowanego przez ChSON „Ognisko”. Projekt 

był współfinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i dotyczył profesjonalizacji działań na rzecz wsparcia – zarówno codzien-

nego, jak i zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

zaburzeniami psychicznymi. Poruszona tematyka dotyczyła tego, w jaki 

sposób System Zarządzania Jakością wpływa na wykonywane usługi  

w kontekście działań podejmowanych przez ChSON „Ognisko”. Skoncen-

trowano się także na tym jak wdrażać System Zarządzania Jakością w or-

ganizacji pozarządowej oraz jakie korzyści niesie on ze sobą dla klientów, 

pracowników oraz innych osób z otoczenia. 

Po oficjalnym otwarciu drugiego dnia konferencji przez dr. Andrzeja 

Wolskiego – prezesa CHSON „Ognisko” zostały wygłoszone referaty. Hi-

storię powstania oraz kierunków działalności ChSON „Ognisko” przybli-

żyła uczestnikom konferencji Marta Śliwińska. Kolejno prof. dr hab. Marek 

Ćwiklicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie skoncentrował się 

na tematyce systemów zarządzania jakością w zarządzaniu strategicznym. 

Pozostałymi prelegentami były następujące osoby: mgr Jolanta Chrzanow-

ska, mgr Marta Bohdziewicz-Lulewicz, mgr Paulina Zdzieszek, mgr Kata-

rzyna Biesiada, mgr Arkadiusz Pisarek, mgr Agnieszka Jankiewicz oraz 

mgr Anna Goździk. Następnie miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem 

klientów Stowarzyszenia. Podsumowanie konferencji stanowił spektakl  

pt. „Mały Książę” w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy działającego w Krakowie przy ulicy Aleksandry. 

Konferencja nasuwa wniosek, że osoby z niepełnosprawnością chcą 

być aktywne zawodowo, jednak wiele zależy od ich najbliższego otoczenia, 

a przede wszystkim od możliwości, które zostaną dla nich oraz wspólnie  

z nimi stworzone. Istotne jest to, aby wzmacniać poczucie własnej wartości 

u osób z niepełnosprawnością tak, aby czuły, że mogą wnieść ogromny 

wkład zarówno w życie społeczne, jak i w przestrzeń aktywizacji zawodo-

wej. Warto także bazować na ich możliwościach, a nie koncentrować się na 

ograniczeniach. Postulatem, który wydaje się być równie ważny, jest także 

unikanie podziałów na „my” i „oni”, który również ma miejsce w obszarze 

aktywności zawodowej. Często taki podział doprowadza do skrajności – 
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albo zaniża umiejętności osób z niepełnosprawnością, albo czyni z nich 

osoby o wyjątkowych, ponadprzeciętnych zdolnościach. Natomiast każdy 

z nas posiada zarówno mocne, jak i słabe strony – kluczem jest tutaj  

świadomość i jednych i drugich, a następnie rozwijanie zalet i korygowa-

nie wad. 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 10/2015 

JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO

Uniwersytet Wrocławski 

Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu  
„Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”  

„Kultura jest dla wszystkich”  
Wrocław, 18–19 kwietnia 2016 r. 

W dniach 18–19 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbyła się Międzyna-
rodowa Konferencja „Kultura jest dla wszystkich”. Była ona częścią projek-
tu „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” realizowanego  
w oparciu o ideę audiodeskrypcji, to znaczy słownego opisu dzieła, spo-
rządzonego tak, aby było jak najczytelniejsze dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową. Projekt był realizowany w obrębie programu „Promowanie 
różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzic-
twa kulturowego”. Ze strony polskiej liderem projektu było Centrum Kul-
tury Wrocław-Zachód, w którego gościnnych progach odbyła się przed-
stawiana konferencja, zaś jego partnerami były Bíó Paradís oraz Gaflara-
leikhúsið i Myndlistaskólinn í Reykjavík. W trwającym w latach 2013–2016 
projekcie wzięło udział ponad 10 000 uczestników z Polski i Islandii. W jego 
ramach organizowano warsztaty tworzenia audiodeskrypcji, integracyjne 
warsztaty teatralne i warsztaty filmowe, wystawy, spektakle, koncerty. 

W programie konferencji znalazły się wystąpienia nie tylko referentów 
z Polski i Islandii, ale także Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Serbii, 
Ukrainy i Włoch. Tematyka prezentacji dotyczyła m.in. wprowadzania 
audiodeskrypcji w poszczególnych krajach, dostępności nauki i sztuki  
w cyberprzestrzeni, nowych technologii ułatwiających polepszenie dostęp-
ności do kultury osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim wzrokową. 
Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były 
między innymi liczne pytania zadawane referentom po wystąpieniach. 
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Obrady rozpoczęło wystąpienie Marty Niebieszczańskiej z Islandii za-

tytułowane „Aktywność osób niepełnosprawnych w Islandii”. Tuż po niej 

Barbara Szymańska zaprezentowała „10 lat audiodeskrypcji w Polsce”. 

Następne wystąpienie dotyczyło „Doświadczenia w pracy nad projektami 

z grupami uczniów o różnych niepełnosprawnościach”, a jego autorką była 

przedstawicielka Islandii Aslaug Thorlacius. W dalszej części programu 

znalazły się referaty prelegentów z Polski, Serbii i Włoch. Darja Blagojević 

przedstawiła informacje na temat „Audiodeskrypcja w Serbii”, a Regina 

Młynarska przygotowała wystąpienie zatytułowane „Dostępność poprzez 

projektowanie uniwersalne”. Kolejna prelegentka, Marta Żaczkiewicz, 

zaprezentowała referat pod tytułem „Dostępność kultury z perspektywy 

praktyka i instruktora orientacji przestrzennej”. Zaś tematem ostatniego  

w sesji przedpołudniowej wystąpienia było „Kino bez barier: włoski pro-

jekt pomagający dorosłym i dzieciom w odbiorze filmów i poznaniu świata 

osób niepełnosprawnych” autorstwa Evy Schwarzwald z Włoch. 

W popołudniowej sesji pierwszego dnia konferencji znalazły się nastę-

pujące wystąpienia: „Audiodeskrypcja w teatrach i operach: utrudnienia  

i rozwiązania” Frédérica le Du z Francji, „Audiodeskrypcja na żywo” au-

torstwa Martina Zwischenbergera z Austrii, jak również „Od warsztatów 

dla dzieci do wystawy narracyjnej. O udostępnianiu zbiorów Muzeum 

Śląskiego osobom niepełnosprawnym”, którego autorką była Beata Gro-

chowska z Polski. Przygotowane przez reprezentującą Ukrainę Mariannę 

Onufryk wystąpienie zostało zatytułowane „Projekt Organizacji Poza-

rządowej „Rodyna”: „Edukacja integracyjna: dopasować się do normal-

ności”, a Izabela Mrochen z Polski przygotowała referat pt. „Dostępna 

nauka i sztuka w cyberprzestrzeni – e-podręczniki dla wszystkich od-

biorców”. 

Kolejny dzień rozpoczął się sesją, w której znalazły się „Warsztaty po-

kazowe tworzenia audiodeskrypcji” prowadzone przez Tomasza Strzy-

mińskiego z Polski, „Nowe technologie w audiodeskrypcji – nowa techno-

logia udostępniania, czyli aplikacja „AudioMovie” przygotowane przez 

Annę Jankowską z Polski, „Aplikacja „Greta und Starks” i międzynarodo-

wa współpraca nad szerokim dostępem do audiodeskrypcji” autorstwa 

Waldemara Razika z Niemiec oraz „Dostępna kultura to proste” Macieja 

Augustyniaka z Polski. Sesję zakończyły „Warsztaty pokazowe techniki 

Didu – nowoczesnego sposobu udostępniania sztuk plastycznych” przygo-

towane przez Cristinę Velasco z Hiszpanii. 
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Wydarzeniami towarzyszącymi były wystawy prac niepełnospraw-

nych uczniów i studentów szkoły artystycznej Myndlistaskólinn í Reykjavík, 

koncerty w wykonaniu niewidomych artystów z Polski oraz islandzkiego 

artysty Teitura Magnússona. 

Warto zaznaczyć, że w Polsce niewiele jest organizowanych konferen-

cji dotyczących problematyki osób niewidomych i słabowidzących, cieszą 

zatem wszelkie inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między 

praktykami prowadzącymi szeroko pojętą rehabilitację osób z niepełno-

sprawnością wzrokową a naukowcami, których zainteresowania badawcze 

lokują się w pedagogice osób niewidomych i słabowidzących. Tyflopeda-

gogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej jest nauką zarówno teore-

tyczną, jak i praktyczną. By mogła się rozwijać, potrzebuje z jednej strony 

badań i koncepcji teoretycznych dotyczących nowo pojawiających się ini-

cjatyw praktycznych powstałych w odpowiedzi na zapotrzebowanie pod-

miotów jej zainteresowania, a z drugiej strony musi być blisko rzeczywi-

stych potrzeb i problemów człowieka z niepełnosprawnością wzrokową. 

Wystąpienia konferencyjne przyniosły, moim zdaniem, nowe problemy, 

które warto dodać do problematyki badawczej z zakresu tyflopedagogiki 

np. wykorzystanie echolokacji w orientacji przestrzennej. Uczestnicy mogli 

także poznać własnymi zmysłami próbkę techniki Didu, ponieważ specjal-

nie na tę okazję został sprowadzony z hiszpańskiego Muzeum Prado jeden 

z obrazów przystosowanych dla poznania przez osoby niewidome. Moją 

uwagę zwrócił także fakt, iż wśród prelegentów znalazły się osoby niewi-

dome i słabowidzące. Warto to podkreślić, gdyż nierzadko zdarza się,  

że podejmowane są różnorodne problemy czy wprowadzane usprawnie- 

nia mające na celu ułatwianie życia osobom z niepełnosprawnością bez 

możliwości usłyszenia głosu na ich temat ze strony osób, do których są 

kierowane. 
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Sprawozdanie z konferencji  

„Biblioterapia w ośrodkach akademickich” 

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu 8 kwietnia 2016 r. od-

była się I Konferencja z cyklu „Biblioterapia w ośrodkach akademickich”, 

której motyw przewodni stanowiła Polska szkoła biblioterapii. Konferencję 

zorganizowali: redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego”, Biblioteka 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Sekcja Bibliotek Naukowych 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Bibliotera-

peutyczne oraz Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”. 

Konferencję zainicjowało wystąpienie „Polska szkoła biblioterapii” 

wygłoszone przez redaktora „Przeglądu Biblioterapeutycznego” dr. Wik-

tora Czernianina (Instytutu Psychologii, Uniwersytet Wrocławski). Prele-

gent już na wstępie zasugerował, by ideę „Polskiej Szkoły Biblioterapii” 

najlepiej tworzyć i rozumieć jako grupę naukowców i ich uczniów (studen-

tów, magistrantów, doktorantów) z różnych ośrodków akademickich, zbli-

żonych do siebie pod względem podejmowanych tematów biblioterapeu-

tycznych, przyjętych wzorów badawczych i realizowanych metod, 

solidarnych w sprawach zasadniczych i mających zaplecze instytucjonalne. 

Zwrócił uwagę na konieczność rozpoczęcia w ciągu najbliższych pięciu lat 

prac nad utworzeniem trzech podręczników, tj. metodologii badań biblio-

terapeutycznych, słownika polskiej biblioterapii oraz podręcznika akade-

mickiego. Dr Czernianin na koniec wystąpienia zaapelował, by powołać 

kilka zespołów, komitetów redakcyjnych do każdego podręcznika, poszu-

kać autorów i środków na sfinansowanie publikacji i, mimo że jest to trud-

ne, jednakże, dla dobra biblioterapii polskiej, warto podjąć taki wysiłek. 

W swoim referacie „Biblioterapia w erze cyfrowej”, prof. Wita Szulc 

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy) zaakcen-
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towała powrót do korzeni biblioterapii poprzez wydanie antologii najważ-

niejszych tekstów pionierów polskiej biblioterapii. Przypomniała, że pod-

stawą biblioterapii jest literatura, co w obecnej dobie upadku czytelnictwa  

i spadku wiedzy m.in. studentów pedagogiki w zakresie literatury pięknej, 

może stanowić istotne wyzwanie w kształceniu biblioterapeutów. 

Kolejny referat pt. „Kształcenie i kierunki badań z zakresu biblioterapii 

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie” wygłosiła  

dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu-

kacji Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne 

we Wrocławiu). Prelegentka w swoim wystąpieniu przypomniała, że Insty-

tut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Pedago-

gicznym w Krakowie jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził do 

programu studiów uczelni wyższej przedmioty związane z terapeutyczną 

funkcją książki, które z czasem przekształciły się w regularny cykl zajęć  

w ramach odrębnego przedmiotu, specjalizacji i ścieżki biblioterapeutycz-

nej. Dr Matras-Mastalerz przedstawiła następnie analizę prac dyplomo-

wych z zakresu biblioterapii na jej macierzystej uczelni, uświadamiając 

biblioterapeutyczną skalę podejmowanych działań dydaktycznych i nau-

kowych. Podczas wystąpienia prelegentka opisała również niezwykle cie-

kawą próbę stworzenia „Skali Pomiaru Umacniania” osób chorujących 

psychicznie autorstwa E. Sally Rogers, Judi Chamberlin oraz Marshy Lan-

ger Ellison. W ocenie dr Matras-Mastalerz narzędzie to może być  

z powodzeniem stosowane w badaniach skuteczności biblioterapii klinicz-

nej, a także (po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji) w biblioterapii 

ogólnorozwojowej (humanistycznej). 

W prezentacji „Dysertacje biblioterapeutyczne. Analiza baz ‘Nauka 

Polska’ i ‘ProQuest’” Kiriakos Chatzipentidis (doktorant w Instytucie  

Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) dokonał analizy porównawczej pol-

skich i zagranicznych (głównie północnoamerykańsich) dysertacji doktor-

skich z obszaru biblioterapii. Uświadomił, że w Polsce gros prac badaw-

czych plasuje się w nurcie literaturoznawczym, a w USA i Kanadzie 

psychoterapeutycznym i psychologicznym. Na koniec wystąpienia zaape-

lował o zacieśnienie i zbalansowanie współpracy biblioterapeutycznej 

pomiędzy naukami humanistycznymi i społecznymi, co przysłużyłoby się 

polskiej szkole biblioterapii. Następnie Kiriakos Chatzipentidis wygłosił 

referat autorstwa prof. Bernadety Szczupał (Akademia Pedagogiki Specjal-

nej) „Kształcenie i kierunki badań z zakresu biblioterapii na Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie”. Prelegent 
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przypomniał o programie badawczym dotyczącym biblioterapii jako jednej  

z metod pedagogiki specjalnej realizowanym w latach 1989-1996 przez  

dr Ewę Tomasik razem ze studentami Wyższej Szkoły Pedagogiki  

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz z wykładowcami ówczesnego 

Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (później Instytutu 

Informacji Naukowej i studiów Bibliologicznych) Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Na zakończenie referatu została przedstawiona struktura zajęć 

prowadzonych z przedmiotu biblioterapia w latach 1998–2005, 2006–2012 

oraz obecnie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (później Akademii 

Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie. 

Dr Małgorzata Siemież z Uniwersytetu Wrocławskiego w wystąpieniu 

„Droga polskiej biblioterapii” najpierw przedstawiła najważniejsze histo-

ryczne fazy rozwoju biblioterapii w Polsce, by następnie większość wystą-

pienia poświęcić historii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształce-

nia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (SKiBA), w którym 

już w 1985 r. Ministerstwo Kultury zgodziło się na otwarcie eksperymen-

talnej specjalizacji biblioterapeutycznej. Dr Siemież uznała Państwowe 

Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we 

Wrocławiu za matkę polskiej biblioterapii: „nie tylko dlatego, że tu 

wszystko się zaczęło, ale przede wszystkim profesjonalny sposób przeka-

zywania wiedzy, motywujący do własnych poszukiwań i dalszego rozwo-

ju, zawsze w atmosferze empatii, akceptacji i zrozumienia, zaowocował 

dużą liczbą absolwentów, którzy, łącznie ze mną, z dumą mówią, że ukoń-

czenie studium miało ogromny, pozytywny wpływ na życie”. Następnie dr 

Siemież przypomniała niezwykle ważną rolę Polskiego Towarzystwa  

Biblioterapeutycznego na poziomie uniwersyteckim, które współuczestni-

czy oraz konsultuje tworzenie programów biblioterapeutycznych w róż-

nych ośrodkach akademickich w Polsce, np. w Akademii Pedagogicznej 

KEN w Krakowie czy w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocław-

skim. Na koniec dr Siemież zachęciła do uczestnictwa w obchodach Dnia 

Biblioterapii, który odbywałby się 14 listopada na pamiątkę rejestracji dzia-

łalności przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. 

W ostatnim wystąpieniu pt. „Biblioterapia jako subdyscyplina psycho-

logii klinicznej dziecka” dr Magdalena Żurko (Instytut Psychologii, Uni-

wersytet Wrocławski) poruszyła m.in. następujące tematy: interdyscypli-

narność biblioterapii i jej związki z psychologią; terapia pedagogiczna  

a psychoterapia; modele zaburzeń a biblioterapia, zastosowania bibliotera-

pii w psychoterapii dzieci. Ważną częścią referatu było wykazanie przy-
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datności w biblioterapii modelu egzystencjalnego K. Dąbrowskiego z naci-

skiem na rolę literatury w dezintegracji pozytywnej. Pod koniec wystąpie-

nia dr Żurko nakreśliła kierunki rozwoju biblioterapii ze szczególnym 

uwzględnieniem roli ilustracji i szaty graficznej, ekspertyz psychopedago-

gicznych książek i stworzenia poradnika dla biblioterapeutów. 

Podczas dyskusji padały zgodne głosy dotyczące konieczności po-

wstania zarówno podręcznika i słownika biblioterapii, jak i antologii naj-

ważniejszych tekstów biblioterapeutycznych. Pojawiły się również postula-

ty stworzenia systemu rekomendacji książek przydatnych w biblioterapii  

z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz sporzą-

dzenie biblioterapeutycznego zestawienia dzieł z kanonu literatury. W przy-

padku wykładania biblioterapii w ośrodkach akademickich prelegenci 

zwrócili uwagę na informację zwrotną od studentów, ich ocenę przedmio-

tów biblioterapeutycznych oraz przydatność zajęć z terapii czytelniczej  

w pracy przyszłych absolwentów. 

I Konferencja „Biblioterapia w ośrodkach akademickich” na pewno 

skonsolidowała środowisko biblioterapeutów akademickich i pozwoliła na 

nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy szerokiego grona specjalistów 

począwszy od bibliologii, przez literaturoznawstwo po pedagogikę, psy-

chologię i psychoterapię. Takie spotkania, szczególnie na szczeblu uniwer-

syteckim, wydają się jak najbardziej wskazane i mogą stanowić forum 

wymiany myśli naukowo-dydaktycznej w zakresie biblioterapii. 
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