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Wprowadzenie 

Kolejny tom Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjal-
nej jest namysłem nad dalszymi zmianami w kształceniu specjal-
nym (których jednym z głównych założeń stało się przejście od 
kształcenia segregacyjnego do nauczania włączającego) oraz nad 
funkcjonowaniem pozaszkolnym osób z niepełnosprawnościami. 
Nie podlega już dyskusji to, że rozważania te powinny mieć swoje 
osadzenie w koncepcjach teorii ekosystemów i w działaniach 
normalizacyjnych. W teoretycznej analizie paradygmatów peda-
gogiki specjalnej Amadeusz Krause1 pokazał przejście od para-
dygmatu biologicznego przez humanistyczny, społeczny, norma-
lizacyjny aż do paradygmatu emancypacyjnego. Paradygmat 
normalizacyjny wiąże się z poszukiwaniem i tworzeniem środo-
wiska osoby z niepełnosprawnością, które będzie „otwierające”,  
a nie „blokujące” możliwości jej samorozwoju i samorealizacji. 
Szukając osadzenia i przygotowania środowiska zewnętrznego  
(w tym szkoły), można odnieść się m.in. do założeń teorii ekosys-
temów. Pierwsza z nich to teoria Urie Bronfenbrennera2 – wywo-
dząca się z koncepcji psychologii ekologicznej, druga – teoria 
________________ 

1 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2010. 

2 U. Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development, Harvard University 
Press, Cambridge 1979. 
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Frances Degen Horowitz3, wywodząca się z modelu strukturalno-
behawioralnego rozwoju człowieka. Zgodnie z założeniami m.in. 
modelu systemowego zakłada się, że rozwój człowieka zależny 
jest od relacji, jakie buduje on z bliższym i z dalszym środowi-
skiem społecznym. Ten wzajemny system powiązań i relacji jest 
istotnym uwarunkowaniem rozwoju człowieka we wszystkich 
obszarach jego funkcjonowania. A ponieważ jednym z pierwszych 
mikrosystemów jest (poza rodziną) grupa rówieśnicza (klasa 
szkolna), to ciągle aktualne są rozważania dotyczące edukacji  
w kontekście jej oferty, a także realizacji założonych celów. Stąd 
Grażyna Dryżałowska w swoich analizach odnosi się do „pozna-
nia ich wzajemnych zależności i uwarunkowań, które wydają się 
istotne dla określenia obecnego położenia osób niepełnospraw-
nych i szerszych kontekstów społecznych”. W swoim tekście 
wskazuje na „obszary, w których lokują się przyczyny podejmo-
wania nietrafnych, w konsekwencji pozorowanych działań, na 
rzecz społecznej integracji”4. Podobne rozważania czyni Karolina 
Tersa, przyjmując za punkt wyjścia problem zakorzenienia pla-
cówki edukacyjnej w jej lokalnym środowisku z perspektywy bu-
dowania szkoły otwartej na różnorodność. Wskazując na przyczy-
ny niepowodzeń w tym zakresie, Autorka odnosi się m.in. do 
problemu kształcenia nauczycieli, który pośrednio podnoszony 
jest również w tekście Bogusława Śliwerskiego. Wskazuje on na to, 
że „stan częściowej anomii moralnej w środowisku akademickim 
w Polsce nie tylko osłabia etyczną moc sprawczą kadr naukowych, 
ale skutkuje zarazem osłabianiem kapitału społecznego i patolo-
giami w procesie awansów naukowych”. Słabość opisywanego 
kształcenia kadr akademickich skłania do refleksji nad tym, kto  
i jak przygotowuje przyszłych nauczycieli i terapeutów do wyko-
________________ 

3 Za W. Pilecka, Perspektywa systemowo-ekologiczna, [w:] Dziecko ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, red. W. Pilecka, M. Rutkowski, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. 

4 Wszystkie cytowane tu fragmenty pochodzą z abstraktów artykułów przygo-
towanych przez poszczególnych autorów. 
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nywania zawodu. A przecież jednym z uwarunkowań jakości  
i efektywności edukacji jest proces przygotowania nauczycieli  
i rodziców do rozumienia i tworzenia środowiska dla kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnością w głównym nurcie. Tym bardziej, 
że doświadczenia wyniesione z relacji panujących w środowisku 
szkolnym będą decydowały o nabyciu (lub nie) przez dziecko 
kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w latach późniejszych. 

Dane UNESCO podają, że ok. 33% uczniów ma opóźnienia 
szkolne (a wskaźnik ten wzrasta z wiekiem). Stąd też w ostatnich 
latach na forach międzynarodowych coraz więcej uwagi poświęca 
się zagadnieniom edukacji osób z niepełnosprawnością czy szerzej  
z trudnościami w uczeniu się. Dokumentami, które zawierają regu-
lacje dotyczące obszaru kształcenia dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością są między innymi: Deklaracja z Salamanki (1994), Stra-
tegia Lizbońska (2000), Deklaracja Madrycka (2002) czy rezolucja 
przyjęta w Luksemburgu (2002) – Edukacja w Europie: różne sys-
temy wspólne cele do 2010 r. Adam Mikrut w swoich rozważaniach 
odniósł się do kolejnego dokumentu, jakim jest Konwencja o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r.  
w kontekście zobowiązania zapewnienia wszystkim osobom z nie-
pełnosprawnością dostępu do „racjonalnego usprawniania”. Autor 
„podjął próbę odnalezienia przejawów działań antydyskryminacyj-
nych w obszarze prawa oświatowego i jego praktycznej egzemplifi-
kacji. Jak sam wskazuje, w efekcie okazało się, że w analizowanym 
obszarze wiele rozwiązań zgodnych jest z duchem «racjonalnego 
usprawnienia»”. 

Pomimo pojawiających się pozytywnych konkluzji dotyczących 
zmian w systemie edukacji uczniów z niepełnoprawnością, nadal 
można mówić o braku kompleksowego planu działania w tym za-
kresie, które prowadzi do chaosu oraz zniechęcenia spowodowane-
go brakiem wiary w możliwości wprowadzenie efektywnych roz-
wiązań praktycznych w omawianym obszarze. Przykładem tego są 
chociażby (ostatnie) wprowadzane „pospiesznie” rozporządzenia 
MEN: 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowa-
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nia przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i mło-
dzieży; 2) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach; 3) z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Do-
kumenty te spowodowały niepokój wśród rodziców i nauczycieli 
dzieci z niepełnosprawnościami dotyczący zakresu i odpowiedzial-
ności placówek edukacyjnych w obszarze realizacji specjalnych 
potrzeb edukacyjnych. Już wcześniej teoretycy i praktycy wskazy-
wali na brak współpracy (w działaniach formalno-prawnych) nau-
czycieli, specjalistów i rodziców w projektowaniu i realizowaniu 
wsparcia dla uczniów ze SPE. I właśnie rozważania dotyczące 
przygotowania placówek edukacyjnych do pojawienia się w niej 
dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny stały się punktem 
wyjścia dla analiz Iwony Koniecznej i Katarzyny Smolińskiej. Ich 
tekst dotyczy „rozwoju zespołów terapeutycznych w aspekcie for-
malno-prawnym, organizacyjnym i teoretycznym (w oparciu o teo-
rię rozwoju kompetencji zawodowych Stefana Kwiatkowskiego)”. 

Kolejnym bardzo interesującym wątkiem dotyczącym nowych 
obszarów poszukiwań rozumienia i interpretacji niepełnosprawno-
ści jest nawiązanie przez Marcin Wlazło do „rozwoju Disability 
Studies (interdyscyplinarnych, krytycznych studiów nad niepełno-
sprawnością) dzięki, którym narastała świadomość «fałszywego uni-
wersalizowania niepełnosprawności»”. Autor wskazuje, że „zdano 
sobie sprawę, że nadużyciem zarówno teoretycznym, jak i prak-
tycznym jest traktowanie niepełnosprawności jako głównego, a na-
wet jedynego czynnika spajającego środowisko osób z niepełno-
sprawnością”. 

Również tekst Teresy Żółkowskiej jest odpowiedzią na potrzebę 
„aktualizowania rozważań nad człowiekiem (niepełnosprawnym), 
nad jego możliwościami czy też jego przeznaczeniem”. Jak wskazu-
je Autorka, „transformacja ustrojowa jaka miała miejsce w naszym 
kraju zmieniła zakresy i formy życia społecznego. Zmiany gospo-
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darcze i społeczno-kulturowe spowodowały zagubienie człowieka 
niepełnosprawnego. W związku z tym pojawiła się konieczność 
odbudowania humanistycznego programu opartego na wnikaniu  
w istotę ludzką, w jej zdolności i możliwości”. Z potrzebą poszuki-
wania zdolności i możliwości osób z niepełnosprawnością kore-
spondują kolejne trzy teksty (Edyty Nieduziak, Sabiny Pawlik, Ewy 
Zamojskiej) podejmujące problematykę ich twórczości w aspekcie 
terapeutycznym, jak również w odniesieniu do paradygmatu eman-
cypacyjnego. Swoistym uzupełnieniem rozważań dotyczących 
funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością w spo-
łeczeństwie „sprawnych” jest tekst Doroty Podgórskiej-Jachnik,  
w którym podejmuje „rozważania nad «dobrymi» i «złymi» działa-
niami charytatywnymi, jak również nad wskazówkami etycznymi 
do tych działań. W tekście zadawane są pytania o model na miarę 
XXI w. wsparcia przez organizacje pozarządowe osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. 

Rozważania na temat niepełnosprawności podejmowane w tym 
tomie uzupełniają teksty odwołujące się do doświadczeń zagranicz-
nych z tego obszaru. Ewa Kulesza i Laura A. Butabayeva zaprezen-
towały wyniki badań prowadzonych wśród kazachskich rodziców 
na temat ich wiedzy o niepełnosprawności. Natomiast Joanna Bel-
zyt opisała sytuację osoby z niepełnosprawnością w krajach Afryki 
Południowej. 

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny tom Interdyscy-
plinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej, mając nadzieję, że po-
dejmowane w nim wielowątkowe zagadnienia dotyczące sytuacji 
szkolnej i poza szkolonej osób z niepełnosprawnością będą inspira-
cją dla podejmowania rozważań teoretycznych i działań praktycz-
nych w tym zakresie. Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim Au-
torom za trud podzielenia się swoimi refleksjami i za inspirowanie 
do stawiania kolejnych pytań badawczych. 

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak 
Redaktor Tomu 
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Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie

Pedagogika „na twardo” i/lub „na miękko”? 

ABSTRACT: Bogusław Śliwerski, Pedagogika „na twardo” i/lub „na miękko”? [“Hard-
boiled” and/or “soft-boiled” pedagogy?]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej, nr 16, Poznań 2017. Pp. 15-31. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 
2300-391X 

The article elaborates on the condition of partial moral anomy in the academic envi-
ronment, in Poland that not only weakens the ethical causal power of scientific staff, 
but also results in weakening social capital and also in pathologies in the process of 
scientific promotion. The narration has been subject to a metaphor of eggs (equiva-
lent of types of scientific publications or a contradiction thereof) and their hatching 
in various types of hens breeding (scientific or pseudo-academic schools) in order to 
sharpen the conditions and results of academic dishonesty and dysfunction and  
to notice problems in reviewing scientific degrees and titles’ dissertations. 

KEY WORDS: science, logology, reviews, scientific publications, pathologies, academ-
ic dishonesty, scientists 

Okres postsocjalistycznej transformacji Rzeczypospolitej niesie  
z sobą patologie w różnych dziedzinach życia, w tym także akade-
mickiego. W latach 2002-2015 uczestniczyłem w akredytacji uczelni 
akademickich i wyższych szkół zawodowych, dzięki czemu miałem 
możliwość przyjrzenia się z bliska ich funkcjonowaniu oraz doko-
nania wstępnej oceny ich działalności. Od prawie dwóch lat nie 
jestem już włączany do zespołów akredytacyjnych zapewne ze 
względu na publicznie formułowaną krytykę organu, którego wła-
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dze manipulują ocenami jednostek prowadzących kształcenie na 
kierunkach oraz zatrudniają do tych zadań osoby o niskiej wiary-
godności naukowej, w tym m.in. zdobywców słowackich habilitacji. 

Jednym z najbardziej niepokojących w dobie transformacji poli-
tycznej RP działań niektórych uczelni jest pozorowanie czegoś, co 
miałoby świadczyć o występowaniu znaczących procesów eduka-
cyjnych czy naukowych, podczas gdy w rzeczywistości mamy tu do 
czynienia także z ich pozorowaniem. Do analizy zjawisk patolo-
gicznych, które mają miejsce w części państwowych i niepublicz-
nych szkół wyższych, można wykorzystać teorię anomii, która po-
zwala zwrócić uwagę na problemy moralne i przystosowawcze 
jednostek w nich zatrudnionych czy studiujących, a generowane 
przez konflikty i napięcia w obrębie jej organizacyjnych struktur. 
Teoria ta poszerza także nasze możliwości poznawcze w badaniu 
problemów jednostkowych i grupowych, jakie pojawiają się w tych 
placówkach. Socjolodzy sami wskazują na to, że społeczny stan 
anomii był i jest nieodłącznym atrybutem organizowania się i reor-
ganizowania ludzkich zbiorowości, wskazując na występowanie  
w nich braku norm, załamania się norm, rozpad istniejącego ładu,  
a więc pojawienia się zjawisk o charakterze pejoratywnym. Na-
ukowcy piszą nawet o specyficznym charakterze anomii w polskiej 
rzeczywistości akademickiej jako wyróżniającej ją w stosunku do jej 
odmiennych, zachodnich rodowodów. 

Anomia moralna części akademickich środowisk 

Czym jest anomia? Jest to stan załamania obowiązujących do 
niedawna w społeczeństwie struktur aksjonormatywnych, wywołu-
jący zjawisko braku integracji znacznej liczby jednostek z utrwalo-
nymi społecznie wzorami kulturowymi i zaniku motywacji do 
zbieżnych z nimi działań oraz kryzys zaufania do dotychczasowych 
ogniw integracji społecznej1. Rozchwianie moralne społeczeństwa, 
________________ 

1 K. Szafraniec, Człowiek wobec zmian społecznych, PWN, Warszawa 1990. 
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brak i poczucie braku jasnych reguł postępowania, upowszechnie-
nie się na skalę masową zachowań i zjawisk do niedawna uważa-
nych za dewiacyjne, rozpad więzi prowadzący do atomizacji społe-
czeństwa – to najbardziej typowe objawy życia społecznego, w łonie 
którego rozwija się anomia. Przejawem anomii w szkołach wyż-
szych jest osłabienie w nich mechanizmów kontroli społecznej, kry-
zys zaufania do zarządzających nimi i brak autorytetów w środowi-
skach kierowniczych. 

W sferze więzi interpersonalnych daje się zaobserwować wzmo-
żona wzajemna nieufność, wrogość, rywalizacja, donosicielstwo  
i intrygi, instrumentalizm, cynizm oraz patologiczne przejawy do-
minacji i zniewolenia, którym to zjawiskom towarzyszy wycofywa-
nie się najlepszych pracowników i zastępowanie ich miernymi, ale 
za to wiernymi władzy, a przy tym poddawanymi procesom fami-
liaryzacji. Nieodłącznym atrybutem zarządzania w takich szkołach 
jest standaryzacja działań, wprowadzanie procedur, biurokratyzacja 
i nadkontrola. Normalizacja patologii wynika z sytuacji tzw. „wyż-
szej konieczności” czy typowej ironii lub arogancji w stosunku  
do idealistów, którzy nie godzą się na naruszanie ludzkiej god- 
ności, przejawy hipokryzji, dysharmonii, cynizmu czy nieetyczności  
postaw. 

Norma etyczna – „akceptuj status quo i bądź moralny” w wa-
runkach głębokiej anomii społecznej jest logicznym absurdem, wy-
mazując z osobowości studentów czy nauczycieli akademickich ich 
zdolność do samoregulacji i kierowania się własnym sumieniem. 
Gdy są w społeczeństwie ludzie bez korzeni kulturowych, bez ste-
rów moralnych, z osłabionym poczuciem więzi i solidarności, bez 
potrzeby decydowania o sobie, oduczeni odczytywania własnej 
sytuacji jako zniewalającej – zawsze są oni podatnym tworzywem 
zabiegów manipulacyjnych. Nic dziwnego, że osoby potrafiące 
adekwatnie odczytać i zakwestionować tę nienormalną rzeczywi-
stość, które nie godzą się na jej pozory i patologie, są osamotnione, 
gdyż ich postawa nie tylko budzi zdziwienie otoczenia, ale i wydaje 
się nonsensowna, gdyż narusza istniejący, choć wstydliwy układ 
fałszu i pozorów. 
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Osoby przeciwstawiające się tym zjawiskom spotykają się  
z wrogością ze strony tych, którzy czerpią z tej patologii największe 
korzyści (w przypadku studentów – nie muszą się oni uczyć, 
uczęszczać na zajęcia, samodzielnie przygotowywać prace zalicze-
niowe czy dyplomowe, a w przypadku akademików – nie muszą, 
gdyż nie potrafią prowadzić badań naukowych, pisać rozpraw na-
ukowych, publikować je, organizować konferencje itp.), ale też nie 
są rozumiane i nie mają często wsparcia ze strony tych, w interesie 
których leży ona najbardziej, a więc osób nierzetelnie ocenianych, 
niesprawiedliwie traktowanych, szykanowanych czy marginalizo-
wanych, a posiadających dorobek naukowy czy autentycznie zain-
teresowanych studiowaniem. Prędzej czy później i tak okazuje się, 
że przysłowiowy król jest nagi. Jak pisze Michał Januszkiewicz,  
z którego podejścia skorzystałem w tej analizie: 

Nie można jednak wskazywać tu jakiegoś „najpierw” i jakiegoś „póź-
niej”: między rozumieniem, etyką i tożsamością nie zachodzi bowiem 
stosunek przyczynowy czy wynikowy. Trzeba tu raczej mówić  
o współprzynależności i współzależności strukturalnej tych trzech 
członów. Pojęcie rozumienia ma charakter relacyjny. […] Rozumienie 
stanowi sytuację dialogiczną: to, co rozumiane indaguje rozumiejącego, 
interpretuje go2. 

Zostałem niejako wrzucony w świat, którego faktyczność i od-
słaniające się w nim procesy pozwalały na coraz lepsze rozumienie 
faktów bez potrzeby ustalenia dla ich zaistnienia jakiegoś zerowego 
punktu, a więc momentu, od którego wszystko się zaczęło. 

Tyle patologii poznałem w dokumentacji do awansów nauko-
wych i jej załącznikach w postaci publikacji, że nie pozostaje nic 
innego, jak sięgnięcie po metaforę, by przyjrzeć się im z nieco innej 
perspektywy. Metafora jajka i jego znoszenia w atmosferze jeszcze 
poświątecznej idealnie pasuje do analizy zapartka, zbuka, czyli 
zgniłego jajka odpowiadającego fundamentalnym błędom w bada-

________________ 

2 M. Januszkiewicz, Kim jestem Ja, Kim jesteś Ty. Etyka, tożsamość, rozumienie, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 10. 
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niach pedagogicznych. Tak jak purtko, zbuk powstaje z niezalężo-
nych jaj w czasie inkubacji lub też w wyniku upływu czasu, tak też 
nie do przyjęcia jest praca naukowa będąca wynikiem braku zalę-
żenia jej w metodologii badań nauk humanistycznych i/lub spo-
łecznych. Coraz częściej zdarza się, że nie tylko praca habilitacyjna, 
ale i pozostałe publikacje zostają skierowane do postępowania habi-
litacyjnego w wyniku upływu czasu, przed rotacją, na zasadzie,  
a nuż się uda i nikt nie dostrzeże, że coś tu śmierdzi. O takim przy-
padku pisze recenzent: 

Przeważająca większość załączonych artykułów Kandydatki to publi-
cystyka naukowa – kilka lub kilkanaście stron cytatów, parafraz, 
oczywistych uogólnień i jałowych rekomendacji. Ponieważ te artykuły 
mieszczą się w wąskim zakresie tematycznym, czytelnik ma wrażenie, 
że czyta ciągle ten sam tekst. Kandydatka do samodzielności naukowej 
ma na koncie jedynie dwa quasi-doniesienia badawcze – „quasi”, bo 
pozbawione ważnych cech gatunku: przeglądu wcześniejszych badań 
oraz informacji o metodzie doboru osób badanych i metodach pozy-
skiwania danych3. 

Przeprowadziłem analizę wszystkich opublikowanych do końca 
marca 2017 r. dokumentów z postępowań habilitacyjnych w Sekcji  
I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji Do 
Spraw Stopni i Tytułu w dyscyplinach naukowych – pedagogika, 
psychologia, nauki o polityce i socjologia. Interesowały mnie te 
wnioski, które powinny zakończyć się uchwałą o nadaniu lub  
o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego z danej dyscy-
pliny, ale do tego nie doszło. Rzecz jasna Centralna Komisja (CK) 
nie informuje o powodach tego stanu rzeczy, bo też ich nie zna. 
Postępowanie habilitacyjne jest wszczynane na wniosek zaintere-
sowanej osoby i przez nią może być – także na jaj prośbę – umorzo-
ne. Może być, ale nie musi. Po powołaniu przez CK składu komisji 
habilitacyjnej kończy się właściwie rola tej instytucji w życiu zainte-
resowanego habilitacją doktora. 
________________ 

3 Wszystkie fragmenty z recenzji przytoczone w artykule są zanonimizowane. 
Źródło: archiwum autora. 
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Jest jednak wyjątek od tej reguły, a mianowicie, kiedy cały tok 
postępowania zostanie zakończony uchwałą Rady Wydziału czy 
Rady Naukowej Instytutu (z uprawnieniami) o odmowie nadania 
stopnia doktora habilitowanego, a habilitant(-ka) się z nią nie zgo-
dził i złożył wniosek odwoławczy właśnie do Centralnej Komisji (za 
pośrednictwem rady powyższej jednostki). Wówczas trafia do CK 
pełna dokumentacja z postępowania, która musi zostać zbadana 
pod względem proceduralnym – czy nie został w tym postępowa-
niu naruszony tryb administracyjny?, oraz merytorycznym – czy 
poddane recenzjom i opiniom członków komisji habilitacyjnej osią-
gnięcia habilitanta(-ki) odpowiadają wymogom ustawy o stopniach 
i tytule naukowym? To właśnie na tym etapie może okazać się, czy 
jajeczko było całkowicie czy tylko częściowo nieświeże. Z tego też 
powodu rozpocznę swoją analizę nie od tego, co zrobić, by ugoto-
wać jajko na twardo lub na miękko, tylko będę szukał odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego niektóre jaja są nieświeże, są zbukami (inaczej 
– zapartek, purtko)4, podobnie jak ks. Janusz Tarnowski, chcąc od-
powiedzieć na pytanie, czym jest wychowanie, zaczął od tego, czym 
ono w swej istocie nie jest, mimo że jako takie jawi się innym wszem 
i wobec. 

Hodowla kur jako przyczynek do analizy uniwersyteckich 
szkół naukowych, czyli jak rozpoznać,  

że jajo jest nieświeże 

[…] z naukowego koguta, zainteresowanego przede wszystkim 
własnym rozwojem, stałem się kwoką wychowującą pisklaki5. 

Zepsute jajko może całkowicie zniszczyć smak potrawy, ale tak-
że spowodować nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe począwszy 

________________ 

4 Zbuk, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbuk [dostęp: 10.03.2017]. 
5 A. Nalaskowski, Edukacja. Korzenie – źródła – narracje, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2017, s. 5. 
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od niegroźnego bólu brzucha, a na niebezpiecznym zatruciu bakte-
riami salmonellozy skończywszy. Podobnie jak źle dobrane źródło 
wiedzy do rozwiązania problemu badawczego może zepsuć war-
tość analizy teoretycznej interesującego nas zjawiska. Sięgając świa-
domie lub nieświadomie po książkę, która w środowisku nauko-
wym nie uzyskała akceptacji jako rozprawa naukowa, gdyż okazała 
się albo publikacją metodyczną, aplikacyjną, potoczną, publicy-
styczną itp., albo zawiera fundamentalne błędy merytoryczne i me-
todologiczne w części badawczej, znajdujemy się w sytuacji klienta 
kupującego już zepsute lub przeterminowane jaja. Tak jak sposób 
chowu kur wpływa na jakość i smak jajka, tak też jest z publikacja-
mi o rzekomo naukowym charakterze. 

Jajka są lepiej oznakowane niż naukowe publikacje. Mają bo-
wiem pieczęć z kodem o konfiguracji X-YY – ZZZZZZZZ, gdzie X 
oznacza sposób chowu kur, YY – kraj pochodzenia jaj, a ZZZZZZZZ 
– weterynaryjny numer identyfikacji producenta. Należy przy za-
kupie jajek zwracać uwagę na to, jaki jest numer kodu pierwszego 
symbolu (X). Ten bowiem może być od 0 do 3, gdzie 0 oznacza 
chów ekologiczny, 1 – wolnowybiegowy, 2 – ściółkowy oraz 3 – klat-
kowy6. Młodzi naukowcy są w trudniejszej sytuacji, niż kupujący 
jajka, bowiem książki na interesujący ich temat mają wprawdzie 
numer ISBN, a czasopisma numer ISSN, ale z niego nie wynika 
żadna wiedza na temat tego, z jakiego są one chowu. A powinny 
być nadawane im odpowiednie symbole, żeby było wiadomo, czy 
przywoływana przez nas rozprawa ma charakter stricte naukowy 
czy pozanaukowy, potoczny, publicystyczny (poradnik, podręcz-
nik, skrypt, wspomnienia, reportaże, biografia, eseje itp.). Ba, takie 
oznakowanie powinno pojawić się po postępowaniu habilitacyj-
nym, jeżeli rozprawa stanowiła główne osiągnięcie habilitanta, 
gdyż wynik przeprowadzonych ocen może być, i często bywa, roz-
bieżny z wnioskiem recenzenta wydawniczego. Coraz częściej spo-
tykam się z sytuacją, w wyniku której recenzent wydawniczy 
stwierdza: 
________________ 

6 R. Targosz, Jaja – jak rozpoznawać świeżość i jak przechowywać, http://artkulinaria. 
pl/magia-gotowania/porady/jajka-porady [dostęp: 11.04.2017]. 
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Rozprawę tę cechuje duża wartość poznawcza oraz wysoki poziom 
merytoryczny i metodologiczny. Wnosi ona nowe elementy do wiedzy 
o tak ważnej kategorii analitycznej, 

Tymczasem recenzent w postępowaniu habilitacyjnym tak uza-
sadnia negatywną konkluzję: 

zadziwiające, że ani recenzenta wydawniczego monografii, ani redak-
tora nie uderzyła nieadekwatność tytułu wobec treści. [...] Rolę wpro-
wadzenia teoretycznego usiłują odgrywać trzy pierwsze rozdziały – 
nieskutecznie, bo nie wykładają żadnej teorii, która mogłaby być  
źródłem hipotez czy pytań badawczych. [...] Mógłby to być pasjonujący 
esej o dziejach pojęcia, ale jest tylko chaotyczna kolekcja cytatów i pa-
rafraz, która nie kończy się żadną definicją, nie mówiąc o hipotezach. 
[...] Metodą badania ma być analiza treści. Cel i metoda są określone 
fałszywie – w tym sensie, że cel zapowiada coś, czego badanie nie daje, 
a analiza danych nie przebiega według przyjętej metody. [...] Metodolo-
giczna charakterystyka badania wymaga najpierw określenia jego sche-
matu. Ale analiza treści nie jest schematem, lecz jedną ze szczegółowych 
metod „kodowania” tekstu, czyli przekształcania znaczeń w liczby. 

Studiujący literaturę przedmiotu powinni wiedzieć, z jakim ro-
dzajem rozpraw (jajek) mają do czynienia? Jeśli są to monografie 
podoktorskie w rozumieniu pełnej lub niepełnej wersji obronionej 
wcześniej dysertacji doktorskiej, to powinni zdawać sobie sprawę  
z faktu, że nie powstały one samodzielnie, ale pod kierunkiem kon-
kretnego(-j) profesor(-a). Nie można zatem przypisywać zawartego 
w nich odkrycia samemu autorowi, ale także promotorowi. Tym 
samym taka książka powinna mieć symbol „3” – pracy wolnoklat-
kowej, jako pracy powstałej w akademickiej „klatce”, ograniczającej 
pełnię swobody aktywności. Takie jajko jest częściowo nieświeże,  
a bywa, że jest na dodatek obciążone genetycznie. 

Zdarza się, że wyprodukowane jajo (praca doktorska) ma złą 
formę, toteż życie kury (autora) może okazać się potworne, jak pisał 
Jan Brzechwa7. Jeśli bowiem młody doktor nie weźmie sobie do 
________________ 

7 Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. Julian Tuwim, 
Przebłyski genialności, „Cyrulik Warszawski” 1932. 
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serca krytycznych uwag recenzentów lub przyjaznych mu osób  
z własnego otoczenia i nie zrozumie popełnionych przez siebie błę-
dów, to będzie je reprodukował w kolejnych swoich rozprawach  
z przekonaniem, że wszystko jest w porządku. Pozostaje nam wów-
czas wiersz Jana Brzechwy: 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 
Kura wyłazi ze skóry, 
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!” 

Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?8 

Co zrobić, kiedy wypromowany doktor uprze się w swej pew-
ności co do tego, że już niczego więcej uczyć się nie musi, że już ma 
patent na mądrość, że wszelkie uwagi krytyczne, nawet te najbar-
dziej życzliwie mu wypowiadane czy zapisane, mają swój głęboki 
sens? Zdarza się, że doktorzy są do momentu uzyskania habilitacji 
hodowani jak kury klatkowe. Stwarza to duże bezpieczeństwo, jeśli 
standardy tych klatek są adekwatne do naukowych norm w danej 
dziedzinie i dyscyplinie. To zjawisko ma dwa oblicza, które po 
stronie sprawcy jawią się jako coś pozytywnego, szlachetnego. 
Pierwszym jest pozornie pozytywne uzależnienie habilitanta(-ki)  
od tzw. Mistrza, autorytetu, co obciąża stylistykę narracji pracy 
naukowej i pozbawia autorefleksji nad wytworem własnej pracy. 
Sposób prowadzenia analizy treści jest niejako „po wyznaczonej 
ścieżce”, a nie samodzielnym odkrywaniem prawidłowości czy 
tworzeniem ram kategorialnych do naukowej analizy. W jednej  
z dysertacji habilitacyjnych liczącej około 300 stron tekstu, na ponad 
100 stronach jej autor powołuje się na wypowiedzi i teksty swojego 
Mistrza. Najpoważniejszym błędem takiego naukowca jest brak 
korzystania ze źródeł pierwotnych, oryginalnych, tylko nieustanne 
przywoływanie ich z drugiej ręki, za Mistrzem. To jest nieumiejęt-
ność czytania i interpretowania tych rozpraw, które bezmyślnie 
przywołuje za swoim autorytetem. To jednak oznacza, że ma pro-
blem z własną tożsamością naukową. 
________________ 

8 J. Brzechwa, Jajko, https://pl.wikiquote.org/wiki/Jajko [dostęp: 10.04.2017]. 
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W drugim przypadku jest gorzej, kiedy chowem w klatce za-
rządza niekompetentny profesor, a tacy zdarzają się w naszych 
uniwersytetach. Wówczas zadowolony z siebie dyplomowany (np. 
na Słowacji) właściciel kurnika liczy na umowę o dzieło za wypro-
mowanie kolejnego ignoranta i nic mu nie śmierdzi, a jajo tymcza-
sem jest nieświeże. Warto pamiętać o tym, że chów 

ściółkowy naraża ptaki na znacznie mniejszy stres niż chów klatkowy. 
Ptaki trzymane w klatkach bardzo często atakują się nawzajem, dlate-
go zazwyczaj konieczne jest obcinanie im dziobów oraz pazurów, żeby 
zapobiegać okaleczeniom. Budzi to na pewno wątpliwości natury 
etycznej9. 

A jak jest w naszych uczelniach? Nie obcina się dziobów smarka-
czom, pyskaczom, nadmiernie ciekawskim, zbuntowanym obserwo-
waną nijakością i bylejakością? Nie mamy do czynienia z ustawicz-
nymi intrygami, donoszeniem jednych na drugich, gdzie najczęściej 
tymi pierwszymi są ci, którym niewiele się chce lub czegoś nie po-
trafią, więc muszą zaatakować tych inaczej myślących i pracujących? 

Symbolem „2” powinniśmy oznaczać publikacje naukowe z cho-
wu kur typu wolierowego, który zakłada chów na całej powierzch-
ni dostępnego pomieszczenia. Tak jak w chowie ściółkowym prze-
rabia się stare pomieszczenia, „poprzez usunięcie jednej ściany 
klatki, dostawienie grzęd, drabinek i gniazd, by stworzyć system 
wolnowybiegowy, który polega na połączeniu systemu podłogo-
wego-ściołowego z dostępem do wybiegów”10, tak i w dobrze pro-
wadzonej szkole naukowej na uniwersytecie należy zburzyć ścianki 
między zakładami, katedrami, dostawić grzędy nowych dyscyplin, 
by młody uczony chował się i rozwijał na wolnym wybiegu, ale za 
to na właściwym i zdrowym podłożu. Na zwiększenie „nieśności” 
można dodać środki wydziałowe czy instytutowe, które zachęcą  
i wzmocnią badacza w dalszych, a coraz intensywniejszych i auten-
________________ 

9 B. Kolska, Chów ściółkowy kur – wady i zalety, http://www.firmokracja.pl/chow- 
sciolkowy-kur-wady-zalety/ [dostęp: 10.04.2017]. 

10 Ibidem. 
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tycznych działaniach twórczych. Tak jak kurom należy dodać coś 
do paszy, tak i młody uczony powinien być „dowitaminizowany 
ekologiczną paszą”, czyli grantami, konkretną zachętą do współ-
pracy międzynarodowej, poświęcenia większej ilości czasu na wy-
siedzenie w bibliotece uniwersyteckiej czy domowej. 

Rzecz jasna, najwyższą jakość mają jaja oznakowane symbo- 
lem „1”, które zostały zniesione przez kury wolnobiegowe. Część 
profesorów nie lubi jednak takich wolnobiegaczy, co to myślą szyb-
ko, dużo pracują, nie daj Panie Boże jeszcze szybciej od nich piszą  
i publikują, bo kurę, co znosi „złote jaja” chętnie się niektórzy by 
pozbyli, żeby nie było widać plam na własnych jajach. Na rynku 
akademickich wyrobów w ostatnich latach coraz bardziej rośnie 
świadomość konsumentów, którzy zaczynają szukać produktów lep-
szej jakości. Hodowcy niosek wiedzą, że jednym z najważniejszych 
czynników, które mają wpływ na jakość jajek, jest oczywiście sposób 
ich chowu. To jednak samo w sobie nie wystarczy, bo kiedy stworzy-
my zbyt liberalne warunki tym, którzy nie potrafią z nich korzystać 
dla dobra nauki, bo o sobie zawsze będą pamiętać i zatroszczą się  
o siebie skutecznie, to wcale nie oznacza uzyskanie jaj (publikacji) 
najwyższego sortu. Co z tego, że będziemy poszukiwać jajek po-
chodzących od kur z wolnych wybiegów, uważając że jest to najlep-
szy i najekologiczniejszy sposób produkcji jaj, skoro hodowane  
w ten sposób kury wcale nie musiały otrzymywać ekologicznej pa-
szy. Innymi słowy, nawet na najlepszym w kraju wydziale czy  
w katedrze, jeśli młodzi uczeni nie otrzymują jak najlepszej paszy, to 
przecież sam szyld nie wystarczy do powstania najlepszych dzieł. 

Niejednokrotnie zdumiony byłem chorobotwórczymi pracami 
naukowymi, które nie odpowiadały swoją zawartością nawet mi-
nimalnym poziomem dla prac dyplomowych studentów studiów  
II stopnia, a co dopiero mówić o pracy habilitacyjnej. Rację mają 
hodowcy kur, stwierdzając, że „chów na ściółce pozwala na połą-
czenie dużej wydajności i automatyzacji hodowli z troską o dobre 
warunki ptaków”11. Podobnie jest w szkołach akademickich mi-
________________ 

11 Ibidem. 
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strzów, gdzie jeden uzyskany grant generuje trzy następne, a te – 
kolejnych sześć i tylko trzeba zastanawiać się nad tym, z którego 
zrezygnować lub kogo jeszcze zatrudnić, żeby efekt był najwyższej 
jakości. Wówczas jest jak w chowie ściółkowym – wysoka jakość 
produktu. Przejdę zatem do jajek, czyli naukowych wytworów. 

Jajka źródłem pełnowartościowego białka, czyli rzecz  
o pełnowartościowych rozprawach naukowych 

Pisanie pracy w celu habilitowania się uważam za złe i nawet 
nieetyczne w założeniu. Młody uczony winien pracować  
z miłości dla wiedzy, z głębokiego ukochania jej, z potrzeby 
wewnętrznej swego ducha12. 

Tak jak jajka są przede wszystkim źródłem pełnowartościowe- 
go białka, łatwo przyswajalnego przez organizm, tak też bardzo 
dobre rozprawy naukowe stają się dla pedagogiki wzorcowym 
„białkiem”, które zawiera wszystkie metodologiczne „aminokwa-
sy”. To prawda, że żółtko – jakim w pracach naukowych powinna 
być rzetelnie napisana część teoretyczna – jest prawdziwą bombą 
cholesterolową, ale jednocześnie dostarcza lecytyny, czyli w przy-
padku empirycznych prac badawczych – odpowiednich modeli 
zmiennych i ich wskaźników czy, jak w badaniach jakościowych, 
kategorii do dekodowania i interpretacji danych, zapobiegając od-
kładaniu się go na „ściankach naczyń krwionośnych” rozwiązywa-
nego problemu badawczego. Białko jajek można jeść bez ograniczeń, 
ale ono niestety, bardzo często uczula. Podobnie jest z niektórymi 
poglądami, ideami, koncepcjami, które przywołujemy w swoich 
rozprawach, że mogą jakiegoś recenzenta uczulić, że dostanie na ich 
treść wysypki. Tak też bywa w nauce. Na szczęście, jak twierdzi 
Jeane Hersch: 

________________ 

12 J. Nusbaum-Hilarowicz, Uczeni i uczniowie, Nakładem Księgarni H. Altenber-
ga, Lwów 1910, s. 101. 
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Naukowcy powinni pogodzić się z tym, że wszyscy nie będą się ze so-
bą zgadzać. Już sama myśl, że konieczna jest jednomyślność czy zgod-
ność poglądów, jest przesadnym roszczeniem. My w ogóle jesteśmy 
zbyt wielkimi indywidualistami i mamy zbyt różne drogi życiowe, że-
by znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. To płaszczyzna okre-
ślona negatywnie, na drodze ograniczania, na drodze wyznaczania 
granic. Może dobrze byłoby spróbować ustalić minimum tego, co do 
czego można się zgodzić. Należy doń np. uznanie, że nigdy, przenig-
dy, nie jesteśmy w posiadaniu całej prawdy13. 

Jeśli wiemy, że wysoka temperatura (podobnie jak ubijanie pia-
ny) niszczy strukturę protein, to lepiej jest zjeść jajko na twardo niż 
ugotowane na miękko. Podobnie powinniśmy podejść do projektu 
własnych badań naukowych. Do rozwiązania problemu nie powin-
niśmy kierować się rzekomą „łatwością” jakościowego paradygma-
tu badawczego, gdyż takie jajko może być mniej strawne, jeśli na 
dodatek uczynimy to z pominięciem właściwych dla każdej z me-
tod procedur, od jajka ugotowanego na miękko, gdzie przy dobrze 
przeprowadzonej procedurze badawczej w paradygmacie ilościo-
wym i wykorzystanym bogactwie metod statystycznych możemy 
być spokojni o lekkostrawność. Białko zakwasza organizm, toteż 
najlepiej łączyć je z zasadotwórczymi warzywami, np. ze szczy-
piorkiem. Podobnie jest z analizą danych liczbowych. Jeśli wyko-
rzystamy metody badań statystycznych, to „posmak” uzyskanej 
dzięki temu wiedzy będzie zdecydowanie lepszy. Nie ma zatem 
sensu spierać się o to, co jest lepsze w jajku: białko czy żółtko? – 
podobnie jak nie ma sensu dowodzenie, że podejście ilościowe  
jest lepsze naukowo od jakościowego, gdyż każde z nich powinno 
być właściwie przeprowadzone. Tak samo jak jemy w jajku na 
miękko nie tylko białko, ale i żółtko, zdaniem wielu recenzentów 
naukowiec powinien umieć przeprowadzić badania w każdym  
z tych paradygmatów. Jajko nie może być trochę świeże, a trochę 
nieświeże. 

________________ 

13 Rozmowa Andrzeja Szostkiewicza z Jeanne Hersch, „Tygodnik Powszechny” 
1992, nr 13, s. 3. 
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Na zakończenie zwrócę uwagę na jeszcze dwie kwestie „jajecz-
ne”, pierwszą związaną z podrzucaniem „kukułczego jaja” i drugą 
ze „zrobieniem kogoś w jajo”. Kukułczym jajem jest powołanie 
przez decydentów na recenzenta czy członka komisji kogoś, kto jest 
w konflikcie, wrogich relacjach z promotorem pracy doktorskiej czy 
habilitantem, żeby mieć pewność co do konkluzji napisanej przez 
niego recenzji. Wówczas doktorant czy habilitant staje się przed-
miotem rozgrywek personalnych w środowisku naukowym. Bywa, 
że motywacja jest inna. Oto habilitant nie posiada właściwego do-
robku naukowego, a kierownictwo jednostki chce się go przy tej 
okazji pozbyć. Wówczas obarcza się recenzją kogoś, by załatwił za 
władze jednostki sprawę pozbycia się tego pracownika. W literatu-
rze z naukoznawstwa spotkałem się z opisem zdarzenia, które 
wskazuje na jeszcze inne wykorzystanie metody „kukułczego jaja” 
celem pozbycia się nielubianego profesora. Jeden z asystentów do-
lewał do jego doświadczalnych próbek nieznaną mu substancję, 
toteż profesor otrzymywał wyniki, których nie był w stanie w ża-
den sposób wyjaśnić. Porzucił uczelnię i założył kwiaciarnię. 

„Zrobieniem w jajo” jest natomiast ta część wniosków umarza-
jących postępowanie habilitacyjne, która ma charakter świadomego 
naruszenia dobra społecznego. Habilitant wie, że jego dorobek na-
ukowy nie odpowiada ustawowym wymaganiom, ale je wszczyna 
zgodnie z zasadą „a nuż się uda”. Uruchamia w ten sposób zabawę 
w chowanego. Pisałem o tym już w ubiegłym roku, ale jak widać 
proceder nabiera powszechności, skoro zareagowali nań przedsta-
wiciele gremium „Obywatele Nauki”, tak właśnie nazywając to 
zjawisko. Jak piszą: 

Dzieci lubią bawić się w chowanego. Jedno się chowa, a drugie stara 
się je znaleźć. To pierwsze pojawia się w różnych miejscach, po czym 
znika. Widzę analogię pomiędzy tą dziecięcą zabawą a umarzaniem 
postępowań habilitacyjnych. Habilitanci składają wniosek, po czym go 
wycofują, gdy sprawy idą w złym kierunku [...] Habilitanci powołują 
się na art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który sta-
nowi, że: 
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1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmio-
towe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo  
w części. 

2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli 
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczę-
te, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to 
sprzeczne z interesem społecznym. 

Z zapisu w § 2 korzystają niedoszli pracownicy samodzielni, na ogół 
po tym, gdy wpływają dwie negatywne recenzje. Nie zawsze podejmu-
ją te decyzje samodzielnie. Zdarza się również, że wniosek o umorze-
nie składany jest po posiedzeniu komisji habilitacyjnej, a teoretycznie 
może się zdarzyć, że habilitant przyniesie wniosek na posiedzenie Rady 
Wydziału i dziekan uzupełni porządek jej obrad o stosowny punkt14. 

Członkowie rad jednostek, ale i Centralnej Komisji mają zatem 
problem, kiedy wpływa wniosek o umorzenie postępowania habili-
tacyjnego, jeśli rozpoznają w tym działaniu przesłanki do „robienia 
rady czy komisji w jajo”. W 2016 r. Jerzy Kisielnicki i Stanisław  
Piątek wyliczyli, że rocznie umarzanych jest około 120 wniosków 
habilitacyjnych, co w stosunku do liczby wniosków wynosi ok. 
7%15. Nie ma jednak sensu dociekanie, czy tego jest dużo, czy mało, 
gdyż skoro ustawodawca stworzył taką lukę w prawie, to nic dziw-
nego, że korzystają z niego wnioskodawcy. Jest jeszcze jeden rodzaj 
„robienia w jajo” recenzenta wydawniczego, kiedy w ogóle nie 
uwzględnia się jego krytycznych uwag, natomiast rozprawę pełną 
błędów merytorycznych publikuje się z adnotacją o jego nazwisku 
jako rzekomo w pełni pozytywnego opiniodawcy. 

Ponad 100 lat temu profesor Józef Nussbaum-Hilarowicz wydał 
książkę, w której upominał się o etosowe kształcenie młodzieży 
________________ 

14 Zabawa w chowanego, czyli o umarzaniu postępowań habilitacyjnych, http://obywa 
telenauki.pl/2017/04/zabawa-w-chowanego-czyli-o-umarzaniu-postepowan-habili 
tacyjnych/ [dostęp: 12.04.2017]. 

15 J. Kisielnicki, S. Piątek, Umorzenie postępowania habilitacyjnego, „Forum Aka-
demickie” 2016 nr 7-8 https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/umo 
rzenie-postepowania-habilitacyjnego/ [dostęp: 12.04.2017]. 
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naukowej. Trzeba bowiem dbać o nią w szczególny sposób, by 
chciała włączyć się w dalszy rozwój wiedzy i kultury. 

Istotne jest dobieranie początkującemu młodemu badaczowi takich 
tematów prac naukowych, by za ich pośrednictwem nauczył się meto-
dologii badań wstępując tym samym w świątynię twórczej pracy umie-
jętnej. Profesor musi ostrożnie i niezmiernie delikatnie chodzić koło 
niego i baczyć na to, by przez niewłaściwe postępowanie nie urazić  
i nie zadrasnąć czułej i wrażliwej duszy młodzieńczej. A w początkach 
pracy naukowej młodzież bezustannie narażona jest na przeciwień-
stwa, trudności, może na każdym kroku zrazić się, zanieufać własnym 
siłom, czuć się upokorzoną, a to byłoby dla niej niezmiernie zgubne16. 

Jeżeli ktoś uważa, że podejście J. Nussbauma-Hilarowicza do 
młodych adeptów nauki jest zbyt romantyczne, przestarzałe, bo w dzi-
siejszym świecie trzeba być przygotowanym do bezpardonowej ry-
walizacji, to zakończę ten tekst analogią do hodowli kur, ale  
z uwzględnieniem współczesnych nam tendencji w zarządzaniu wiel-
ką i innowacyjną firmą z dziedziny IT. Założycie firmy technologicznej 
Kyocery – Kazuo Inamori, która zatrudnia dziś ponad 70 tys. osób,  
a także były prezes linii lotniczych Japan Airlines kierował się powyż-
szą zasadą w organizacji pracy. Uważał bowiem, że jeżeli chcemy jajek, 
to musimy dbać o kurę. Podobnie w rywalizacji rynkowej 

kluczem do sukcesu jest dbanie o interes pracowników. Jeżeli są zado-
woleni, to będą wydajniej pracować. Opisuje to na przykładzie kury. 
Twierdzi, że jeśli ktoś będzie ją straszył lub doprowadzi do jej śmierci, 
to nic nie osiągnie. Dlatego, że musi być zdrowa17. 

Kształcenie kadr akademickich powinno zatem uwzględniać tę 
filozofię życia na rzecz budowania kapitału społecznego, który bę-
dzie skutkował wysoką jakością projektów naukowo-badawczych. 
________________ 

16 J. Nusbaum-Hilarowicz, op. cit., s. 87. 
17 K. Sztandera, 83-letni miliarder daje złotą zasadę traktowania pracowników. I dopro-

wadza tym innych do szału http://innpoland.pl/122791,83-letni-miliarder-jesli-chcesz-
jajek-to-dbaj-o-kure-tajemnice-jego-sukcesu-stanowi-troska-o-interesy-pracownikow 
[dostęp: 14.04.2017]. 
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Wstęp 

Integracja edukacyjna – upowszechnienie jej idei (poprzedzone 
licznymi dyskusjami, sporami), jej rozwój koncepcyjny, teoretyczny 
i wreszcie praktyczna realizacja zaprzeczyły pielęgnowanemu przez 
stulecia przekonaniu o słuszności segregacyjnych i ochronnych stra-
tegii w edukacji osób niepełnosprawnych. Stały się one dowodem, 
że najskuteczniejszą drogą integracji społecznej osób z niepełno-
sprawnością jest wspólna nauka dzieci pełno- i niepełnosprawnych. 
Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe efekty, po niemal 40 la-
tach wdrażania integracyjnych form edukacji w naszym kraju, za-
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dowalają wszystkich – teoretyków, badaczy, praktyków czy wresz-
cie środowisko osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych. 

Próby umocnienia słuszności tej koncepcji zaowocowały licznymi 
projektami badawczymi, których wyniki dostarczają argumentów 
za, ale też przeciw tej formie edukacji, szczególnie w odniesieniu do 
osób z głębszym stopniem niepełnosprawności. 

Badania nad efektywnością integracyjnego kształcenia, tak w kra-
ju, jak i za granicą, zazwyczaj obejmują dwa obszary: osiągnięć 
szkolnych (poznawczych) uczniów niepełnosprawnych wybranych 
formach integracyjnej edukacji (w szkole, klasie integracyjnej lub 
masowej) oraz pozycji zajmowanej przez ucznia w strukturze kla-
sy1. Stosunkowo rzadko te dwa obszary uzupełnia diagnoza emo-
cjonalnego funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w szkole  
i w życiu dorosłym. 

Realizowane badania nad efektywnością integracji edukacyjnej 
odnoszą się zatem przede wszystkim do oceny stopnia akceptacji 
uczniów niepełnosprawnych przez społeczność szkolną – nauczy-
cieli, uczniów pełnosprawnych i ich rodziców lub oceny efektów 
nauczania uczniów niepełnosprawnych w systemie integracyjnym 
i specjalnym2. 

Wyniki tych badań są zazwyczaj niejednoznaczne, nie są zatem 
w stanie potwierdzić/zaprzeczyć celowości edukacji integracyjnej 
dla społecznej integracji uczniów, którzy korzystają z takich eduka-
cyjnych rozwiązań. Powód raczej oczywisty, wynikający z wyko-

________________ 

1 J. Lipińska-Lokś, Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi  
z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2011; K. Barłóg, Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008. 

2 K. Barłóg, op. cit.; A. Firkowska-Mankiewicz, Spór o inteligencję człowieka. Dzie-
dziczność czy środowisko, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii  
i Socjologii, Warszawa 1993; G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, 
integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2010. 
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rzystanej w nich metodologii badań. Zwykle odnoszącej się do wy-
branych grup osób z niepełnosprawnością, różnych obszarów ich 
funkcjonowania, etapów wychowania i edukacji lub form kształce-
nia – integracyjnych bądź specjalnych. Zgromadzona w nich ob-
szerna, ale podzielona wiedza nie ułatwia diagnozy mechanizmów 
społecznej integracji we współczesnej rzeczywistości. 

Badania nad znaczeniem integracyjnych form edukacji szkolnej 
dla integracji społecznej w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych 
wciąż są wyjątkiem3. 

Zadaniem integracji w nowoczesnym społeczeństwie jest z jed-
nej strony wzajemne uzależnienie względnie samodzielnych pod-
systemów – ich unifikacja i ograniczenie stopni swobody, a z dru-
giej – usamodzielnienie części wobec całości. Znaczenie części  
w zintegrowanym systemie zależy zatem lub jest wyznaczone po-
ziomem jej usamodzielnienia, a więc autonomii. 

Łączenie – koordynacja autonomicznych jednostek przy zachowaniu 
ich autonomii jest możliwa, jak stwierdza Aaron T. Beck (1993), tylko 
przez nowy mechanizm integracji. Funkcję takiego mechanizmu może 
przejąć jednostkowa biografia, własne życie, gdyż jest to jedyna stała 
linia łącząca zróżnicowane propozycje i role społeczne, czasowo ogra-
niczone przynależności, zaangażowania wewnątrz odmiennych ugru-
powań i sytuacji. […] Jednostka tworzy zatem zbiór wielorakich, par-
cjalnych, czasowo ograniczonych wzorów zachowań, tożsamości 
i systemów orientacji społeczno-kulturowej, które odpowiadają aktu-
alnie „odwiedzanym” segmentom społecznym. Własna biografia jest 
miejscem integracji tychże częściowych tożsamości4. 

Współczesny model integracji społecznej stawia zatem przed in-
tegracyjnymi formami edukacji nowe pytania o rehabilitację, meto-
dy usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, o kompeten-

________________ 

3 A. Firkowska-Mankiewicz, op. cit., G. Dryżałowska, Integracja edukacyjna a spo-
łeczna. Satysfakcja z życia osób niedosłyszących, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2015. 

4 S. Krzychała, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, 
Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2007, s. 117. 
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cje niezbędne do nowych wyzwań To niezmiernie istotna perspek-
tywa w refleksji nad pedagogicznymi modelami wspierania uczniów 
w integracyjnych formach edukacji i możliwym niezbędnym mode-
lowaniu/zmianie kryteriów społecznej selekcji i to ona została zało-
żona w tytule tego opracowania. Próba prześledzenia zmian, które 
w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dokonały się i wciąż się 
dokonują pod wpływem idei wspólnej edukacji, istotnych dla poło-
żenia oraz społecznej alokacji osób z niepełnosprawnością, jest ce-
lem tego opracowania. Zmian, których prześledzenie, mam taką 
nadzieję, rzuci nowe światło także na te obszary integracyjnej edu-
kacji, którym wciąż stawia się zarzut ich adaptacyjnego charakteru  
i raczej postulowanych niż rzeczywistych efektów i identyfikację 
czynników takie opinie uzasadniających. 

Co zmieniła integracyjna edukacja?  
Zakładane a uzyskane efekty integracyjnej edukacji 

Osoby z niepełnosprawnością zawsze były częścią szkolnej spo-
łeczności, ale dopiero integracja edukacyjna, oficjalnie zapoczątko-
wana w 1989 r. powołaniem w Warszawie pierwszego przedszkola 
integracyjnego5 uprawomocniła ich obecność w szkolnictwie ogól-
nodostępnym i przyniosła zmiany dotychczas w historii wspierania 
rozwoju i edukacji osób z niepełnosprawnością niespotykane. 

Integracja edukacyjna zmieniła społeczną sytuację osób z nie-
pełnosprawnością, uruchamiając szereg nowych czynników wyzna-
czających jej wymiary. Poznanie ich wzajemnych zależności i uwa-
runkowań wydaje się istotne dla określenia obecnego położenia 
jednostek niepełnosprawnych i szerszych kontekstów społecznych 
w obszarze których lokują się przyczyny podejmowania nietraf-
________________ 

5 J. Łysek, Kształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Nauczy-
ciel i Szkoła” 2002, nr 1-2; J. Popławska, B. Sierpińska, „Zacznijmy razem” – dzieci 
specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych, 
WSiP, Warszawa 2001. 
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nych, w konsekwencji pozorowanych działań, na rzecz ich społecz-
nej integracji. 

Obecnie systemem integracyjnych form edukacji objętych jest 
174 338 (stan na 19 września 2015 r.) uczniów z w różnym wieku  
i z różnym rodzajem niepełnosprawności. 

• w przedszkolach – 12 363 000 – 123 630 dzieci z niepełnospraw-
nościami (1% ogółu) – 191 placówek przedszkolnych specjal-
nych do nich uczęszczało 3200 dzieci z niepełnosprawnością; 

• w szkołach podstawowych: ogółem 63,0 tys. uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym 39,5 tys. (w od-
działach specjalnych 2,2%, w integracyjnych 37,1% i szkołach 
ogólnodostępnych 60,7%), a 23,6 tys. w szkołach specjalnych; 

• w gimnazjach: ogółem 47,2 tys. uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi – w tym 22,1 tys. (w oddziałach spe-
cjalnych 3,1%, w integracyjnych 31,8% i szkołach ogólnodo-
stępnych 65,2 %), a 25,1 tys. w szkołach specjalnych (53,2% 
wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi); 

• w szkołach ponadgimnazjalnych: ogółem 26,5 tys. uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym 8900 (w od-
działach specjalnych 2,0 %, w integracyjnych 20,7% i szkołach 
ogólnodostępnych 77,4%) – w tym w liceach ogólnokształcą-
cych 39,6% oraz zasadniczych szkołach zawodowych 35,0%,  
a 26,5 tys. w szkołach specjalnych zawodowych 12,9 tys. 
(48,9%) i przysposabiających do pracy 11,0 tys. (41,7%); 

• w technikach: ogółem 3000 uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi - w tym 2141 (w oddziałach specjalnych 
0,8%, w integracyjnych 8,4% i szkołach ogólnodostępnych 
90,8%), a 808 w technikach specjalnych; 

• w szkołach policealnych: ogółem 475 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – w tym 80 (w oddziałach specjal-
nych 10,5%, w integracyjnych 25,0% i szkołach ogólnodostęp-
nych 64,5 %), a 339 uczniów w szkołach specjalnych6. 

________________ 

6 Źródło: GUS stan na 19.09.2015 r.  
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Z danych tych wynika, że poza szkolnictwem zawodowym, na 
pozostałych etapach edukacji w integracyjnych formach edukacji 
kształci się porównywalna jak w systemie segregacyjnym liczba 
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolnictwo 
otwarte jest więc powszechną formą kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Przytoczone liczby potwierdzają więc zmiany jakie są zasługą 
integracyjnych form edukacji. 

• Od integracji ukrytej poprzez możliwość w latach 1991-1993 
do prawa wspólnej nauki w 1999 r. 

• Od ignorowania potrzeb edukacyjnych uczniów z niepeł-
nosprawnością w integracji ukrytej do obowiązku ich zaspo-
kajania. 

• Od placówek wczesnej diagnozy i wspierania rozwoju dzieci 
upośledzonych umysłowo do programu Wczesnego Wspiera-
nia Rozwoju dla wszystkich dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością. 

• Od administracyjnych decyzji o drodze edukacji opartej o ro-
dzaj i stopień niepełnosprawności do możliwości wyboru śro-
dowiska edukacyjnego przez ucznia lub jego prawnych opie-
kunów (najmniej ograniczającego/najbardziej stymulującego). 

• Od określeń dyskryminujących (uczeń niepełnosprawny) do 
niedyskryminujących (uczeń ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi). 

W ich efekcie można było oczekiwać, że integracyjny system 
kształcenia urealni szanse uczniów z niepełnosprawnością na 
udział w życiu społeczności szkolnej – ich integrację ze społeczno-
ścią szkolną, ale także przygotuje do uczestnictwa w ważnych ob-
szarach życia społecznego po ukończeniu edukacji. Zmiany syste-
mu edukacji zaowocowały bowiem dalszymi przeobrażeniami. 
Zasygnalizuję jedynie niektóre z nich, bowiem ich niezmiernie dłu-
ga lista byłaby i tak niekompletna. 

• Obecnie ponad połowa dzieci z niepełnosprawnością ma 
prawnie zagwarantowaną, realną możliwość wychowywania 
się w rodzinie, wzrastania w społeczności lokalnej. 
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• Uczeń lub jego rodzice decydują o drodze, miejscu edukacji. 
• Uczeń z niepełnosprawnością ma możliwość włączenia się, na 

poszczególnych etapach rozwoju, w środowisko pełnospraw-
nych rówieśników i poznanie zasad decydujących o alokacji  
i społecznym prestiżu w środowisku społecznym. 

• Podjęcia i realizacji roli społecznie wartościowej – roli ucznia  
i rówieśnika w edukacji ogólnodostępnej (niezmiernie istotnej 
w socjalizacji szkolnej), kształtowania tożsamości osobistej  
i społecznej oraz zdobywania kompetencji do udziału w życiu 
społecznym. 

• Osoba z niepełnosprawnością ma szanse na zdobycie wy-
kształcenia na porównywalnym z pełnosprawnymi rówieśni-
kami poziomie. 

• Możliwość uruchomienia procesu emancypacji od własnej 
niepełnosprawności. 

Te zmiany niewątpliwie uspokajają. Idea integracji edukacyjnej 
przekłada się na realne zmiany sytuacji i położenia społecznego 
osób z niepełnosprawnością w okresie nauki szkolnej. 

Dla ogólnodostępnych form edukacji oznacza to zadanie jak 
najdłuższego utrzymania uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi w integracyjnych formach edukacji. Wyniki badań i ob-
serwacje wskazują, że szkoły ogólnodostępne i integracyjne nieźle 
radzą sobie z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów – 
utrzymania ich w roli ucznia – osoby uczącej się. Niewątpliwą po-
mocą i wsparciem jest tu ustawa podstawowa MEN z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty7 i odpowiadające im kolejne rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym. Wskazane rozporządzenia uwzględ-
niają również ratyfikowane przez Polskę ważne dla wyrównywania 
szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością dokumenty mię-
dzynarodowe, m.in.: standardy Edukacji dla Wszystkich (Education 
________________ 

7 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 
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for All)8, Deklarację z Salamanki9 oraz wytyczne dla działań w za-
kresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, przyjęte przez Światową 
konferencję Dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp  
i Jakość10 oraz w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych11. Nie wszyst-
kie z przyjętych rozwiązań okazują się korzystne dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, ale to nieco inny problem. 

Znacznie gorzej placówki integracyjne radzą sobie ze wspiera-
niem uczniów z niepełnosprawnością w roli rówieśnika. Większość 
badań podejmujących tę problematykę wykazuje niski poziom lub 
brak jakiejkolwiek integracji ze środowiskiem rówieśniczym uczniów 
niepełnosprawnych, głównie w relacjach pozaformalnych. Szcze-
gólnie na poziomie edukacji podstawowej i gimnazjum. Izolacja, 
poczucie wyobcowania, marginalizacja to najczęściej sygnalizowane 
doświadczenia uczniów z niepełnosprawnością w rówieśniczych 
relacjach12. 

Integracja edukacyjna jako metoda i cel zarazem nie spełnia 
więc w tym zakresie swojego zadania, nie sprzyja, mimo założeń  
i psychologicznych uzasadnień, społecznej integracji pełnospraw-
nych i niepełnosprawnych uczestników wspólnej edukacji. 

Co pozostało niezmienne?  
Pozorowane działania i ich pozorne efekty 

Sam proces upowszechnienia wspólnej edukacji, praktyczna je-
go realizacja, jak się wydaje, nie tylko nie unieważniła tradycyjnego 
________________ 

8 Raport Programu „Edukacji dla wszystkich” (2000-2016), http://en.unesco. 
org/gem-report/report/2015/education-all-2000-2015-achievements-and-challenges 
[dostęp: 17.04.2017]. 

9 Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych po-
trzeb edukacyjnych. Salamanka, Hiszpania, 7-10 czerwca 1994 r. 

10 Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st centu-
ry. Paris: UNESCO, 2014 http://en.unesco.org/gced [dostęp: 17.04.2017]. 

11 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw 
Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475). 

12 J. Lipińska-Lokś, op. cit.; K. Barłóg, op. cit.; G. Dryżałowska, op. cit. 
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podziału uczniów na pełno- i niepełnosprawnych (chociaż tych 
drugich przemianowała na uczniów ze specjalnymi potrzebami), ale 
je nawet umocniła. Przemianowanie uczniów niepełnosprawnych 
na uczniów ze specjalnymi potrzebami ponownie skoncentrowało 
uwagę na swoistych problemach i specjalistycznej pomocy jako 
podstawowym warunku umożliwiającym ich edukację w szkołach 
ogólnodostępnych. 

„Ta koncentracja na potrzebach swoistych może być traktowa-
na, jak stwierdza Grzegorz Szumski13, jako podstawowa przyczyna 
mankamentów integracyjnego kształcenia”. Uporczywe uznawanie 
specjalnych potrzeb za najważniejsze ograniczyło wspólne naucza-
nie do integracji instytucjonalnej i ostatecznie przesądziło o słabości 
integracyjnego kształcenia w przeciwdziałaniu wykluczeniu i mar-
ginalizacji uczniów niepełnosprawnych w procesie szkolnej eduka-
cji. Ostatecznie zdecydowało o pozorności działań podejmowanych 
w tym zakresie. Wspieranie, wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z niepełnosprawnością bez wystarczającej troski o prze-
kształcanie postaw społeczności szkolnej (nauczycieli, pełnospraw-
nych rówieśników i ich rodziców), z negatywnych na akceptujące 
ich „inność” i odmienność funkcjonalną przyczyniło się także do 
migracji uczniów z niepełnosprawnością z integracyjnych form 
edukacji do specjalnych. 

Raport tematyczny z badania – Realizacja ścieżek edukacyjnych 
z 2014 r. nie napawa optymizmem. 32% uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi przynajmniej raz zmieniło formę eduka-
cji ze szkoły ogólnodostępnej (40%) lub integracyjnej (60%) na spe-
cjalną. Najczęściej tego rodzaju decyzje są wynikiem nasilenia się 
porażek szkolnych w obu rolach (ucznia i rówieśnika) w stopniu 
przekraczającym odporność psychiczną ucznia i jego rodziców, ale 
także braku właściwej opieki i wsparcia – nieprzestrzegania zaleceń 
wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  
W konsekwencji braku lub nadmiaru działań wyrównujących szan-
se edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością. Jeżeli te informacje 
________________ 

13 G. Szumski, op. cit., s. 16. 
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uzupełnimy o decyzje dyrektorów szkół dotyczące losów edukacyj-
nych tej grupy uczniów, problem staje się bardziej złożony. 4% dy-
rektorów szkół ogólnodostępnych odmówiło przyjęcia do swoich 
placówek dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wśród 
nich 20 % do integracyjnych i 8% do specjalnych, a zmianę szkoły 
analogicznie rekomendowało 30% dyrektorów z placówek ogólno-
dostępnych, 40% z integracyjnych i 23% ze specjalnych. Ponadto, 
jak wynika z „Raportu końcowego: Badania wpływu kierunku i po-
ziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełno-
sprawnych”: 

połowa przedstawicieli placówek edukacyjnych uważa, iż osoby nie-
pełnosprawne powinny uczyć się w placówkach specjalnych, a co 
czwarty utrzymuje, iż osoby niepełnosprawne w ogóle nie nadają się 
do normalnych szkół, bo nie są w stanie w nich funkcjonować. Średnio 
co czwarty badany przedstawiciel z otoczenia instytucji edukacyjnej 
wyraża przekonanie, iż osoby niepełnoprawne w szkole narażone są 
tylko na stres i nic więcej. Konsekwentnie podobny odsetek uznaje, iż 
w procesie edukacji powinny być one traktowane ulgowo14. 

Najchętniej przyjmowanymi do integracyjnych form edukacji  
(w deklaracjach dyrektorów) są uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim (63%), słabosłyszący (42%), słabo-
widzący (40%) z uszkodzeniem narządu ruchu (38%), autyzmem  
i Zespołem Aspergera (30%). Szkołę specjalną jako najlepsze śro-
dowisko edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym i znacznym wskazało 67% badanych 
dyrektorów, dla uczniów niesłyszących 56%, dla uczniów niewi-
domych 57%. Oznacza to, że wciąż mamy segregację w integracyj-
nym ustroju kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
Wciąż rodzaj i stopień niepełnosprawności decyduje o przyzwole-
niu na wspólną z pełnosprawnymi uczniami edukację. Z danych 
________________ 

14 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodo-
wą osób niepełnosprawnych Raport końcowy, część 1 z 6, Pentor Research Interna-
tional, s. 12/13, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/Badania_i_ana 
lizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf [dostęp: 2.04.2017]. 
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tych wynika, że szkoły ogólnodostępne i integracyjne są otwarte na 
kształcenie tych uczniów z niepełnosprawnością, których różnice  
w funkcjonowaniu szkolnym mieszczą się w granicach normy – 
zróżnicowania indywidualnego uczniów, a bronią się przed tymi, 
którzy wymagają podejmowania działań wykraczających poza 
standardy, są niezgodne lub wykraczają poza przyzwyczajenia  
i kompetencje nauczycieli. 

Rozproszone, fragmentaryczne dane, odnoszące się do efektyw-
ności integracyjnych form kształcenia pozyskiwane w badaniach 
skoncentrowanych na diagnozie różnych obszarów życia osób  
z niepełnosprawnością to niewystarczające argumenty do odpo-
wiedzialnego stwierdzenia, że integracja edukacyjna w Polsce się 
nie udała, ale wystarczająca podstawa do refleksji nad argumentami 
uzasadniającymi takie oceny. 

Uczeń (jego rodzice) ma prawo wybrać szkołę, a szkoła ma 
prawo odmówić jego przyjęcia ze względu na brak „możliwości” 
zaspokajania jego specjalnych potrzeb edukacyjnych. W efekcie ci 
uczniowie podejmują edukację niezgodnie z własnymi lub opieku-
nów oczekiwaniami. Na ile tego typu doświadczenia i decyzje mają 
znaczenie dla biografii takich uczniów nie sposób ocenić. 

Podobna trudność dotyczy rozpoznania strategii podejmowa-
nych przez niektórych nauczycieli i dyrektorów szkół, które służą 
zniechęcaniu do kontynuowania nauki w integracyjnych formach 
edukacji tych uczniów, których rodzice taką decyzję podjęli w prze-
konaniu, że „integracja włączająca (czyli taka, która zakłada, że 
każde dziecko niepełnosprawne jest pełnoprawnym członkiem 
szkoły), to jedyny klucz do społeczeństwa, poznawania ludzi i na-
wiązywania przyjaźni” bądź były wynikiem głębokiego przekona-
nia, że szkoła specjalna „to największe wykluczenie, getto”, „zmar-
nuje dziecko”15. Powyżej przytoczone dane dotyczące migracji 
uczniów niepełnosprawnych z integracyjnych form edukacji do 
________________ 

15 S. Szwed, Sumienie bardzo czyste, [w:] Pytania, których się nie zadaje, red. J. Ko-
ral, Wydawnictwo Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa, 
Warszawa 2012, s. 76. 
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szkół specjalnych potwierdzają istnienie tego typu praktyk. Nega-
tywne doświadczenia z nich wynikające, w połączeniu z odporno-
ścią i wrażliwością na nie rodziców oraz ich dzieci, wcześniej  
lub później doprowadzają do ostatecznego wyleczenia „(nie)do-
pasowanych” z integracji. I jest to niezbity dowód na pozorność 
działań podejmowanych w tym zakresie. W integracyjnym ustroju 
edukacji tego typu zdarzenia nie powinny mieć miejsca, a tym bar-
dziej uzyskiwać społecznego przyzwolenia lub akceptacji. Tymcza-
sem, jak wskazują powyżej przytoczone liczby, nie należą do wyjąt-
kowych. 

Rodzic ma prawo wybrać szkołę dla swojego dziecka, tym sa-
mym na szkole spoczywa obowiązek odpowiedzialności za efekty 
jego edukacji, dopasowania oferty edukacyjnej do jego potrzeb 
edukacyjnych, a tymczasem jest odwrotnie. Uczeń musi sprostać 
standardom edukacyjnym, opanować podstawę programową, do-
równać pełnosprawnym rówieśnikom. To oznacza także obowiązek 
Państwa stworzenia lepszej szkoły. Przygotowanej do pracy z silnie 
zróżnicowaną populacją uczniów pełno- i niepełnosprawnych. 
Otwartą na różnice indywidualne z odpowiednio wykształconą 
kadrą pedagogów i nauczycieli każdego szczebla edukacji. Wypo-
sażenia wszystkich nauczycieli w takie kompetencje, które umożli-
wią im podejmowanie działań adekwatnych do specjalnych potrzeb 
uczniów z niepełnosprawnością i skutecznego ich zaspokajania. 

Zaniechania, szczególnie w tej ostatniej kwestii, są raczej po-
ważne. Wystarczy wspomnieć, że znacząca część przyszłych nauczy-
cieli w toku całego okresu studiów nie ma możliwości zapoznania 
się nawet z podstawowymi problemami rozwoju, funkcjonowania  
i ograniczeniami dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami i stopnia-
mi niepełnosprawności, a którzy są, przynajmniej formalnie, już od 
niemal czterdziestu lat „równoprawnymi” uczestnikami ogólnodo-
stępnej edukacji. Niedostatki w tych zakresach wciąż będą urucha-
miały praktyki zniechęcania „niedopasowanych” i reprodukcję nie-
standardowych czynników wewnętrznej selekcji szkolnej (np. ze 
względu na rodzaj lub stopień niepełnosprawności – przykład dy-
rektorów podany powyżej). 
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Swoboda wyboru szkoły przez rodziców lub samych uczniów 
tworzy także warunki do uaktywniania się czynnika auto selekcji. 
Wybór specjalnej ścieżki kształcenia nie zawsze jest uzasadniony 
dobrem dziecka. Czasem wygodą rodziców lub wiarą, że tam  
(w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej) nauczy się, na miarę swo-
ich możliwości, samodzielności, samostanowienia, samoobsługi, 
zaradności życiowej i społecznej, w miarę „niezależnego” życia. 

Ponad połowa uczniów z niepełnosprawnością pobiera naukę w 
szkołach specjalnych. Przy czym warto zauważyć, że odsetek 
uczniów wybierających tę ścieżkę edukacji wzrasta na kolejnych 
etapach edukacji. Część z nich zatem nigdy nie „podjęła walki  
o prawdziwe włączenie do społeczeństwa i najlepszą edukację”16,  
a część z niej zrezygnowała. Trudno jednak jednoznacznie stwier-
dzić, że odpowiedzialność za ten fakt spoczywa wyłącznie na szko-
le ogólnodostępnej. Powód, brak badań w tym zakresie. Nie ma 
zatem rzetelnej diagnozy przyczyn takich sytuacji. 

Rezygnacja z dalszej nauki razem z pełnosprawnymi uczniami 
jest jednak dodatkowym argumentem na rzecz pozornych działań 
integracyjnych i integrujących społeczność szkolną z niepełno-
sprawnymi uczestnikami procesu kształcenia. Uzupełnia go rezy-
gnacja w ogóle z dalszej nauki. Najczęściej przyczyną takiej decyzji 
jest brak wiary w sens dalszego kształcenia dla polepszenia własnej 
sytuacji, utrata zapału do dalszej edukacji, strach przed szkołą, stan 
zdrowia, rzadziej ukończenie zaplanowanej ścieżki edukacyjnej  
i podjęcie zatrudnienia. 

Porażka i ucznia i instytucji. Zawiódł system, bo formę edukacji, 
która w założeniu miała za zadanie wyrównywanie szans na spo-
łeczną integrację ugruntował jako konieczny i bezwarunkowy efekt 
wspólnej edukacji – integrację społeczną. Szansa nie oznacza osią-
gnięcia celu. Pytanie zatem, czy system wywiązał się z tych zobo-
wiązań, które umożliwiają wykorzystanie integracji edukacyjnej dla 
integracji społecznej osób z niepełnosprawnością lub czy jasno spre-
cyzował pojęcie integracji społecznej. Jej rozumienie i zróżnicowane 
________________ 

16 Ibidem, s. 70. 
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wymiary społecznych aktywności i zaangażowań potwierdzających 
słuszność takiej edukacji. W moim przekonaniu nie. Słusznie za-
uważa Amadeusz Krause17, że „obecnie nie może już być mowy  
w pedagogice specjalnej o uniwersalnych dla wszystkich niepełno-
sprawności prawidłowościach integracyjnych. Musimy je zawsze 
rozpatrywać w kategorii specyfiki danej niepełnosprawności”. Każ-
dorazowo zatem wyznaczać cząstkowe cele zmierzające do możli-
wego do osiągnięcia przez jednostkę poziomu jej społecznej inte-
gracji. Problem ten sygnalizowałam już w 2004 r. w artykule: 
Integracja edukacyjna a integracja społeczna18. 

Co powinno się zmienić? Społeczne usytuowanie osób  
z niepełnosprawnością we współczesnym świecie 

Dotychczasowe doświadczenia ujawniają znaczny rozdźwięk 
pomiędzy efektami zakładanymi w koncepcji integracyjnej edukacji 
a tymi, które są uzyskiwane w praktyce pedagogicznej. Wyniki 
licznych już badań z tego zakresu wskazują na nieprawidłowe rela-
cje społeczne pomiędzy pełno- i niepełnosprawnymi uczniami. Izo-
lacja, odrzucenie, marginalizacja, dyskryminacja, brak poczucia 
przynależności do zespołu klasowego, to główne doświadczenia 
uczniów z niepełnosprawnością w trakcie nauki szkolnej19. One, jak 
się wydaje, zaprzeczają idei wspólnej edukacji, niebezpiecznie za-
grażają jej kontynuacji. Szczególnie obecnie gdy entuzjazm dla idei 
integracji edukacyjnej stopniowo maleje, a wzrastają wymogi 
sprawności, urody, funkcjonalności, które powodują, że niepełno-
sprawność wciąż i pewnie zawsze będzie postrzegana jako zjawisko 
negatywne z szeregiem konotacji nią wyzwalanych i przenoszonych 
na osoby nią obciążone i gdy lęk przed „Innym”, „Obcym”, „Od-
miennym” przybiera na sile. 
________________ 

17 A. Krause, niepublikowana recenzja w postepowaniu awansowym, 2017, s. 11. 
18 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: (red.) G. Dryżałowska, H. Żu-

raw:, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004. 
19 J. Lipińska-Lokś, op. cit.; K. Barłóg, op. cit.; G. Dryżałowska, op. cit. 



Integracja edukacyjna z innej perspektywy 47 

„Integracja, owszem, to piękna idea, ale powinna pozostać  
w sferze teorii. W przedszkolu było jeszcze bardzo dobrze. […]  
W szkole podstawowej idea włączania w społeczeństwo odczaro-
wała się zupełnie. Zobaczyłam absolutną fikcyjność integracji. Na-
wet w dobrej szkole, w dobrej klasie dzieci nie kolegują się ze sobą. 
Zrozumiałam, że integracji po prostu nie ma, bo ludzie mają ten-
dencję do segregacji” – stwierdza matka ucznia z niepełnosprawno-
ścią intelektualną20. 

Inna widzi ten problem inaczej: „Każdy rodzic boi się samotno-
ści swojego dziecka, ale trzeba pamiętać, że odrzucenie nie dotyka 
tylko osób niepełnosprawnych, ale wszystkich, którzy w jakiś spo-
sób się wyróżniają. […] Musimy być świadomi, że nasze dziecko 
jest inne, a to jest szkoła ogólnodostępna”21. 

Dosyć trudno w oparciu o powyżej zaprezentowane dane  
i stwierdzenia wykazać, na ile upowszechnienie integracyjnych 
form edukacji jest istotnym czynnikiem zmian społecznego usytu-
owania osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, 
także po ukończeniu edukacji w dorosłym życiu. To pytanie pozo-
staje otwarte. Nie wiemy bowiem, jakie znaczenie ma ukryty pro-
gram szkoły, dla społecznej integracji osób z niepełnosprawnością, 
jaki ma wpływ na rodzaj doświadczeń szkolnych i uruchamiane 
mechanizmy przystosowawcze do własnej niepełnosprawności  
w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej przeciwdziałające od-
rzuceniu lub izolacji społecznej. 

Rozproszone dane, różne metodologie stosowane w ich groma-
dzeniu także odniesienia do poszczególnych lat i grup osób z nie-
pełnosprawnością w ich prezentacji są poważną przeszkodą w for-
mułowaniu jednoznacznych opinii. 

Wiemy, jaka jest i jak się zmieniła np. struktura wykształcenia 
osób z niepełnosprawnością. Od 1988 r. następuje systematyczny 
wzrost poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych. Znacząco 
zmienił się odsetek osób najgorzej wykształconych. W 1988 r. ponad 

________________ 

20 S. Szwed, op. cit., s. 77-80. 
21 Ibidem s. 81. 
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dwie trzecie niepełnosprawnych posiadało co najwyżej wykształce-
nie podstawowe, obecnie wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie niższy. 
Jednak odsetek osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem 
rośnie dużo wolniej niż ten sam wskaźnik w grupie osób spraw-
nych, natomiast stopniowo zaciera się różnica w wykształceniu 
osób sprawnych i niepełnosprawnych na poziomie średnim. Struk-
tura wykształcenia osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i wię-
cej w stosunku do ogółu populacji przedstawia się następująco22: 

• wyższe – 6% (16%) 
• policealne i średnie zawodowe – 19% (23%), 
• średnie ogólnokształcące – 8% (10%), 
• zasadnicze zawodowe - 30% (26%), 
• gimnazjum, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wy-

kształcenia – 38% (24%)23. 
Jednocześnie brak danych, ile w danym roku rozpoczęło eduka-

cję, ilu jest absolwentów na poszczególnych etapach kształcenia i ilu 
z nich złożyło egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie 
pozwala na ocenę efektywności form edukacji i etapów kształcenia 
dla społecznej integracji osób z niepełnosprawnością. Dostępne, 
fragmentaryczne dane nie obrazują bowiem rzeczywistej sytuacji. 
Np. w roku szkolnym 2013/2014 technika ogólnodostępne i spe-
cjalne (wraz z uzupełniającymi) ukończyło 448 osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi do matury przystąpiło 302, a świadectwo 
dojrzałości otrzymało 153 lub w 2013/2014 roku było 226 absolwen-
tów szkół policealnych, 44,7% przystąpiło do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe, a zdało go niespełna 10% (GUS).  
W oparciu o nie można jedynie stwierdzić określoną efektywność 
tej edukacji dla zmiany poziomu wykształcenia. I jest to zmiana 
zdecydowanie korzystna. 
________________ 

22 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodo-
wą osób niepełnosprawnych Raport końcowy, Pentor Research International, (źró-
dło: https://www.pfron.org.pl, dostęp: 2.04.2017); x% osoby niepełnosprawne, (x%) 
ogółem Polacy. 

23 Na podstawie: Badanie finansowane z środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych (na podstawie GUS – BAEL, II kwartał 2009). 
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Wykształcenie, w wielu opracowaniach podejmujących proble-
matykę z tego zakresu24, jest podkreślane jako jeden z czynników 
wyznaczający sytuację osób z niepełnosprawnością w różnych ob-
szarach życia społecznego. Najsilniej łączy się w nich poziom wy-
kształcenia z aktywnością zawodową i podkreśla, że im wyższy 
poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnością, tym ich szanse 
na rynku pracy są większe. 

Zależność tę obrazuje wskaźnik zatrudnienia ze względu na po-
ziom wykształcenia dla osób niepełnosprawnych oraz ogółem całej 
populacji (dane dla osób w wieku 15 lat i więcej)25. 

• ogółem – 13,3 % (50,4%), 
• wyższe – 27,0 % (78,4%), 
• średnie zawodowe – 16,9% (63,3%), 
• średnie ogólnokształcące – 14,1% (41,1%), 
• zasadnicze zawodowe – 17,4 % (58,6%), 
• gimnazjalne i niższe – 6,0% (17,2%)26. 
Szczegółowe analizy uwzględniające związek wykształcenia  

z aktywnością zawodową i ekonomiczną nie są już jednak tak jed-
noznaczne. Wprawdzie z powyższych danych wynika, że osoby 
niepełnosprawne z wyższym wykształceniem to najliczniejsza gru-
pa aktywnych zawodowo. Powstaje jednak pytanie o rodzaj, sto-
pień orzeczonej niepełnosprawności, czas jej wystąpienia, miejsce 
zatrudnienia i zajmowane stanowisko, jego adekwatność do uzy-
________________ 

24 B. Kołaczek, Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec 
pracy zawodowej, [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, IPiSS, Warszawa 
2002; M. Garbat, Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, [w:]  
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 2-3, Krajowa Izba Gospodarczo-Reha-
bilitacyjna, Warszawa 2007; Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświad-
czenia pracodawców, red. B. Gąciarz, E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, 
Gdynia 2009. 

25 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodo-
wą osób niepełnosprawnych Raport końcowy, Pentor Research International, (źró-
dło: https://www.pfron.org.pl, dostęp: 2.04.2017); x% osoby niepełnosprawne, (x%) 
ogółem Polacy. 

26 Źródło: Badanie finansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych (na podstawie GUS – BAEL, II kwartał 2009). 
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skanych kwalifikacji tej grupy osób z niepełnosprawnością. Bez 
uwzględnienia tych danych twierdzenie, że poziom wykształcenia 
jest decydującym czynnikiem ich zatrudnienia, jest nieuprawnione. 
Z większym prawdopodobieństwem można przyjąć, że jest to gru-
pa o mniejszych ograniczeniach funkcjonalnych, lepszej kondycji 
zdrowotnej i wysokich kompetencjach społecznych. Podstawą takiej 
interpretacji jest fakt, że 70,3% osób niepełnosprawnych z wyższym 
wykształceniem nie znajduje się jednak na rynku pracy, chociaż 
wybrany kierunek studiów ukończyło. Mają zawód i dyplom go 
potwierdzający, ale nie podjęli zatrudnienia. Problem w tym, czy 
jest to ich własna decyzja? 

W ocenach efektów integracji edukacyjnej nie zawsze jesteśmy 
szczerzy. Nie próbujemy nawet udzielić odpowiedzi na pytania: czy 
wszystkie osoby niepełnosprawne powinny/muszą być zintegro-
wane i zintegrowane na jednakowym poziomie? Czy integracja 
społeczna, w jej powszechnym rozumieniu, jest dostępna dla 
wszystkich? Wiemy, że nie, ale nie chcemy tego przyznać, jasno 
tego stwierdzić, chociaż sami też doświadczamy i odrzucenia i nie-
chęci w różnych gremiach społecznych, mimo że jesteśmy sprawni. 
Decydują kryteria społecznej selekcji i posiadane kompetencje do 
podejmowania i realizacji różnych ról i zadań w nie wpisanych.  
W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością także i ignorowanie 
tego faktu jest hipokryzją szkodzącą idei integracji. Niepełnospraw-
ność wciąż, mimo powoli zachodzących zmian w społecznej per-
cepcji osób nią obciążonych, jest podstawowym kryterium i selekcji 
i alokacji społecznej osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w bliż-
szych relacjach interpersonalnych, chociaż poprawnością polityczną 
i optymistyczną prezentacją wskaźników np. aktywności zawodo-
wej, stopy bezrobocia, wykształcenia osób z niepełnosprawnością 
próbuje się ten niewygodny fakt przesłonić. 

Od 2007 r. obserwujemy stopniowy wzrost współczynnika ak-
tywności zawodowej osób niepełnosprawnych do 27,5% w 2012 r.  
i utrzymywanie się jego wartości na stabilnym poziomie około 27% 
w latach 2013-2014. Mimo spadku w 2015 r. do poziomu 25,9% 
wskaźnik ten wzrósł w roku 2016 i osiągnął wartość 26,8%. Jednak 
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dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w 2016 r. sytu-
acja na rynku pracy kształtowała się następująco: współczynnik 
aktywności zawodowej wynosił 16,3%, wskaźnik zatrudnienia – 
14,6%, stopa bezrobocia – 10,9%. 

Zatem ogółem zaledwie 14,6% osób niepełnosprawnych według 
tych danych znalazło zatrudnienie. To niepokojące dane, zaprzecza-
jące równości szans osób niepełnosprawnych w tym najważniej-
szym dla każdego człowieka obszarze życia. Decydującym o samo-
stanowieniu, samodzielności, potwierdzającym podjęcie obowiązań 
dorosłości. Pozostałe powyżej przedstawione wskaźniki uprawo-
mocniają to stwierdzenie nawet wówczas, gdy odwołamy się do 
bardziej optymistycznych danych GUS z III kwartału 2011 r. 

Według nich na 3,4 mln osób z prawnie orzeczoną niepełno-
sprawnością 2,1 mln było w wieku produkcyjnym, ale pracowało  
w tym czasie 465 tys. czyli 27,3%, podczas gdy w UE wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnym wynosił około 50%. I chociaż  
w przywołanym raporcie sformułowano szereg wniosków wynika-
jących z pogłębionej analizy statystycznej zebranych informacji, to 
uwzględnione w nich zmienne nie w pełni obrazują rzeczywisty 
wpływ/znaczenie poziomu wykształcenia na efektywność integra-
cyjnej edukacyjnej dla włączania tej grupy osób, w ważne społecz-
nie wartościowe obszary życia społecznego po ukończeniu edukacji 
– w dorosłym życiu. Podkreślają raczej niedoskonałość rozwiązań 
aktywizujących zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. 

W raporcie znajduje się także bardzo interesujący wniosek „ba-
dania wykazały, iż większą szansę na wykonywanie pracy w wyu-
czonym zawodzie mają osoby kroczące powszechną ścieżką eduka-
cji, niż osoby uczące się przede wszystkim w szkołach specjalnych. 
Te ostatnie częściej wybierają też pracę na chronionym rynku pra-
cy”27. Nie kwestionując słuszności tego wniosku bez rozpoznania 
struktury społecznej osób podejmujących edukację w integracyj-

________________ 

27 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodo-
wą osób niepełnosprawnych Raport końcowy, Pentor Research International, (źró-
dło: https://www.pfron.org.pl, dostęp: 2.04.2017), s. 18. 
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nych i specjalnych formach edukacji, stwierdzenie to, bez uwzględ-
nienia zmiennych, o których była mowa powyżej i tzw. SES, nie 
tylko jest na wysokim poziomie ogólności, ale także nie obrazuje 
czynników, które o tym decydują. Zwraca na ten fakt uwagę Grze-
gorz Szumski28, gdy odwołując się do wyników badań polskich  
i zagranicznych badaczy29, wskazuje na udowodnione mechanizmy 
selekcji społecznej zapewniające lepsze miejsca dzieciom wycho-
wywanym w rodzinach o wyższym statusie społeczno-ekonomicz-
nym i dość silny związek między SES rodziny a miejscem kształce-
nia dziecka. Z jego analiz tego problemu wynika, że do klas 
integracyjnych trafia 40% uczniów z wysokim i niespełna 20%  
z niskim SES, podczas gdy do szkół specjalnych uczęszcza prawie 
50% uczniów ze środowiska o niskim i około 25% z wysokim SES30. 
Ta zaobserwowana tendencja zwraca uwagę na SES środowiska 
rodzinnego niepełnosprawnych uczniów także w aspekcie nierów-
ności edukacyjnych, które mogą być jej konsekwencją – powodować 
je, wzmacniać lub osłabiać, w efekcie kształtować ich sytuację na 
rynku pracy i decydować o społecznej alokacji. 

Wiele uwagi nierównościom edukacyjnym (definiowanym jako 
korelacja między statusem przypisanym ucznia a jego osiągnieciami 
szkolnymi) związanym ze statusem ekonomiczno-społecznym ro-
dziny pochodzenia ucznia poświęcił Roman Dolata31. Analiza prze-
________________ 

28 G. Szumski, Edukacja włączająca – niedokończony projekt, „Ruch Pedagogiczny” 
2014, nr 4. 

29 K. Parys, S. Olszewski, Dla kogo integracja?, [w:] Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2. 
Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003; A. Dyson, Special needs in the twenty-first 
century: where we’re been and where we‘re going. „British Journal of Special Education” 
2001, 28(1); M. Eckhart, U. Haeberlin, C.S. Lozano, P. Blanc, Langzeitwirkung der 
schulischen Integration. Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien 2011; J.O. Myklebust,  
F.O. Båtevik, Earning a living for former students with special educational needs. Does 
class placement matter?, „European Journal of Special Needs Education” 2009, nr 2. 

30 G. Szumski, Efekt skupienia. W jaki sposób światła zasada przyczynia się do eduka-
cyjnego wykluczenia, „Chowanna” 2012, 1(38). 

31 R. Dolata, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2008. 
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prowadzonych przez niego dwóch badań uprawdopodobniła 
twierdzenie, że „na poziomie systemów oświaty obserwujemy do-
datnią korelację między poziomem segregacji społecznych a natę-
żeniem nierówności edukacyjnych”32. W tym kontekście i w odnie-
sieniu do różnych form kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
powstaje pytanie o znaczenie statusu przypisanego, związanego  
z pozycją w strukturze społecznej rodziny dziecka z realnym dostę-
pem, przebiegiem i efektami jego edukacji. W konsekwencji jest to 
pośrednio pytanie o to, czy obecny, trzyścieżkowy system kształce-
nia uczniów niepełnosprawnych jest systemem równych szans  
i jakie ma znaczenie dla ich społecznej alokacji w dorosłym życiu. 

Podstawową funkcją szkoły jest selekcja (patrz: teoria struktu-
ralno-funkcjonalna Parsonsa z 1969 r.). Szkoła ma zatem za zadanie 
takie zróżnicowanie uczniów by umożliwić racjonalne alokowanie 
zasobów ludzkich w strukturze społecznej. 

Osiągnięcia szkolne są podstawą decyzji selekcyjnych, a szkoła 
realizując funkcję selekcyjną, współkształtuje tożsamość społeczną 
jednostki33. 

Pytanie pierwsze – jaką tożsamość społeczną uzyskują ucznio-
wie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kształceni w integra-
cyjnych i specjalnych formach edukacji) i z jaką wkraczają w doro-
słość? Czy obrana ścieżka edukacji wyposaża ich w te kompetencje, 
które są niezbędne do projektowania własnej biografii, przygotowu-
je do zaplanowania własnego życia? I drugie, ważniejsze pytanie, 
czy osiągnięcia szkolne uczniów z niepełnosprawnością mają zna-
czenie dla ich społecznej alokacji na równych z pełnosprawnymi 
członkami społeczeństwa zasadach? Czy uruchamiają mechanizmy 
emancypacji od własnej niepełnosprawności, łagodzą jej opresyj-
ność. Stają się, dla samych osób z niepełnosprawnością podstawą 
„uwalniania się” od ograniczeń nią spowodowanych na rzecz bu-
dowania siebie jako osoby, której przymioty własne decydują o tym, 
kim jest i jaka jest dla siebie i innych. 

________________ 

32 Ibidem, s. 149. 
33 Ibidem. 
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Uzyskanie odpowiedzi na te pytania wymaga pogłębionych 
analiz i rzetelnej oceny sytuacji osób niepełnosprawnych w trakcie 
edukacji, na rynku pracy, w życiu rodzinnym, sposobach spędzania 
wolnego czasu czy wreszcie badań porównawczych nad tożsamo-
ścią, jakością życia osób z integracyjnych i segregacyjnych form 
kształcenia (w obu wymiarach: obiektywnym i subiektywnym)  
i w oparciu o nie ocenianie integracyjnej edukacji jako metody oraz 
skuteczności działań w niej podejmowanych dla osiągania założo-
nego celu – społecznej integracji osób pełno i niepełnosprawnych  
w trakcie i po ukończeniu edukacji – w dorosłości. 

Problem wydaje się ważniejszy, jeżeli uwzględnimy podziele-
nie, w wyniku upowszechnienia integracyjnych form edukacji, śro-
dowiska osób z niepełnosprawnością według innego od do nie-
dawna funkcjonującego kryterium (opartego o rodzaj i stopień 
niepełnosprawności) na tych z integracyjnych form edukacji „nor-
malsów” i „ specjalnych”, często z głębszym stopniem niepełno-
sprawności lub wielorako, głęboko niepełnosprawnych. Takie po-
dzielenie środowiska osób z niepełnosprawnością zmienia sytuację 
społeczną i jednych i drugich. Tworzy nowe problemy społeczne  
w konsekwencji nowe wyzwania w projektowaniu modeli pomo-
cowych przeciwdziałających ich społecznej marginalizacji, dyskry-
minacji, również we własnym środowisku – w społeczności osób  
z niepełnosprawnością. 

Potwierdzenia tego faktu dostarczają badania Moniki Skury34. 
Wyniki poczynionych analiz dowodzą, że badani (z uszkodzonym 
narządem ruchu) 

w kontaktach z innymi ludźmi przejmują obowiązujące opinie i nasta-
wienia. Nie są zatem niezależni i gotowi, aby otworzyć się na drugą 
osobę bez zapośredniczenia w tym, jak ocenia i traktuje je otoczenie 
[…] sami obciążeni psychospołecznymi trudnościami wynikającymi  
z doświadczania własnej niepełnosprawności nie rozważają możliwo-
ści wzięcia na siebie odpowiedzialności za inne osoby35. 

________________ 

34 M. Skura, Ja – Inny. Relacje społeczne osób z (nie)pełnosprawnością, Wydawnic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. 

35 Ibidem, s. 172. 
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Za innych niepełnosprawnych, również z tym samym jak i in-
nym rodzajem niepełnosprawności. 

Integracja edukacyjna okazała się więc bardziej bezradna wobec 
kryteriów społecznej selekcji i alokacji osób z niepełnosprawnością 
niż zakładano. Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością, mimo 
dużego, w ostatnich dziesięcioleciach, wysiłku różnych gremiów  
i znaczących nakładów finansowych jest wciąż dominującym do-
świadczeniem osób z niepełnosprawnością, a integracja społeczna 
tak jak przed upowszechnieniem integracji edukacyjnej, tak i obec-
nie dla wielu osób z niepełnosprawnością w ogóle nie jest możliwa. 
Także dla tych którzy zdobyli wykształcenie w integracyjnych lub 
ogólnodostępnych szkołach. Wielu, nawet w cząstkowych segmen-
tach społeczeństwa, jest nadal nieobecna lub niechętnie przyj-
mowana, również we własnych grupach odniesienia, chociaż 
prawdziwy sens integracji społecznej wyraża się w dążeniu do spo-
łecznego włączania osób z niepełnosprawnością poza obszarem 
szkoły. 

Umiejętność otwarcia się na inność drugiego człowieka, chęć podejmo-
wania dialogu oraz rozwiązywanie dylematów dotyczących obecności 
innej osoby są również nieodzowną częścią samoświadomości społecz-
nej osoby oraz – jak napisała Skura – ważnym czynnikiem jej samosta-
nowienia. Zgoda na obecność innego i osobiste zaangażowanie w spo-
tkanie wiąże się z doświadczaniem relacji z tymi, którzy pojawiają się 
obok, we wspólnej przestrzeni społecznej36. 

W kontekście powyższego stwierdzenia przyczyną utrzymującej 
się dyskryminacji, braku powszechnego przyzwolenia na współu-
dział osób z niepełnosprawnością w różnych segmentach życia spo-
łecznego jest samoświadomość społeczna, niewystarczające umie-
jętności sprawnych i niepełnosprawnych członków społeczeństwa 
do otwarcia się na inność drugiego człowieka i jej akceptację. I nie 
jest to jedynie „zasługą” integracyjnej edukacji. Raczej nadmiernego 
optymizmu towarzyszącego upowszechnianiu integracyjnych form 

________________ 

36 Ibidem, s. 172. 
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kształcenia, że integracja edukacyjna zredukuje różnorodność uczest-
ników wspólnej edukacji, spowoduje ich „unifikację i ograniczy 
stopnie swobody”, ale też zmieni w zintegrowanym systemie spo-
łecznym powszechne znaczenie niepełnosprawności i osób nią 
obarczonych. Podwyższy poziom ich „usamodzielnienia” – zdol-
ność do projektowania własnej biografii, odpowiedzialność za wła-
sne życie. Przygotuje do dokonywania wyborów w zróżnicowanych 
propozycjach uczestnictwa i podejmowania wartościowych ról spo-
łecznych, przynależności do różnych grup społecznych oraz akcep-
tacji uzyskiwanego w nich znaczenia. Dopóki nie przyznamy 
wprost, że część osób z niepełnosprawnością nigdy tego nie osią-
gnie, a część będzie do tego zdolna w ograniczonym zakresie, dopó-
ty wciąż będą formułowane wobec integracji edukacyjnej zarzuty 
pozorowanych działań i ich pozornych efektów. 

Jakie zmiany są konieczne?  
Pomoc w aspekcie personalnym i społecznym 

Oczekiwane zmiany jednak nie zależą jedynie od tego, co dzieje 
się w szkole, równie ważny jest społeczny kontekst i wielość czyn-
ników modelujących warunki życia i funkcjonowanie każdej osoby 
dla uzyskania lub zmiany dotychczasowej tożsamości społecznej 
np. z osoby niepełnosprawnej na osobę z niepełnosprawnością, 
umiejętności jej negocjowania w społecznych relacjach, ujawniania 
własnej podmiotowości i żądania prawa do jej uszanowania. One 
mają znaczenie dla przebiegu procesu i osiąganego poziomu inte-
gracji społecznej. Dorosłe życie toczy się poza szkołą. Dorosłość nie 
jest wyznaczana sprawnością, więc niepełnosprawność nie może 
być jej zaprzeczeniem. Niepełnosprawność nie może zatem uspra-
wiedliwiać odmowy przyjęcia do pracy, prawa do samodzielnego 
życia, założenia rodziny, do samostanowienia o sobie czy wreszcie 
wyboru środowiska życia. Nie może być przeszkodą w integracji 
społecznej i akceptacji możliwych, zróżnicowanych jej poziomów 
wyznaczonych rodzajem i stopniem niepełnosprawności. 
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Do skutecznej realizacji integracji społecznej osób z niepełno-
sprawnością, zdaniem Otto Specka37, „potrzebne jest stymulowanie 
całego społeczeństwa (osób pełno i niepełnosprawnych) w kierunku 
aktywnej gotowości do integracji”. Potrzebne są takie działania  
w których integracja społeczna jest wyraźnym celem wychowaw-
czym – pomocą w aspekcie personalnym i społecznym. 

W pierwszym z nich, jak stwierdza, chodzi o wychowanie czło-
wieka pozostającego w zgodzie ze sobą i akceptującego samego 
siebie. O integrację personalną i społeczną zarazem, jako wzajemnie 
się warunkujące, dwie strony jednego i tego samego zadania peda-
gogicznego. „Adekwatność integracji społecznej wynika z doświad-
czenia integracji personalnej […] zintegrowanym społecznie jest  
się wtedy, gdy pozostaje się w stanie równowagi wewnętrznej. 
Analogicznie – w stopniu, w jakim człowiek czuje się pewny i silny 
– wzrastają możliwości i szanse w procesie społecznego uczest-
nictwa”38. 

Przyjąć można, że edukacja integracyjna poprawnie wywiązała 
się z tego zadania przynajmniej wobec swoich absolwentów z nie-
pełnosprawnością. W drugim natomiast o „celowe kształtowanie 
wspierających kontaktów społecznych, postaw i gotowości pełno-
sprawnych do społecznej integracji z osobami z niepełnosprawno-
ścią”39. W nich można upatrywać możliwości zmiany kryteriów 
społecznej selekcji i „upowszechnianie zgody na koegzystencję lu-
dzi pełno i niepełnosprawnych”40. Tutaj wspólna edukacja okazała 
się niewystarczająca. Zaniedbanie działań pomocowych (przede 
wszystkim w aspekcie społecznym), w procesie upowszechniania 
integracyjnych form kształcenia uczniów z niepełnosprawnością są 
bezpośrednią przyczyną negatywnych ocen integracyjnej edukacji 
________________ 

37 O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 91. 

38 Ibidem. 
39 Ibidem, s. 400. 
40 A Krause., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2010, s. 154. 
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(jako metody) i zarzutów formułowanych w odniesieniu do uzy-
skiwanych, raczej postulowanych niż rzeczywistych, efektów (celu) 
wspólnej edukacji uczniów pełno- i niepełnosprawnych, dla ich 
społecznej integracji. 

Zmiany są więc potrzebne i konieczne, ale bardzo niewielka jest 
szansa, że dokona ich sama szkoła, bo jak napisał Speck41, sens in-
stytucjonalnie zorganizowanej integracji społecznej zostanie nadany 
dopiero wówczas, gdy będzie dążyła do włączenia społecznego osób 
z niepełnosprawnością poza obrębem szkolnym, np. do integracji 
rówieśniczej, zawodowej, wspólnot lokalnych. Są to naturalne spo-
łeczne procesy włączania. Za nie odpowiadają postawy, a więc rze-
czywiste hierarchie wartości społecznie wyznawane i preferowane  
i to one wyznaczają znaczenie jakie ma wspólnota w nauce, zabawie 
i pracy dla pełno- i niepełnosprawnych członków społeczeństwa. 
Integracyjny cel wychowawczy musi więc mieć dla obu społeczno-
ści, (pełnosprawnej i niepełnosprawnej) to samo znaczenie przekła-
dające się na rzeczywiste ich zbliżenie. 

Wychowanie jako pomoc w społecznej integracji, celowe kształ-
towanie wspierających kontaktów społecznych, postaw i gotowości 
pełnosprawnych do społecznej integracji z osobami z niepełno-
sprawnością w naszym kraju, poza przekazami medialnymi i spo-
łecznymi kampaniami reklamowymi jest wciąż nieobecne. One jed-
nak mają niewielkie znaczenie dla przeciwdziałania wykluczaniu 
osób z niepełnosprawnością z różnych przestrzeni życia społeczne-
go i afirmacji ich obecności w różnych obszarach społecznej prze-
strzeni. Jednakże, jak stwierdza Antonina Ostrowska42, nawet „po-
zorna akceptacja”, zgodnie z teorią normalizacji Freda Davisa, 
prowadzi do kolejnych etapów normalizacji niepełnosprawności 
sprzyjających ich pełniejszej integracji społecznej a obecny, równo-
ściowy dyskurs społeczny, jeżeli nawet jest wynikiem oczekiwanej 
poprawności, jest etapem na drodze do inkluzji społecznej, równo-
________________ 

41 O. Speck, op. cit. 
42 A. Ostrowska, (Nie)pełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo In-

stytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 286. 
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prawnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w głównym 
nurcie życia społecznego. W ujęciu O. Specka43 etapem tożsamym  
z kształtowaniem inkluzyjnego społeczeństwa. Postulowane przez 
Specka działania wpisują się w cel globalnej edukacji obywatelskiej 
– kształtowanie szacunku do innych i poczucia przynależności do 
globalnej wspólnoty44. W globalnej edukacji obywatelskiej jest za-
tem szansa na renegocjowanie kryteriów społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych. 

Zakończenie 

W pedagogice społecznej pojęcie globalnej edukacji obywatel-
skiej jest powszechnie stosowane, a w pedagogice specjalnej ograni-
czone do edukacji włączającej (inkluzyjnej). Szczególnie w naszym 
kraju, gdzie wciąż edukacja włączająca (inkluzyjna) jest postrzegana 
i realizowana jako „rozszerzona” forma integracji edukacyjnej, 
umożliwiająca kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w każdej 
ogólnodostępnej placówce i wyrównywanie ich szans edukacyjnych 
poprzez indywidualne programy terapeutyczne, natomiast kształ-
towanie inkluzyjnego społeczeństwa jest wciąż nieobecne. 

Obiektywna ocena skuteczności integracji edukacyjnej dla spo-
łecznej wyłącznie z jednej perspektywy – oceny efektów uzyskiwa-
nych przez absolwentów tej formy kształcenia, bez kształtowania 
gotowości społecznej do ich integracji nie jest możliwa. Uruchomie-
nie „windy” integracyjnego kształcenia obliguje do wypracowania 
skutecznych mechanizmów ich włączania w społeczność szkolną, 
bo dotychczasowe okazują się albo niewystarczające, albo niesku-
teczne. I to jest zadanie integracyjnych form edukacji, bowiem 
„prawdziwe” życie zaczyna się w szkole. 
________________ 

43 O. Speck, op. cit. 
44 10. Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of  

the 21st century. Paris: UNESCO, 2014. http://en.unesco.org/gced [dostęp: 17.04. 
2017]. 
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Niniejszy artykuł powstał jako odpowiedź na własne teoretycz-
ne poszukiwania czynników, które w istotny sposób wpływają na 
jakość wspólnej edukacji osób sprawnych i niepełnosprawnych. 
Pojawiająca się z różnych stron miażdżąca krytyka realizacji inte-
gracyjnego i włączającego pomysłu edukacyjnego rodzi pytania  
o przyczyny tego stanu. A doszukiwać się ich można na wielu 
płaszczyznach. Z pewnością są one wielokontekstowe i złożone. Do 
najczęściej pojawiających się w dyskursie naukowym i praktycz-
nym należą: 
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− uchybienia w kształceniu nauczycieli. Głosy dotyczące tego 
problemu pojawiają się masowo. Są dla mnie przekonujące  
i bliskie mojemu namysłowi nad szkołą w ogóle; 

− niedostatki w budowaniu pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych innymi kanałami. Mowa tu o tak zwanej zbyt 
małej gotowości społeczeństwa na integrację szkolną; 

− utrzymywanie szkoły w starym, nieadekwatnym do potrzeb 
heterogenicznej grupy, porządku dydaktycznym, co w konse-
kwencji wręcz blokuje realizację działań dydaktycznych wobec 
uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także buduje negatyw-
ny stereotyp integracji szkolnej, jako dydaktycznie niemożli-
wej czy przynajmniej wyjątkowo trudnej; 

− niesatysfakcjonujące środki finansowe przeznaczone na pod-
wyższanie efektywności integracji (również w wymienionych 
poprzednio obszarach). 

Obszary te wydają mi się intensywnie eksplorowane zarówno 
przez literaturę przedmiotu oraz praktycznej debacie toczącej się  
w całym środowisku związanym ze szkolnym włączaniem. W de-
bacie tej pojawiają się również głosy odległe od mojego myślenia  
o wspólnym nauczaniu, takie jak odrzucenie nie tyle nieefektywnej 
realizacji tego pomysłu edukacyjnego, co samych jego teoretycz-
nych założeń czy szukanie przyczyn niepowodzeń w funkcjonowa-
niu uczniów o specjalnych potrzebach, zakorzenione w teorii dwóch 
grup i prowadzące do promocji segregacji jako jedynie słusznej 
koncepcyjnie. 

Szkoła a społeczność lokalna 

Obszarem, który jednak jest nieczęsto poruszany w dyskursie 
pedagogicznym, jest niewielki stopień zakorzenienia polskiej szkoły 
w lokalnej społeczności. Istotność tego procesu dla sposobu, w jaki 
szkoła jako instytucja jest budowana i jak przez to oddziałuje na 
funkcjonujące w niej podmioty, nie jest jednocześnie nigdzie kwe-
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stionowana. Często deklaruje się jej wagę, na tym jednak poprzesta-
jąc w rozważaniach. Dzieje się tak z pewnością dlatego, iż powiąza-
nia pomiędzy lokalnym osadzeniem instytucji szkoły a jakością 
zachodzących w niej procesów autoidentyfikacyjnych, społeczno-
ściotwórczych itp. nie są jednoznaczne, proste ani łatwe do uchwy-
cenia w krótkim czasie. Pozytywy związane z silnym lokalnym za-
korzenieniem szkoły wyczuwa się intuicyjnie, jednocześnie bez 
podejmowania prób ich objaśniania. 

Najsilniej wagę lokalnego osadzenia szkoły integracyjnej we 
współczesnym dyskursie pedagogiki specjalnej podkreśla Zenon 
Gajdzica. Pisze on o tym, że szkoła w sposób naturalny jest istot-
nym elementem społeczności. Wokół niej koncentruje się wiele lo-
kalnie podejmowanych działań z dziedziny sportu, kultury, nauki 
czy rozrywki. Przenosi się dzięki temu środowisko wychowawcze 
tworzone przez placówkę w szerszy kontekst związany z edukacją 
nieformalną. 

Mimo wielu przeobrażeń społecznych szkoła jako instytucja wycho-
wania profesjonalnego może spełniać swoje funkcje znacznie lepiej we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. […] Trudno także zaprzeczyć, 
że swoiste cechy społeczności lokalnej, związane z jej składem zawo-
dowym, regionalnymi czy lokalnymi cechami kultury, a także specy-
ficznymi procesami dziejowymi, warunkują w sposób istotny środowi-
sko wewnętrzne szkoły1. 

Autor zauważa również druzgocące dla placówki i jej pracow-
ników skutki braku zanurzenia w lokalności. Należą do nich za-
równo takie procesy jak pojawienie się nieufności do tej instytucji, 
niezgłaszane społeczne zapotrzebowanie na jej usługi, jak i uznanie 
jej niskiego statusu. Nauczyciele takich placówek odczuwają dys-
komfort związany z niską oceną społeczną zajmowanego stanowi-
ska. „Praca w szkole o stosunkowo wysokim statusie oceny spo-
________________ 

1 Z. Gajdzica, Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako 
przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2013, s. 103. 
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łecznej zwykle bywa nobilitująca, a w placówce postrzeganej nieko-
rzystnie – frustrująca”2. 

Poczucie potrzeby zakorzenienia w społeczności lokalnej jest 
zresztą uznawane za immanentne dla nauczycieli w ogóle, choćby 
w klasycznych już rozważaniach Wandy Dróżki. Według autorki 
zostało ono tak silnie wpisane w ich historycznie rozumianą rolę 
zawodową, że obecnie odbierane jest jako naturalna jej składowa.  
Z kolei uniemożliwienie działań opartych na interakcji z najbliż-
szym środowiskiem szkoły i jej podopiecznych – rodzi uogólnioną 
frustrację, w stanie permanentnym przekształcającą się oczywiście 
w zawodowe wypalenie3. 

O istocie lokalności dla placówki miałam okazję również prze-
konać się sama, badając tożsamość pracujących w niej nauczycieli. 
O swojej pracy i własnym w niej miejscu inaczej opowiadali pra-
cownicy szkół „bezrejonowych”, niezwiązanych z żadnym lokal-
nym środowiskiem, niż ci, dla których miejsce funkcjonowania 
szkoły było istotne. Przejawiało się to m.in. odmiennym spojrze-
niem na uczniów niepełnosprawnych, zawężającym kontekst ich 
funkcjonowania do szkoły czy ewentualnie najbliższej rodziny. 

Dzieci wydają się zawieszone wyłącznie w szkolnej i rodzinnej prze-
strzeni. Co znamienne – nie wykluczone, że sytuacja taka ma swoje 
odbicie w ich rzeczywistej sytuacji. Konieczność codziennych dojaz-
dów (za pomocą specjalistycznego transportu, z przymusem czekania 
na niego w świetlicach) wyrywa dziecko z jego naturalnego, lokalnego 
środowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że nauczyciele w tych „bezre-
jonowych” placówkach nie poświęcają tej kwestii żadnych rozważań4. 

Tymczasem w placówkach silnie związanych z najbliższym śro-
dowiskiem życia uczniów dzieje się zgoła odmiennie. 

________________ 

2 Ibidem, s. 104. 
3 W. Dróżka, Pokolenia nauczycieli, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1993. 
4 K. Tersa, Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe 

„Katedra”, Gdańsk 2015, s. 325. 
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W przypadku postulowanych przeze mnie silnych związków 
między instytucją szkoły a najbliższym lokalnym środowiskiem 
zaobserwować można również inny rodzaj zaangażowania nauczy-
cieli w swoją pracę. Zaangażowania, które postrzegam jako istotnie 
bardziej pozytywne dla budowania środowiska różnorodnej 
wspólnoty, jakim ma być szkoła włączająca czy integracyjna. 

[…] pojawienie się w myśleniu badanych środowiska lokalnego, jako 
ważnej składowej własnej pracy sprawia, że postrzega się własną pracę 
i siebie w dużo szerszym kontekście. Samo pojęcie „nauczyciel” nabie-
ra również dla jego przedstawicieli nowych, ważnych znaczeń. Co 
istotne […] – znaczenia te przerastają w tożsamościach grupowych 
osób, o których mowa, typowe cechy, wpisane w rolę nauczyciela.  
A więc staje się on bardziej działaczem, niż edukatorem. Bardziej si-
łaczką, niż wykładowcą. Jak mówią „nauczycielki zawiedzione”, po-
zbawione możliwości pracy ze środowiskiem lokalnym: „moim zada-
niem jest nauczyć”. W tym samym czasie „siłaczki” wyznają: „chcemy 
zmieniać ten świat”5. 

O wadze takiego podejścia do lokalności mówią tezy poststruk-
turalne. Odnaleźć w nich można twierdzenia, iż dyskurs zakorze-
niony lokalnie otwiera używające go podmioty na emancypację, 
budowanie własnych, niestandardowych systemów znaczeń, kształ-
towanie własnej tożsamości. Takie rozumienie się w najbliższym 
środowisku pozwala na odkrywczość, odporność na idee narzucane 
z zewnątrz i budowanie środowiska oddolnie6. Można zatem wnio-
skować, iż umożliwia również integrację scalającą, potrzebującą 
przecież oddolnego tworzenia własnej tożsamości dla nowego śro-
dowiska bazującego na funkcjonującej w nim różnorodności. 

Poniższe rozważania mają charakter właśnie odnoszący się do 
integracji jako scalania. Nie będę zatem w nich osobno odnosić się 
do kwestii obecności osób niepełnosprawnych w szkole. Szkoła,  
o której będę pisała, myślana jest w duchu Deklaracji z Salamanki  
________________ 

5 Ibidem, s. 327. 
6 J. Rzeźnicka-Krupa, Komunikacja – edukacja – społeczeństwo. O dyskursie dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 88. 



68 KAROLINA TERSA 

  

i szkoły dla wszystkich: heterogenicznej, bazującej na diagnozie 
potrzeb i odpowiadaniu na nie, wtórnie jedynie przyglądająca się 
ich przyczynom. 

Zakorzenienie jako pojęcie w naukach społecznych 

W rozważaniach nad wagą lokalności włączającej szkoły bardzo 
często pojawia się tytułowe pojęcie zakorzenienie. Sprowokowało to 
u mnie poszukiwania dotyczące źródeł tego pojęcia i jego nauko-
wych znaczeń. Poszukiwania w naukach społecznych poprzedziła 
jednak refleksja językowa. Śledząc, jakie pojęcia łączone są w litera-
turze z zakorzenieniem odnajdywałam takie słowa i zwroty, jak: toż-
samość, lokalność, wspólnota, siła słabych więzi, kapitał społeczny, uspo-
łecznienie czy obywatelskość. Są to zatem sformułowania dotyczące 
właśnie wspólnotowości i jej budowania, kojarzone pozytywnie. 
Tymczasem pojęcia przeciwstawne, na co zwraca uwagę Aleksan-
dra Lompart, mają charakter językowo dramatyczny i prawie jed-
noznacznie negatywny7. Słowa jak wykorzenienie, wykluczenie, margi-
nalizacja, gettoizacja, osamotnienie, izolacja – ukazują brak kontaktu ze 
sferami istotnie ważnymi dla człowieczeństwa. Mówią o wyrwaniu 
stosunków społecznych z lokalnych kontekstów interakcji8. 

Poszukiwania w obrębie nauk społecznych naprowadziły mnie 
na trzy podstawowe znaczenia, nadawane tu pojęciu zakorzenienia: 

1. Rozumiane jako pojęcie lub/i metafora w pedagogice. 
2. Rozumiane jako indywidualny proces, budujący tożsamość 

jednostki. 
3. Rozumiane jako cecha instytucji (w przypadku moich roz-

ważań: instytucji szkoły). 
Jeśli chodzi o pierwsze przytoczone przeze mnie znaczenie, od-

nosi się ono do pytania, na ile w pedagogice zakorzenienie jest języ-
________________ 

7 A. Lompart, Zakorzenienie, wykorzenienie. Metafora w refleksji socjologicznej, [w:] 
Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, red. A. Lompart, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 13. 

8 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 15. 
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kową metaforą, a na ile funkcjonującym pojęciem. Jak zauważa 
przytaczana już Aleksandra Lompart, większość pojęć naukowych 
(szczególnie w obszarze nauk społecznych) wyrasta z często uży-
wanych językowych metafor. Kolejne procesy badawcze i poszuki-
wania teoretyczne wokół tych metafor konstytuują je ostatecznie 
jako względnie ściśle zdefiniowane pojęcia9. Bardzo często następu-
je również proces odwrotny: naukowe pojęcia zaczynają funkcjo-
nować jako szerzej użytkowane (również w dyskursie codziennym) 
językowe metafory. 

Zakorzenienie w tym przypadku pełni funkcję podwójną, jako 
że dane pojęcie może być w określonej dziedzinie nowe lub już za-
korzenione. Pojawia się zatem pytanie: na ile pojęcie zakorzenienia 
jest zakorzenione w naukach pedagogicznych? Odpowiedź nie jest 
oczywista. Jako potoczne słowo jest bowiem zakorzenienie szeroko 
użytkowane. Przyjrzawszy się jednak bliżej między innymi psycho-
logii społecznej czy ekonomii, gdzie ma ono swoje ścisłe dziedzi-
nowe znaczenie, możemy uznać, iż jako pojęcie zakorzenienie jest  
w pedagogice raczej nowe. Można uznać nawet, że jest obecnie wła-
śnie tylko językową metaforą. Jej znaczenia należy importować  
z innych dziedzin. Jak podpowiada Lompart: 

metafora „zakorzenienia” adresowana do jednostki lub grupy podpo-
wiada najprostszą jej interpretację, odsyłając do kontekstu „społeczne-
go podłoża”, które dostarcza elementów konstruujących jej cechy, 
gdzie „wykorzenienie” będzie oznaczało proces ich utraty ze wszyst-
kimi, często dramatycznymi konsekwencjami. Socjologiczne pojęcie 
habitusu, jaźni, tożsamości na różne sposoby starają się uchwycić tę za-
leżność10. 

Jeśli chodzi o przytoczone przeze mnie drugie znaczenie anali-
zowanego pojęcia, czyli jednostkowe rozumienie zakorzenienia – jest 
ono stosunkowo często przytaczane w literaturze. Pojawia się choć-
by w powyższej definicji Lompart. W podobny sposób o pojęciu 

________________ 

9 A. Lompart, op. cit., s. 8. 
10 Ibidem, s. 13. 



70 KAROLINA TERSA 

  

tym mówi Anthony Giddens, definiując jednakże tylko proces prze-
ciwny – wykorzenienie11. Takie jego rozumienie odnajdziemy też 
m.in. u Ericha Fromma, definiującego je jako jedną z podstawowych 
ludzkich potrzeb12. 

Ten ostatni zresztą, podobnie jak Herbert Spencer, dostrzega 
istotne dla jednostki zarówno zakorzenienie w instytucjach świata 
nam dostępnego, jak i domniemanego świata duchowego, mającego 
swoje emanacje w wierzeniach religijnych13. 

Ten obszar rozumienia zakorzenienia zakończę na powyższych 
rozważaniach. Wydaje się on najbogaciej prezentowany w literatu-
rze nauk społecznych. Jest też prawdopodobnie najlepiej intuicyjnie 
rozumiany przez osoby zorientowane w tej dziedzinie. Za istotniej-
szy w prezentowanym tekście uznałam obszar ostatni: dotyczący 
społecznego zakorzenienia instytucji szkoły. Jest to temat zaledwie 
dotykany w literaturze przedmiotu i, moim zdaniem, wymagający 
empirycznej eksploracji. Jest dla mnie również niezwykle ciekawy. 
Postaram się zatem w dalszej części tekstu rozwikłać teoretycznie 
kwestie dotyczące tego, czym jest zakorzenienie szkoły w społecz-
ności lokalnej oraz jakie są jego implikacje. 

Potencjał zakorzenienia instytucji w lokalności 

O zakorzenieniu instytucji najbardziej naukowo i z największą 
teoretyczną tradycją mówi ekonomia. To właśnie tam najlepiej po-
szukiwać teoretycznych i empirycznych inspiracji dotyczących 
kwestii społecznego umiejscowienia instytucji szkoły. 

Twórca tego pojęcia w łonie nauk ekonomicznych, Mark Gra-
novetter, uznaje, iż zakorzenienie społeczne instytucji oznacza nie-
możność ich istnienia poza ramami społecznymi. W opozycji do 
________________ 

11 Por. A. Giddens, op. cit. 
12 E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-

wa 1996. 
13 K. Kaczmarek, Herbert Spencer a problemy socjologii religii, Wydawnictwo Nau-

kowe UAM, Poznań 2007. 



Zakorzenienie jako istotny warunek integracji szkolnej 71 

tworzonej wcześniej teorii ekonomicznej, opartej na pozytywistycz-
nych sądach mówiących o odrębności tych dwóch światów, w oparciu 
o klasyczne antropologiczne obserwacje Bronisława Malinowskiego 
czy Richarda Thurnwalda, opisuje przytoczony autor niezwykle silne 
sieci zależności pomiędzy ekonomią w danym miejscu a układami 
społecznymi tam panującymi14. W jego opisach znaleźć można dwa 
rozumienia zakorzenienie społecznego gospodarczych instytucji: 

– jako koncepcję teoretyczną opisującą zmieniające się miejsce 
gospodarki w społeczeństwie oraz 

– jako regułę metodologiczną, podobną do holizmu (głoszącą,  
iż nie można gospodarki od struktur społecznych opisać 
osobno)15. 

Wtórnie można obserwować w obrębie nauk społecznych uży-
cie zasad społecznego zakorzenienia gospodarki do objaśniania 
funkcjonowania instytucji społecznych. Dzieje się tak m.in. w przy-
padku neoinstytucjonalizmu. Jego reprezentant, H. White, opisuje  
z sukcesami rodzinę językiem zaczerpniętym z prac Granovettera. 
Dodaje również, że podobne zabiegi można poczynić, mówiąc  
o innych instytucjach społecznych16. 

Bazując na tych twierdzeniach, można uznać, iż społeczne zako-
rzenienie instytucji szkoły jest nie tyle korzystnym dla jej funkcjo-
nowania postulatem, co faktem. Każda szkoła jest zakorzeniona 
lokalnie. Można jedynie z tego faktu uczynić pożytek lub zmarno-
wać jego potencjał. 

Nie wolno oczywiście w analizach teoretycznych pominąć faktu 
związanego ze specyficznym funkcjonowaniem współczesnego 
świata, prowadzącym do osłabienia lokalności. Procesy te zaobser-
wować można szczególnie wyraźnie w miejscach, gdzie obywatel-
________________ 

14 M. Granovetter, The Old and the New Economic Sociology: a History and an Agen-
da, [w:] Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society, red. R.O. Friedland,  
A.F. Robertson, Walter de Gruytner Inc., New York 1990. 

15 Ibidem, s. 120. 
16 H. White, Dynamika sieci powiązań społecznych. Procesy kulturowe i rodzina, Ro-

dzina w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, 
red. P. Kryczka, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997. 
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skość tradycyjnie była wysoko rozwinięta. Anthony Giddens opisu-
je nowoczesną instytucję jako taką, gdzie 

podstawowym rysem jest „wykorzenienie relacji społecznych” z lokal-
nych kontekstów interakcji, specyficznych właściwości miejsca, co od-
rywa je od gotowych wzorów i ustalonych praktyk, których konse-
kwencją jest dewaluacja umiejętności jednostek potrzebnych w życiu 
codziennym. Jako podstawowe mechanizmy wkorzeniające wskazuje 
środki symboliczne, przede wszystkim pieniądze i systemy eksperckie, 
na których opiera się organizacja materialnego i społecznego środowi-
ska, w którym żyjemy17. 

Bez wątpienia można zauważyć współcześnie ogólnoświatową 
tendencję do osłabiania się więzi lokalnych. Do przyczyn tego stanu 
Adam Sosnowski zalicza: 

− słabą tradycję obywatelskości, 
− przyspieszającą urbanizację (miasto jest przestrzenią lokalność 

utrudniającą, jest na to zbyt duże i pojedynczy człowiek ma  
w nie zbyt mało wkładu, aby odczuwał je jako przestrzeń  
własną), 

− postmodernizm, 
− korporacjonizm18. 
Jednocześnie można współcześnie odnotować ruchy odwrotne, 

dążące do przywrócenia lokalności jako zasady życia społecznego. 
Wiążą się one głównie ze społecznymi buntami przeciw negatyw-
nym skutkom globalizacji, mającymi swoje korzenie już w latach 80. 
XX w. Bezpośrednich przyczyn powstania tych ruchów można do-
szukiwać się w: 

− reakcji na centralne sterowanie wzrostem gospodarczym, 
− rosnącym braku sterowności wielkich struktur, 
− zagrożeniu środowiska naturalnego, 

________________ 

17 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-
czesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 14. 

18 A. Sosnowski, Wyznaczniki przemian życia społecznego, Wydawnictwo Uczel-
niane WSIiE TWP, Olsztyn 2016, s. 178. 
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− ograniczeniu związanym z naśladownictwem zewnętrznych 
wzorów, 

− krytycyzmie wobec państwa opiekuńczego, 
− odbierającej poczucie kontroli nad codziennością centralizacji 

gospodarczej, politycznej, obywatelskiej19. 
Ponadto pomimo iż nowy instytucjonalizm sprawia, że wiele 

funkcji sprawowanych wcześniej m.in. przez rodzinę czy szkołę 
przejmują instytucje takie jak korporacje, można odnotować w ich 
strukturach ponowne odnawianie się tradycyjnych wzorców. Wy-
daje się, że zaangażowanie się w lokalność wpisana jest w ludzkie 
społeczeństwo tak, jak konieczność posilania się w ludzki kod 
DNA. Można czynić to na nowe sposoby, ale sama konieczność nie 
zaniknie. Jak pisze James Coleman: 

naturalna organizacja społeczna, z towarzyszącymi jej relacjami nie-
formalnymi, normami społecznymi i systemami statusu, nie ginie wraz 
z zastąpieniem pierwotnych instytucji rodzinnych i kościelnych orga-
nizacjami skonstruowanymi. Naturalna organizacja społeczna odradza 
się na nowo w organizacji skonstruowanej i jak wykazało wielu socjo-
logów – w tym Peter Blau i Michel Crozier – […] bywa bardzo potężna. 
Oczywiście problem optymalnego projektowania organizacji staje się 
tym ciekawszy, choćby był trudniejszy do rozwiązania20. 

Należy zauważyć, iż Polska znajduje się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji, jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli w struktu-
ry świata lokalnego. Kryzys lokalności na świecie zbiegł się z jedno-
czesnym jej umożliwieniem w naszym kraju, poprzedzonym latami 
centralnego dowodzenia wszystkimi obszarami życia jednostek. 
Wspomniane odrodzenie obywatelskości i lokalności na świecie 
było dla Polaków tak naprawdę czasem pierwszego zetknięcia się  
z jej zasadami. Mierzenie się z tworzeniem mniejszych struktur spo-
łecznych w globalnym świecie nie jest zadaniem łatwym. 

________________ 

19 Ibidem. 
20 J. Coleman, Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 

1993, nr 3, s. 23. 
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Bardzo często można się spotkać z krytyką zaangażowania  
naszych współobywateli w życie lokalnych społeczności. Mówi się 
o fasadowości albo enklawowości tych struktur. Jak pisze Jerzy 
Szacki: 

Jeśli nawet mówiło się u nas i mówi o społeczeństwie obywatelskim, 
jest to bądź skierowany w przyszłość postulat, bądź metafora, za po-
mocą której opisujemy fakt, iż jeszcze za czasów komunizmu powstały 
u nas jakieś obszary niezależności. Formuła społeczeństwa obywatel-
skiego nie stanowiła i nie stanowi adekwatnego opisu naszej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej. Ze społeczeństwa obywatelskiego mamy,  
w najlepszym razie, ideologię, i to w dodatku ograniczoną do stosun-
kowo wąskiego kręgu ludzi, którzy wyobrażają sobie jako tako nasz 
przyszły ustrój21. 

Taka sytuacja nie sprzyja odnajdywaniu się żadnej instytucji,  
w tym szkoły, w roli lidera czy choćby elementu lokalnego krajo-
brazu. Można raczej dopatrzeć się tu świetnie znanego z poprzed-
niego porządku społecznego rysu oddawania się w ręce władz  
centralnych. Tymczasem instytucje, które z założenia powinny być 
kontrolerami władzy, kuźniami innowacji, barometrami ważkich 
problemów społecznych – przez wykorzenienie stają się nieobec-
nymi aktorami lub nawet źródłami patologii. 

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło w 2008 r. badania 
mające na celu ustalenie potencjału zaangażowania się Polaków  
w lokalną obywatelskość. Potencjał ten miał być wskaźnikiem dla 
możliwości dalszego rozwoju organizacji pozarządowych, których 
istotą jest ten typ zakorzenienia. Myślę, że może być też pomocny  
w moich rozważaniach. Badano trzy rodzaje nastawień sprzyjają-
cych zakorzenieniu w lokalności. Pierwszym z nich było zaufanie 
społeczne. Przeprowadzone badania ukazały znany dzięki innym 
tego typu analizom obraz bardzo niskiego poziomu tej cechy  
w polskim społeczeństwie. Dużo optymistyczniej rysuje się nasta-
wienie nazwane wiarą w skuteczność wspólnych działań. Jego skala jest 

________________ 

21 J. Szacki, Złudzenia i rzeczywistość polskiej demokracji, „Res Publica” 1991, nr 3. 
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wysoka, nawet w porównaniu z innymi współczesnymi społeczeń-
stwami. Nie rysuje się nisko również gotowość do współpracy, co jed-
nak znaczące – jej poziom, jak wskazują badania podłużne Stowa-
rzyszenia, od pewnego czasu spada22. 

Wynikiem tych analiz może być konstatacja, iż do budowania 
silnych więzi lokalnych i do zakorzeniania instytucji w małych spo-
łecznych światach potrzeba u nas głównie budowania społecznego 
zaufania. Jak ukazuje szereg socjologicznych analiz – ten czynnik 
nigdy w naszym społeczeństwie nie rysował się wysoko. Wieść do 
jego wzrostu może jedynie stonowana, konsekwentna i długotrwała 
polityka państwa w kwestii m.in. przejrzystości i dostępności insty-
tucji oraz wspierania działań oddolnych. Polityka ta musiałaby 
oczywiście również zawierać się w misji polskiej szkoły. 

Trzeba również zauważyć, iż w wielu państwach przechodzą-
cych kryzys lokalności, ale mających jej wcześniejszą tradycję, wła-
śnie szkoła jawi się jako jej ostoja. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że często jest ostatnią instytucją lokalnie zakorzenioną. Dzięki 
swej powszechności i dostępowi do dużej części populacji pozwala 
na podtrzymanie kultury lokalnej, staje się centrum małego spo-
łecznego świata, w którym jest osadzona. Można by zatem zasta-
nowić się, czy w takich warunkach, jakie panują w naszym kraju  
– a więc przy braku tradycji obywatelskości – właśnie od szkoły 
najskuteczniej nie rozpoczynać jej budowania. 

* * * 

Powracając do tematu wagi zakorzenienia w lokalności dla bu-
dowania szkoły otwartej na różnorodność, włączającej, szkoły dla 
wszystkich, chciałabym przypomnieć jedne z naczelnych celów inte-
gracji szkolnej, jakimi są tworzenie wspólnoty czy społeczna inte-
gracja jednostek. Nie są one możliwe do uzyskania, jeśli myślimy  
o kontaktach ze społeczeństwem w skali makro. W skali tej instytu-
cje nie mają własnej tożsamości, są niedostępne, a ludzie stają się 
________________ 

22 Zakorzenienie i uspołecznienie działań organizacji pozarządowych, oprac. Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2009. 
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sobie obcy. Jak pisze A. Sosnowski – to jedynie w lokalności czło-
wiek ma szansę być WSPÓŁTWÓRCĄ otaczającego go świata23. Jak 
mówi z kolei Z. Gajdzica – elementy integracji uspołeczniające po-
zostają pod silnym wpływem relacji panujących w środowisku, 
również tym lokalnym24. 

W obliczu przytoczonych analiz słuszną wydaje mi się teza, iż 
nie można sobie wyobrazić scalającej integracji w szkole wykorze-
nionej z lokalności. Taka instytucja staje się niejako laboratorium 
stosunków społecznych, ale bez szans przeniesienia ich na szer- 
szy społeczny grunt. Nawet najlepsze relacje, kończące się wraz  
z opuszczeniem przez uczniów szkolnych murów, nie są wskaźni-
kiem ani funkcjonalnej i realnej integracji między jednostkami, ani 
tym bardziej zmiany społecznej wiodącej do spójnego społeczeń-
stwa, która przecież ma być integracji szkolnej efektem. 

Jednym ze sposobów na budowanie funkcjonalnej integracji  
w grupie, zmniejszanie stereotypów i uprzedzeń międzygrupo-
wych, jest umożliwienie wytworzenia grupowej tożsamości wśród 
sprawnych i niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do wspól-
nych klas i szkół25. Tożsamość grupowa może być pełna również 
jedynie wtedy, kiedy osadzona jest w szerszych kontekstach spo-
łecznych, przekładanych dopiero na warunki panujące w małej 
grupie26. Inaczej nie zostanie zinterioryzowana przez budujące ją 
podmioty, co w rzeczywistości prowadzi do tego, że nie staje się 
tożsamością, a tylko odgrywaną rolą27. 

Zatem kładzenie nacisku na lokalne zakorzenienie szkół, obok 
równie istotnych czynników jak kształcenie nauczycieli, otwieranie 
społeczeństwa na niepełnosprawność, zmiana paradygmatu dydak-
________________ 

23 A. Sosnowski, op. cit. 
24 Z. Gajdzica, op. cit., s. 206. 
25 S. Sadowska, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepeł-

nosprawnych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2005, s. 132. 
26 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1989, s. 140. 
27 H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 43. 
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tycznego czy odpowiednie finansowanie – jest w moim rozumieniu 
jednym z istotnych zadań współczesnej polityki oświatowej oraz 
praktyki pedagogicznej zorientowanej na podnoszenie efektywno-
ści szkolnej integracji. Dzięki niemu umożliwiona staje się zarówno 
realna więź między traktowanymi dotąd rozłącznie grupami osób 
sprawnych i niepełnosprawnych, jak również budowanie społe-
czeństwa opartego na zrozumieniu i szacunku dla różnorodności. 
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The authorities of the Republic of Poland have ratified the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities and have undertaken the responsibility to implement 
such changes in the internal law and in social policy which aim at ensuring full and 
equal enjoyment of all rights and freedoms by people with disabilities and prevent-
ing their discrimination in different aspects of life. One of the ways of fulfilling this 
commitment is described as “reasonable accommodation”. The author of this article 
has attempted to find manifestations of such activities in the field of school legisla-
tion and its practical examples. As a result, it turned out that in the analysed area 
many solutions are in line with the spirit of the “reasonable accommodation”. 
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Wprowadzenie 

13 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło Konwencję o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych (rezolucja 61/106). Prezydent naszego kraju 
ratyfikował ją 6 września 2012 r., zaś jej treść do publicznej wiado-
mości podał 25 października tegoż roku na łamach Dziennika 
Ustaw RP1. W myśl art. 1. Konwencji jej celem jest „popieranie, 
ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszyst-
kich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne oraz popierania poszanowania ich przyro-
dzonej godności”2. 

Wspomniana wyżej równość wyraża się – zgodnie z treścią art. 5 
Konwencji – uznaniem przez Państwa Strony, że „wszyscy ludzie są 
równi wobec prawa i są uprawnieni […] do jednakowej ochrony 
prawnej i jednakowych korzyści wynikających z prawa”3. Twórcy 
Konwencji przyjmują jednocześnie, że pełny i skuteczny udział w ży-
ciu społecznym osób z długotrwale naruszoną sprawnością różnych 
obszarów i sfer funkcjonowania (fizycznego, intelektualnego lub  
w zakresie zmysłów) na zasadzie równości z innymi aktorami sceny 
społecznej utrudniają rozmaite bariery społeczne i fizyczne4 w postaci 
„nieprzyjaznej” organizacji przestrzeni materialnej lub/i niesprzyjają-
cego ich partycypacji społecznej nastawienia ludzi i instytucji5. Stąd 
________________ 

1 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169. 
2 Ibidem, art. 1. 
3 Ibidem, art. 5. 
4 Ibidem, Preambuła, pkt (e) oraz art. 1. 
5 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, s. 5, http://www. 

rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN RPO – Materiały nr 82 KPON.pdf [do-
stęp: 3.01.2017]. 
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też zobowiązują władze państw formalnie wiążących się z posta-
nowieniami Konwencji do dokonania takich zmian w wewnętrz-
nym porządku prawnym i w praktyce polityki społecznej, które 
zniwelują lub znacznie osłabią wpływ i znaczenie tychże barier,  
w konsekwencji zaś przyczynią się do zniesienia wszelkiej dyskry-
minacji osób z niepełnosprawnością ze strony innych ludzi, różnych 
organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw. Obowiązek ów wynika  
z samej istoty Konwencji jako umowy międzynarodowej. Rzecznik 
Praw Obywatelskich wyjaśnia, że omawiana umowa została ratyfi-
kowana po koniecznej zgodzie Sejmu i Senatu, zatem jest – obok 
Konstytucji, ustaw i rozporządzeń – częścią wewnętrznego porząd-
ku prawnego i może być stosowana w sposób bezpośredni (poza 
niektórymi zapisami, których stosowanie wymaga odrębnej usta-
wy). Co więcej, uprzednia zgoda Sejmu i Senatu sprawia, że jej za-
pisy mają pierwszeństwo wówczas, gdy wewnętrzne regulacje 
ustawowe są z nimi sprzeczne6. 

Zgodnie z treścią art. 5, pkt 3 Konwencji jednym ze sposobów 
popierania równości i zapobiegania dyskryminacji osób z niepełno-
sprawnością jest podejmowanie przez władze państwowe działań 
ukierunkowanych na tzw. racjonalne usprawnienie7. Zdefiniowanie 
tego pojęcia – jak pisze Barbara Gąciarz – uznać należy za ważne 
ustalenie Konwencji, bowiem stanowi podstawę wdrażania rozmai-
tych działań i rozwiązań na rzecz likwidowania wszelkich barier 
fizycznych, technicznych czy społecznych8. Racjonalne usprawnie-
nie oznacza bowiem – w myśl art. 2. Konwencji – 

konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nienakładające nie-
proporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne  

________________ 

6 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, s. 10, http://www. 
rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN RPO – Materiały nr 82 KPON.pdf [do-
stęp: 3.01.2017]. 

7 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 5, pkt 3. 
8 B. Gąciarz, Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce spo-

łecznej, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki 
społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 32. 
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w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełno-
sprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i pod-
stawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości  
z innymi osobami9. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, komentując niniejszą definicję, 
odwołał się m.in. do przykładu z obszaru edukacji. Otóż owo racjo-
nalne usprawnienie może w tym konkretnym przypadku przeja-
wiać się w realizowaniu powszechnie obowiązującego programu 
nauczania w taki sposób i takimi metodami, które odpowiadają 
potrzebom uczniów z niepełnosprawnością (może to być przykła-
dowo stosowanie specjalnych technologii, środków poglądowych, 
przyrządów wspomagających procesy poznawcze czy organizowa-
nie dodatkowych zajęć), przy jednoczesnej dbałości o to, aby fakt 
takiego dostosowania nadmiernie nie uszczuplał możliwości (np.  
w sensie organizacyjnym czy finansowym) realizacji innych zadań 
uznanych w danym społeczeństwie za ważne, uzasadnione i nie-
zbędne z punktu widzenia przyjętego standardu życia10. Wyjaśnie-
nie to oddaje istotę „nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcią-
żenia” zapisanego w cytowanym zapisie Konwencji. Zapis ten – jak 
tłumaczy Barbara Gąciarz – umożliwia bowiem władzom publicz-
nym podjęcie negocjacji z zainteresowanymi osobami, instytucjami 
czy organizacjami dotyczących zakresu działań zmierzających do 
usuwania rozmaitych barier społecznych i fizycznych z uwzględ-
nieniem zastanego kontekstu społeczno-kulturowego i możliwości 
finansowych. „Oznacza to – zdaniem cytowanej autorki – że nie ma 
obiektywnych granic możliwych dostosowań”11. Ustalane są one  
w ramach istniejących zasobów, po wzięciu pod uwagę rozmaitych 
uwarunkowań, jednak z przewodnią myślą, aby stworzyć takie 

________________ 

9 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 2. 
10 Zob. także: B. Gąciarz, Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian 

w polityce społecznej, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego 
modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 
2014, s. 33. 

11 Ibidem. 
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warunki, które w najwyższym możliwym w danej sytuacji stopniu 
umożliwią osobom z niepełnosprawnością korzystanie, na zasadzie 
równości z innymi członkami społeczeństwa, z praw i wolności 
człowieka. W tym celu, zgodnie z treścią art. 4, pkt 2 Konwencji, 
władze publiczne powinny „wykorzystać maksymalnie dostępne 
[…] środki”. Konsekwencją takiego zapisu – na co słusznie zwraca 
uwagę cytowana wyżej autorka – mogą niestety być znaczące dys-
proporcje między poszczególnymi państwami, a nawet rejonami  
w ramach danego państwa, w zakresie poziomu owych „racjonal-
nych usprawnień”, wynikające z różnic w poziomie ich zasobów 
(nie tylko materialnych, ale i społecznych oraz kulturowych, wyra-
żających się m.in. postawami wobec niepełnosprawności i osób nią 
„dotkniętych”, a co za tym idzie, zgodą na konieczne obciążenia). 

O prawie do edukacji w świetle postanowień  
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

Prawo osób z niepełnosprawnością do edukacji zapisane zostało 
w art. 24. Konwencji. Głosi on, że Państwa Strony bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji i na zasadach równych szans zapewniają tym oso-
bom „włączający system kształcenia umożliwiający integrację  
na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym” 
(art. 24, pkt 1), który ukierunkowany jest na: 1) pełny rozwój ich 
potencjału oraz rozwijanie u nich poczucia godności i wartości wła-
snej osoby, a także wzmacnianie i propagowanie poszanowania dla 
wszelkich praw człowieka, jego podstawowych wolności oraz 
uwzględnianie faktu różnorodności członków rodziny ludzkiej,  
2) rozwijanie ich osobowości oraz tkwiących w nich talentów,  
a także pełne wykorzystanie ich możliwości w zakresie umysłowe-
go i fizycznego funkcjonowania, 3) tworzenie warunków umożli-
wiających im skuteczną partycypację w wolnym społeczeństwie. Ze 
spełniającej owe warunki edukacji włączającej – oferowanej na wy-
sokim poziomie w społecznościach, w których żyją – powinny one 
korzystać na zasadzie bezpłatności i równości z innymi osobami. 
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Zapewniając realizację tego prawa, Państwa Strony nie mogą zatem 
wykluczyć osób z niepełnosprawnością ze względu na ich stan  
z powszechnego sytemu edukacji, a co za tym idzie, dzieci z niepeł-
nosprawnością nie mogą być pozbawione możliwości bezpłatnej  
i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub na poziomie śred-
nim, dorośli zaś – dostępu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i na 
zasadzie równości z innymi jednostkami, do „powszechnego szkol-
nictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia […] i możli-
wości uczenia się przez całe życie” (art. 24, pkt 5), co wymaga  
w wielu przypadkach racjonalnych usprawnień uwzględniających 
potrzeby wynikające z ich niepełnosprawności. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że zapisy zawarte w omawianym artykule Konwen-
cji w zdecydowany sposób honorują tożsamość językową określo-
nych grup osób z niepełnosprawnością i uznają ich subkulturę za 
równoprawną z kulturą dominującą. Zobowiązują one bowiem 
Państwa Strony do podjęcia stosownych działań w celu wykorzy-
stania w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością, szcze-
gólnie zaś dzieci niewidomych, głuchych lub głuchoniewidomych, 
takich języków, sposobów i środków komunikacji, które najbardziej 
odpowiadają ich potrzebom (m.in. alfabetu Braille’a, alternatyw-
nych i wspomagających metod komunikacji, języka migowego, na-
uki orientacji i poruszania się w przestrzeni) oraz zagwarantowania, 
że proces ten będzie miał miejsce w środowisku maksymalizującym 
ich rozwój edukacyjny i społeczny. Realizację tego zadania ma uła-
twić zatrudnianie specjalistów, również z niepełnosprawnością, 
którzy dzięki odpowiedniej wiedzy i umiejętnościom (np. znajomo-
ści języka migowego czy alfabetu Braille’a) wyjdą naprzeciw po-
trzebom i oczekiwaniom omawianej kategorii osób, a ponadto szko-
lić będą personel pracujący na wszystkich szczeblach edukacji12. 

________________ 

12 Treść powyższego fragmentu opracowania pt. O prawie do edukacji… podano 
in extenso za innym tekstem własnego autorstwa: A. Mikrut, O promowaniu godności 
człowieka w ramach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Rocznik Komisji 
Nauk Pedagogicznych – Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie” 2016,  
tom LXIX, w druku. 



„Racjonalne usprawnienie” w ramach edukacji dzieci i młodzieży 85 

Warto zwrócić uwagę, że twórcy Konwencji podkreślają fakt, iż 
osoby z niepełnosprawnością mają prawo do edukacji włączającej 
(w wersji angielskiej dokumentu pojawiają się terminy inclusive 
education system i inclusive education13) obejmującej wszystkie pozio-
my kształcenia, a także kształcenie ustawiczne. Istnieje zatem – jak 
się wydaje – konieczność określenia zakresu znaczeniowego termi-
nu „edukacja włączająca”, tym bardziej, że w rodzimej literaturze 
funkcjonuje inne jeszcze, chronologicznie starsze, określenie, a mia-
nowicie „edukacja integracyjna”. O ile nam wiadomo, ten ostatni 
termin jest jedynym, który w naszym prawie oświatowym odnosi 
się do omawianej tutaj kwestii. Podobnie było również w latach 
minionych, mimo że w ramach wielu dokumentów resortowych 
wskazywało się, i nadal wskazuje, na kształcenie uczniów z niepeł-
nosprawnością w szkołach ogólnodostępnych jako na jedno z moż-
liwych rozwiązań w tym zakresie, a wiemy, że w praktyce takiemu 
właśnie rozwiązaniu nadaje się miano edukacji włączającej (inklu-
zyjnej). Inną możliwą formą organizacyjną edukacji interesującej 
nas kategorii dzieci i uczniów jest kształcenie w przedszkolach  
i szkołach lub oddziałach integracyjnych, które w praktyce szkolnej 
– dla zróżnicowania z poprzednio wskazaną formą – określa się 
jako edukacja integracyjna. Formalnie wprowadzona została ona na 
mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 paździer-
nika 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami 
niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integra-
cyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz 
organizacji kształcenia specjalnego14, obecnie zaś reguluje ją Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opie-
________________ 

13 http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm [dostęp: 20.03. 
2016]. 

14 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r.  
w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich 
kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 36. 
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ki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym15. O ile 
takie zróżnicowanie omawianych tutaj terminów wydaje się kla-
rowne i jednoznaczne w „języku praktyki oświatowej”, to trudno  
o taką samą ocenę w odniesieniu do rozważań i polemik o charakte-
rze teoretycznym. Sięgając do literatury z okresu, w którym formal-
nie wprowadzono możliwość edukacji integracyjnej, można dojść do 
przekonania, że ówczesne pojmowanie tego rodzaju edukacji bliskie 
było temu, co wyżej określono jako edukacja włączająca. Reprezenta-
tywnym przykładem takiego rozumienia edukacji integracyjnej  
w owym czasie jest opinia prekursora idei integracji społecznej osób  
z niepełnosprawnością, Aleksandra Hulka. Zdaniem tego autora: 

System integracyjny kształcenia specjalnego polega na nauczaniu i wy-
chowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych z odchyleniami od normy  
w zwykłych szkołach i innych placówkach oświatowych, przy uwzględ-
nieniu ich odrębnych potrzeb i zaspokojeniu ich dodatkowymi zabie-
gami, służbami i świadczeniami16. 

W przytoczonej wyżej definicji łatwo dostrzec, iż tak rozumiane 
kształcenie integracyjne sprowadza się do przyjęcia przez przed-
szkola i szkoły ogólnodostępne w swoje szeregi dzieci i uczniów 
wykazujących takie czy inne zaburzenia funkcji lub/i struktury 
organizmu. Fakt ten w pewien sposób usprawiedliwia spotykane  
w literaturze synonimiczne traktowanie obu pojęć, tj. „edukacja 
integracyjna” i „edukacja włączająca”. Inny jeszcze argument na 
rzecz takiego stanu rzeczy podaje Grzegorz Szumski. Według auto-
ra źródłem utożsamiania tychże terminów są względy translator-
skie, bowiem w tłumaczeniach na język polski Deklaracji z Salamanki 
________________ 

15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym, Dz. U. 2015, poz. 1113. 

16 A. Hulek, Kształcenie specjalne w systemie integracyjnym, [w:] Encyklopedia Peda-
gogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 329. 
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i „Wytycznych do działań w zakresie specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych” ogłoszonych w 1994 r., angielskojęzyczne określenia typu: 
inclusive schools, inclusive education czy inclusive provision przyjęły 
brzmienia oparte na terminie „integracja”17. Warto – jak sądzimy – 
przy tej okazji wspomnieć, że również w pierwszym polskim tłu-
maczeniu omawianej tutaj Konwencji, co miało miejsce w 2007 r., 
terminy inclusive education system i inclusive education pojawiają się 
jako system edukacji integracyjnej i edukacja integracyjna18. 

Rozstrzygnięcia dylematu dotyczącego zakresów znaczenio-
wych obu rozpatrywanych pojęć podjął się m.in. Grzegorz Szumski. 
Zdaniem autora – wynikającym z polemiki z sugestiami A. Sande-
ra19 – edukację włączającą traktować należy jako synonim kształce-
nia integracyjnego lub odmianę tej formy kształcenia. Pisząc o ro-
zumieniu edukacji włączającej jako wariancie szkolnej integracji, 
autor wskazuje na – po pierwsze – pewną wersję kształcenia inte-
gracyjnego, po drugie zaś – na jego poszerzoną odmianę. Różnice 
między kształceniem integracyjnym i kształceniem włączającym 
jako wersją tego pierwszego widzieć należy w relacji między potrze-
bami i możliwościami ucznia z niepełnosprawnością i warunkami, 
jakie w tym zakresie stwarza przyjmująca go szkoła. W jednym  
i drugim przypadku mamy oczywiście do czynienia z kształceniem 
niesegregacyjnym. W ramach pierwszego z nich uczeń ów trakto-

________________ 

17 G. Szumski, współpraca A. Firkowska-Mankiewicz, Wokół edukacji włączającej. 
Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 
specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010,  
s. 14-15. 

18 Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007, art. 24, pkt 1,  
pkt 2b. 

19 Autor ten podaje trzy sposoby pojmowania terminu „edukacja włączająca”,  
a mianowicie: jako określenie synonimiczne wobec kształcenia integracyjnego, jako 
określenie odnoszące się do udoskonalonej formy tegoż kształcenia integracyjnego,  
i po trzecie, jako określenie odnoszące się do udoskonalonej i poszerzonej formy 
kształcenie tego typu, za: G. Szumski, współpraca A. Firkowska-Mankiewicz,  
op. cit., s. 11 i n. 
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wany jest jednak – jak pisze Anna Zamkowska – jako gość, od któ-
rego oczekuje się przystosowania do zastanego środowiska, a co za 
tym idzie – gotowości do pobierania nauki w oferowanych przez 
szkołę warunkach. Zasadniczą cechą tak pojmowanego kształcenia 
integracyjnego jest jedynie fizyczne przyjęcie ucznia z niepełno-
sprawnością w poczet uczniów szkoły o niesegregacyjnym charak-
terze. Nie podejmuje ona zatem większych starań ukierunkowa-
nych na wspomniane potrzeby i możliwości ucznia, a więc nie 
zamienia się znacząco w porównaniu z sytuacją sprzed podjęcia 
nowego wyzwania. Taki stan rzeczy nie wyklucza oczywiście moż-
liwości istnienia korzystnego klimatu szkoły i przyjaznego przyjęcia 
ucznia z niepełnosprawnością przez jej społeczność20. Inaczej jest  
w przypadku kształcenia włączającego jako poszerzonej wersji 
edukacji integracyjnej. Wymaga ono, jak podkreśla Grzegorz Szum-
ski, gruntownej zmiany całego systemu szkolnego zmierzającej do 
upodobnienia i uwspólnienia procesu nauczania – uczenia się obu 
populacji uczniów, tj. pełno- i niepełnosprawnych. Nie ma tutaj 
zatem mowy o jakiejś szczególnej szkole ogólnodostępnej, której 
dodatkowym zadaniem jest kształcenie również uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o ile ci ostatni będą w stanie 
sprostać jej wymaganiom i przyjąć oferowane przez nią warunki.  
W ramach tak pojmowanej edukacji włączającej uczniowie ci mają 
uczęszczać do tej samej szkoły, której uczniami byliby wówczas, 
gdyby ich rozwój nie wykazywał żadnej nieprawidłowości. W jej 
ramach mają przynależeć do zwykłych klas, a zatem realizować 
wspólny, tj. przeznaczony do wszystkich uczniów, chociaż mocno 
zindywidualizowany program kształcenia. Odpowiedzialność za 
kształcenie wszystkich uczniów, zatem również tych wykazujących 
specjalne potrzeby edukacyjne, bierze na siebie nauczyciel klasowy. 
Zarówno on, jak i jego uczniowie ze specjalnymi potrzebami eduka-

________________ 

20 A. Zamkowska, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2009, s. 41. 
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cyjnymi otrzymują jednak odpowiednie, specjalistyczne wsparcie. 
Organizowane jest ono jednak nie na poziomie jego klasy, ale całej 
szkoły21. Jeżeli tak rozumiana edukacja włączająca obejmuje 
wszystkich uczniów, niezależnie od rodzaju i zakresu ich potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych, to – zdaniem Grzegorza Szumskiego 
– mamy do czynienia z edukacją włączającą jako poszerzoną wersją 
kształcenia integracyjnego. Może mieć ona charakter specjalnope-
dagogiczny lub ogólnopedagogiczny. O pierwszym z tych przy-
padków mówić należy wówczas, gdy rejonowa szkoła ogólnodo-
stępna przyjmuje w poczet swoich zwykłych klas wszystkich, bez 
wyjątków, uczniów z niepełnosprawnością, a więc nawet tych  
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością 
wieloraką. Jeżeli szkoła owa zaspokoiłaby wszystkie potrzeby  
edukacyjne i rozwojowe uczniów, a więc nie tylko specjalne, ale 
również wynikające z innych przyczyn niż deficyty i zaburzenia 
rozwoju, to wówczas mielibyśmy do czynienia z ogólnopedago-
gicznym charakterem omawianej tutaj wersji edukacji włączającej22. 
Anna Zamkowska jedynie tak nakreślonemu obrazowi edukacji 
nadaje miano włączającej. Odnosi się ono – jej zdaniem – do tej  
sytuacji, w której szkoła uwzględnia wszelkie różnice między 
uczniami, nie tylko te wynikające z niepełnosprawności (np. socjo-
kulturowe, etniczne czy rodzinne), i traktuje je jako naturalne  
uwarunkowania swojej działalności. Musi ona zatem wziąć na sie-
bie obowiązek takiej organizacji procesu kształcenia, aby każdy 
uczeń, niezależnie od przejawianych potrzeb edukacyjnych i rozwo-
jowych, mógł z niego w możliwie pełny sposób korzystać. Spełnie-
nie tak brzmiących założeń wymaga, jak podkreśla Anna Zamkow-
ska, nie tylko zmian w konkretnej szkole, ale w całym systemie 
szkolnym23. 
________________ 

21 G. Szumski, współpraca A. Firkowska-Mankiewicz, op. cit., s. 19. 
22 Ibidem, s. 24-27. 
23 A. Zamkowska, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2009, s. 42-43. 
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Elementy „racjonalnego usprawnienia”  
w rodzimej jurysdykcji oświatowej24 

Mówiąc o rodzimym prawie oświatowym, należy wspomnieć, 
iż tekst niniejszy powstał już po podpisaniu przez Prezydenta RP 
ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.25, które – zgodnie  
z art. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe26 – wchodzi w życie, z wyjątkiem określonych 
ustępów z kilku artykułów (art. 18 i art. 47) oraz rozdziału 6,  
z dniem 1 września 2017 r.. Ustawa Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo oświatowe zmienia wiele innych dokumentów naszego 
prawa, w tym ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty27. 
Niektóre z tych zmian wchodzą w życie przed 1 września 2017 r.28. 
Powyższe względy sprawiają, że poszukiwań przejawów „racjonal-
nego usprawnienia” będziemy dokonywać w głównej mierze  
w ramach zapisów zawartych w aktualnej wersji ustawy o syste- 
mie oświaty i rozporządzeniach resortowych do niej nawiązują-
________________ 

24 Autor niniejszego tekstu pragnie zwrócić uwagę Czytelnika, iż zaprezento-
wane analizy zapisów prawa oświatowego w głównej mierze odnoszą się do sytua-
cji dzieci i uczniów z niepełnosprawnością (a więc zgodnie z § 1, ust. 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 1113 – 
dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,  
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespo-
łem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do przed-
szkoli i szkół ogólnodostępnych, a więc tych, którzy korzystają z prawa do edukacji 
włączającej gwarantowanego przez fakt ratyfikacji przez władze naszego kraju 
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie należy zdawać sobie 
sprawę, iż gros cytowanych przepisów dotyczy w tej samej mierze tych dzieci  
i uczniów z niepełnosprawnością, którzy pobierają naukę w przedszkolach, szkoła  
i placówkach o charakterze specjalnym i integracyjnym. 

25 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 59). 
26 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grud-

nia 2016 r., Dz. U. 2017, poz. 60. 
27 Ibidem, art. 15. 
28 Ibidem, art. 369., pkt 2, 3 i 4. 
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cych29. Zgodnie z treścią art. 71b, ust. 1 wspomnianej ustawy dzieci 
i młodzież, które ze względu na niepełnosprawność wymagają sto-
sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, objęci są kształ-
ceniem specjalnym. Może być ono prowadzone w formie nauki  
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, 
szkołach lub oddziałach integracyjnych, a także w przedszkolach, 
szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w innych formach wy-
chowania przedszkolnego i ośrodkach określonych treścią art. 2,  
pkt 2. Z przytoczonego zapisu wynika, że – ogólnie rzecz ujmując – 
nasze prawo oświatowe zapewnia możliwość realizacji przez osoby 
z niepełnosprawnością prawa do edukacji w ramach włączającego 
systemu kształcenia, o którym mowa w art. 24 Konwencji o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych. Stwierdzenie to wydaje się praw-
dziwe nawet wówczas, gdy owo włączające kształcenie potraktujemy 
ściśle zgodnie z duchem Konwencji, według której, przypomnijmy: 
„osoby niepełnosprawne nie będą wykluczone z powszechnego 
sytemu edukacji ze względu na niepełnosprawność”30. Świadczy  
o tym wyraźne wskazanie w art. 71b, ust. 1 ustawy na przedszkola  
i szkoły ogólnodostępne jako możliwe miejsca nauki rozpatrywanej 
kategorii dzieci i młodzieży. Bliższa analiza obowiązujących przepi-
sów w tym zakresie, rezultaty której autor niniejszego opracowania 
przedstawił w innym miejscu31, pozwala przyjąć, iż rozwiązania 
odnoszące się do możliwości kształcenia specjalnego w ramach 
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych precyzyjnie regulowane 
przez wspomniane już wcześniej Rozporządzenia MEN z 24 lipca 

________________ 

29 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. 2016, poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, stan prawny na 2 III 2017; www.prawo. 
vulcan.edu.pl [dostęp: 2.03.2017]. 

30 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169,  
art. 24, ust. 2, pkt (a). 

31 A. Mikrut, Edukacja integracyjna czy włączająca? O prawie do edukacji w kontek-
ście polskich tłumaczeń konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Referat wygłoszo-
ny na konferencji naukowej, nt. O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilita-
cji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością, Ustroń, kwiecień 2016. 
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2015 r.32 można, z pewnymi małymi zastrzeżeniami, uznać za edu-
kację włączającą jako wersję kształcenia integracyjnego w rozumie-
niu propagowanym przez Grzegorza Szumskiego. Zastrzeżenia 
owe wynikają z faktu, iż zgodnie z § 7.2 tego rozporządzenia  
w przypadku rozpatrywanej tutaj formy kształcenia dzieci i uczniów 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawno-
ścią sprzężoną zatrudnia się pedagoga specjalnego współorganizują-
cego proces nauczania – uczenia się, co z jednej strony na pewno 
sprzyja zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojo-
wych wymienionych dzieci i uczniów, z drugiej zaś czyni proces ich 
kształcenia podobnym do tego, który ma miejsce w warunkach szko-
ły specjalnej czy integracyjnej, a przede wszystkim nie odpowiada 
scharakteryzowanym wyżej założeniom kształcenia włączającego, 
według których – przypomnijmy ponownie – nauczyciel wycho-
wawca bierze odpowiedzialność za przebieg kształcenia wszystkich 
uczniów, zatem również za tych obarczonych takim czy innym ro-
dzajem niepełnosprawności, a potrzebne mu wsparcie specjalistyczne 
otrzymuje nie na poziomie klasy, ale całej szkoły33. Analiza zapisów 
cytowanego rozporządzenia nie daje również podstaw, aby przyjęte 
u nas warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, można było uznać za posze-
rzoną odmianę edukacji integracyjnej – ani w rozumieniu specjalno-
pedagogicznym, ani w rozumieniu ogólnopedagogicznym34. 

Przyjrzyjmy się zatem tym elementom obecnej u nas edukacji 
włączającej jako wersji kształcenia zintegrowanego, które świadczą 
o wprowadzeniu racjonalnego usprawnienia. Przede wszystkim 
podkreślić należy, iż zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt (c) Konwencji  
o Prawach Osób Niepełnosprawnych owe usprawnienia powinny 
________________ 

32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 roku w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  
Dz. U. 2015, poz. 1113. 

33 Zob.: G. Szumski, współpraca A. Firkowska-Mankiewicz, op. cit., s. 19. 
34 Argumenty na rzecz takiej oceny autor niniejszego tekstu podał w innym 

miejscu: A. Mikrut, op. cit. 
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być stosowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Takiemu 
zapisowi wychodzą naprzeciw regulacje zawarte w ustawie o sys-
temie oświaty. Już art. 1 głosi, że system oświaty zapewnia: 

– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycz-
nej […]; 

– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie reali-
zowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i progra-
mów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych35. 

Do kwestii indywidualnego podejścia do dziecka i ucznia w za-
leżności od jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-
wości psychofizycznych nawiązuje bezpośrednio treść art. 71b,  
ust. 1b ustawy, według której uczniowi objętemu kształceniem spe-
cjalnym (a ma ono – jak już wiemy – miejsce również w przedszko-
lach i szkołach ogólnodostępnych jeżeli uczęszczają do nich dzieci  
i uczniowie z odpowiednim orzeczeniem – przyp. A.M.) dostoso-
wuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i pro-
gram nauczania, przy czym dostosowanie to znajduje swój wyraz  
w tzw. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
Program ów powinien uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś sposób jego opracowywania 
został szczegółowo określony w ramach wielokrotnie przywoływa-
nego już rozporządzenia resortowego z 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecz-
nie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym”36. Zgodnie z § 6, 

________________ 

35 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2016, poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, art. 1, pkt 4 i 5a, stan prawny na 2.03.2017; 
www.prawo.vulcan.edu.pl [dostęp: 2.03.2017]. 

36 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r. w spra-
wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym, Dz. U. 2015, poz. 1113, § 6. 
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ust. 3 wskazanego rozporządzenia indywidualny program eduka-
cyjno-terapeutyczny tworzony jest przez zespół składający się  
z nauczycieli i specjalistów, jego pracę koordynuje zaś – w myśl § 6, 
ust. 6 – wychowawca lub specjalista pracujący z dzieckiem lub 
uczniem wyznaczony przez odpowiednio dyrektora przedszkola 
lub szkoły (ośrodka). Program, o którym mowa zawiera m.in. takie 
elementy, jak: 

– zakres i sposób dostosowania programu wychowania przed-
szkolnego w przypadku dziecka oraz wymagań edukacyjnych 
niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć eduka-
cyjnych objętych realizowanym przez niego programem na-
uczania; 

– opis zintegrowanych działań rewalidacyjnych, przy czym 
ważne jest – zgodnie z § 6, ust. 2 analizowanego rozporządze-
nia – aby uwzględnić w szczególności naukę orientacji prze-
strzennej i poruszania się, a także naukę systemu Braille’a albo 
innych alternatywnych sposobów komunikacji w przypadku 
dziecka lub ucznia niewidomego, naukę języka migowego lub 
innych alternatywnych sposobów komunikacji w przypadku 
dziecka lub ucznia niesłyszącego lub „obarczonego” afazją czy 
wreszcie kształtowanie umiejętności społecznych, w tym rów-
nież w zakresie komunikacji, w przypadku dziecka lub ucznia 
z autyzmem, w tym także z zespołem Aspergera; 

– formy udzielnej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym będą one świadczone; 

– opis działań wspierających rodziców dziecka lub ucznia oraz 
zakresu współpracy z różnymi, w zależności od potrzeb, pla-
cówkami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działa-
jącymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

– opis innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-
zyczne dziecka lub ucznia, w tym także z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w przypadku uczniów starszych; 
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– opis współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka 
lub ucznia w zakresie realizacji rozmaitych zadań określonych 
w § 5, ust. 1 cytowanego rozporządzenia, w tym m.in. realiza-
cji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, zapewnienia odpowiednich warunków do nauki 
oraz specjalistycznego sprzętu i odpowiednich środków dy-
daktycznych, budowania atmosfery sprzyjającej integracji dziec-
ka lub ucznia ze środowiskiem rówieśniczym, a także sposobu 
przygotowania tegoż dziecka lub ucznia do samodzielnego 
życia na miarę jego możliwości37. 

Wspomniane wyżej dostosowanie wymagań edukacyjnych na-
leży do obowiązku nauczyciela określonego w art. 44c, ust. 2 usta-
wy o systemie oświaty, przy czym, zgodnie a treścią art. 44d, dyrek-
tor szkoły może zwolnić ucznia z niepełnosprawnością z realizacji 
niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe zasa-
dy w tym zakresie określone zostały w stosownym Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r.38, wydanym na 
podstawie art. 44zb ustawy. Treść § 7, ust. 2 tego rozporządzenia 
przewiduje zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ze względu na wadę słuchu, afazję, niepeł-
nosprawność sprzężoną czy autyzm, w tym zespół Aspergera,  
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego 
etapu edukacyjnego. Ponadto zgodnie z § 5, ust. 1 i ust. 2 dyrektor 
szkoły może zwolnić ucznia na określony czas z niektórych ćwiczeń 
fizycznych w ramach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć  
z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, 
na podstawie odpowiedniej opinii wydanej przez lekarza. Przepis 
ten może dotyczyć – jak się wydaje – również uczniów z niepełno-
sprawnością ruchową, niewidomych lub słabowidzących. 
________________ 

37 Składowe indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego podano  
w oparciu o brzmienie § 6, ust. 1 przywołanego Rozporządzenia, uzupełniając je 
dodatkowymi informacjami wynikającymi ze stosownych odniesień do innych 
zapisów zawartych w tymże dokumencie. 

38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. 2015, poz. 843. 
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Z wymaganiami edukacyjnymi związane są kwestie kontroli  
i oceniania osiągnięć ucznia skutkujące otrzymaniem przez niego 
konkretnej oceny. Zgodnie z art. 44e, ust. 1 ustawy w trakcie nauki 
szkolnej otrzymuje on oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne, 
roczne, w szkole policealnej – semestralne, i końcowe). W przypad-
ku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego uczęszczającego do szkoły ogólnodostępnej śródroczną i rocz-
ną (bądź semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego rodzaju zajęć 
edukacyjnych ustala – zgodnie z brzmieniem art. 44h, ust. 4 ustawy 
– nauczyciel prowadzący owe zajęcia, jednak w sytuacji, gdy  
w szkole tej zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel współorganizu-
jący proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, ten pierw-
szy ustala ocenę po zasięgnięciu jego opinii. W odniesieniu do 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, a także klasyfikacyjne z zachowania, są – według  
art. 44i, ust. 7, pkt 1 ustawy – ocenami opisowymi. Na koniec roz-
ważań nad prawnymi kwestiami zasad oceniania i oceny szkolnej 
uczniów z niepełnosprawnością podkreślić należy, że ustawodawca 
wiele uwagi w tym względzie poświęcił właśnie uczniom z niepeł-
nosprawnością intelektualną głębszego (umiarkowanego lub znacz-
nego) stopnia. Uczniów tej kategorii w sposób szczególny dotyczy 
treść trzech artykułów rozdz. 3a ustawy Ocenianie, klasyfikowanie  
i promowanie uczniów w szkołach publicznych, a mianowicie art. 44f, 
ust. 7, art. 44o, ust. 5 oraz art. 44q, ust. 2. Kolejno według zawartych 
w nich zapisów klasyfikacji śródrocznej i rocznej, promowania do 
klasy programowo wyższej oraz decyzję o ukończeniu szkoły przez 
ucznia ze wspomnianym stopniem niepełnosprawności podejmuje 
się po uwzględnieniu ustaleń zawartych w indywidualnym pro-
gramie edukacyjno-terapeutycznym. Ponadto wskazać należy, iż 
zgodnie z art. 44zr ustawy żadnego z przepisów wspomnianego 
tutaj rozdz. 3a nie stosuje się w przypadku dzieci i młodzieży  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 
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Zamiast zakończenia 

Z uwagi na ograniczoną objętość pierwszej części artykułu po-
zostałe przykłady racjonalnego usprawnienia omówione zostaną  
w części następnej, która zostanie zamieszczona w kolejnym nume-
rze Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej. 
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Wprowadzenie 

Inność bardzo często utożsamiana jest z obcością, która jest uni-
wersalnym wariantem stosowanym niemal od zawsze do opisu  
i porządkowania świata społecznego. Termin ten zawiera w sobie 
pewną dwoistość znaczeniową. Mianowicie odnosi się do podo-
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bieństwa, identyczności, pozostawania niezmiennie tym samym. 
Mówiąc o inności, należy wspomnieć o jej dwóch podstawowych 
wymiarach: indywidualnym i społecznym. W pierwszym przypad-
ku inność wskazuje na „bycie kimś” w sposób trwały i odrębny; 
„osadzonym” w miejscu i czasie. Natomiast drugie znaczenie odsy-
ła do społecznych identyfikacji, utożsamiania się z kimś lub czymś. 

Określenie Inny można rozumieć na wiele sposobów i używać  
w różnych kontekstach znaczeniach, np. dla rozróżnienia płci, po-
koleń, narodowości, religii1, a także w zakresie niepełnosprawności. 

W literaturze pedagogicznej bardzo często wskazywany jest nie-
jednoznaczny charakter kategorii inności. Może ona być podstawą 
do wskazywania różnic między jednostkami lub grupami, które  
w społecznym wymiarze mogą być inaczej postrzegane. Warto za-
znaczyć, iż sposób postrzegania nie zawsze ma charakter ujemnego 
wartościowania, wywołującego negatywne nastawienie i oceny2. 
Inność jako swoista różnorodność jest uznana za pewna normę  
i wartość w wymiarze społecznym. 

Działalność na rzecz wsparcia Innego ma wieloletnią tradycję, 
która przejawia się w zróżnicowanych formach. W zakresie tych 
działań mieszczą się bezpośrednie usługi leczniczo rehabilitacyjne, 
różnego rodzaju świadczenia socjalne, organizacja stanowisk pracy, 
a także działalność kulturalna, edukacyjna i sportowa. 

Zarysowane podejście do procesu rehabilitacji jest wyraźnie 
ulokowane na gruncie pedagogiki specjalnej, choć odwołuje się 
również do innych dyscyplin naukowych, tym samym niosąc ze 
sobą walory interdyscyplinarne. Jest zarazem próbą odpowiedzi na 
pytanie o istotę rozwiązań praktycznego aspektu działania pomo-
cowego, w odniesieniu do osób o ograniczonej sprawności3. 
________________ 

1 R. Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 9. 
2 K.D. Rzedzicka, Nauczycielska relacja z Innym w pedagogice specjalnej, [w:] Peda-

gogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, red. W. Dyk-
cik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz Wydawnictwo Naukowe PTP, Olsztyn 
– Poznań – Warszawa 2009, s. 144-145. 

3 J. Sowa, Znaczenie procesu instytucji wspomagających proces rehabilitacji, „Szkoła 
Specjalna” 2003, nr 3(220) tom LXIV, s. 136-147. 
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Zespół terapeutyczny stanowią osoby o odpowiednich kwalifi-
kacjach, których podstawowym zadaniem jest współpraca poszcze-
gólnych specjalistów ze sobą tak, aby umożliwiała ona realizowanie 
indywidualnie zróżnicowanych terapeutycznych celów wspierania 
Innego. W ramach wzajemnej współpracy poszczególnych osób nie-
zwykle ważne jest branie świadomej odpowiedzialności za podej-
mowane działania. Ponadto istotną kwestią jest sprawny przepływ 
informacji, a także dokładność i rzetelność we wzajemnym ich 
przekazywaniu. To pozwala na dokonywanie systematycznej oceny 
i ewaluacji wspólnie wyznaczonych celów terapeutycznych w kon-
tekście wspierania poszczególnych osób i/lub grup. 

Założenia dotyczące współpracy w ramach zespołu terapeu-
tycznego wiążą się jeszcze z posiadaniem świadomości przez po-
szczególnych członków zespołu, iż także ich obowiązkiem jest 
wdrażanie Innego do współpracy z poszczególnymi specjalistami 
oraz rozwijanie w nim motywacji do podejmowania aktywności  
w procesie szeroko rozumianej rehabilitacji4. 

Zespół terapeutyczny buduje różne relacje z Innym. Wynika to  
z pewnych indywidualnych cech każdej osoby. Należy pamiętać, iż 
każdy kontakt nawiązany z osobą wspieraną nie będzie miał cha-
rakteru relacji terapeutycznej. Bywa, iż pozostanie on instrumental-
nie i mechaniczne nawiązanym kontaktem. Warunkiem, aby tak się 
nie stało jest to, że oba podmioty (specjalista – Inny) powinni ak-
tywnie uczestniczyć we wzajemnym kontakcie i wyznaczać wspól-
nie kierunek powstającej relacji. Działanie to ma charakter procesu 
wymagającego aktywnego współuczestnictwa Innego. 

Formalno-prawne uwarunkowania funkcjonowania  
zespołów terapeutycznych 

Wspieranie osób z niepełnosprawnością jest procesem celowym, 
zorganizowanym, indywidualnie zróżnicowanym i systematycznie 
________________ 

4 E. Wilczek-Rużyczka, Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo 
Czelej, Lublin 2007, s. 35. 
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realizowanym. W sensie formalnym rozpoczyna się on po prze-
prowadzonej diagnozie nozologicznej i stwierdzeniu niepełno-
sprawności, którego skutkiem jest wydanie odpowiedniego doku-
mentu ją potwierdzającego (np. orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych orzeczenie o stanie niepełnosprawności). Posiadanie doku-
mentu uprawnia osobę z niepełnosprawnością do korzystania ze 
specjalistycznych usług. Należy podkreślić, że proces wspierania 
rozpoczyna się w różnych okresach i trwa przez całe życie. 

Wspieranie Innego w Polsce ciągle jeszcze nie stanowi spójnego 
systemu, a to oznacza, że organizowane jest przez różne resorty. 
Konsekwencją tego są zróżnicowane uregulowania prawne doty-
czące funkcjonowania zespołów terapeutycznych. 

W prawie oświatowym regulacje dotyczące organizowania i funk-
cjonowania zespołów terapeutycznych pojawiają się m.in. w nastę-
pujących dokumentach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania z dnia 
11.10.2013 r. i 3.03.2009 r. (Dz. U. poz. 1257 z dnia 11.10.2013 r.  
i Dz. U. poz. 133 z dnia 3.02.2009 r.); Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym z dnia 24.07.2015 r. (Dz. U. poz. 1113). Tworzenie zespo-
łów terapeutycznych widoczne jest już na etapie wczesnego wspo-
magania rozwoju. Skład i zakres działań zespołu określa Rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania5. Kluczową rolę zespołu w przygotowa-
niu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka 
oraz opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeu-
tycznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
________________ 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania z dnia 11.10.2013 r. i 3.03.2009 r. (Dz. U. poz. 1257 z dnia 
11.10.2013 r. i Dz. U. poz. 133 z dnia 3.02.2009 r.). 
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i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym6. 

W zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej istotne jest dzia-
łanie zespołu terapeutycznego jako Rady Programowej (w skład 
której wchodzą: kierownik, terapeuci zajęciowi, specjaliści do spraw 
rehabilitacji i rewalidacji, psycholog), której nadrzędnym zadaniem 
jest opracowanie corocznych indywidualnych programów rehabili-
tacji dla każdego uczestnika. Zadanie te ściśle określa Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej7. 

Z kolei w placówkach leczniczych pracę zespołów regulują akty 
prawne odnoszące się do funkcjonowania szpitali, prewentoriów, 
poradni zdrowia psychicznego i placówek sanatoryjnych. Wśród 
nich można wyróżnić: Ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej8; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r.  
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposo-
bu jej przetwarzania9; Ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych10; Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie spo-
sobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na 
wybrane świadczenia opieki zdrowotnej11; Rozporządzenie Mini-
________________ 

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organi-
zowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  
z dnia 24.07.2015 r. (Dz. U. poz. 1113). 

7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 586 i 587). 

8 Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 15.02.2013 r., 
poz. 217 j.t. z późn. zm.). 

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów  
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 
29.12.2010 r. Nr 252, poz. 1697). 

10 Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 11.09.2008 r., Nr 164, poz. 1027 j.t. z późn. zm.). 

11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie sposobu  
i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 31.12.2007 r., Nr 250, poz. 1884). 
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stra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej12. Warto pod-
kreślić, iż szczegółowy zakres i organizację działań podmiotów 
medycznych, w tym zespołów specjalistów, określają wewnętrzne 
procedury, a także statuty danych placówek leczniczych. 

Rozwój kompetencji zespołów terapeutycznych 

Pojęcie kompetencji ujmowane jest w różnorodny sposób i ana-
lizowane na wielu płaszczyznach znaczeniowych. W artykule 
przyjmujemy definicję, w której termin kompetencje (łac. competen-
tia) definiuje się jako „zdolność i gotowość podmiotu do wykonania 
zadań na określonym poziomie; powstaje w wyniku zintegrowania 
wiedzy, dużej liczby drobnych umiejętności oraz sprawności  
w dokonywaniu wartościowań”13. Kompetencje określane są jako: 
1) podstawa sprawności działania, 2) warunek konstruowania psy-
chospołecznej tożsamości jednostki, 3) zdolność refleksyjnego dzia-
łania, 4) warunek dystansującego rozumienia, 5) potencjał działania 
o charakterze emancypacyjnym14. 

Ogólna definicja rozwoju kompetencji odnosi się do „długo-
trwałego procesu ukierunkowanych zmian, w którym można wy-
różnić prawidłowo następujące po sobie etapy przemian danego 
obiektu, wykazujące stwierdzalne zróżnicowanie się tego obiektu 
pod określonym względem” lub „procesu kierunkowych przemian, 
w toku którego obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych, 
________________ 

12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 31.08.2009 r., 
Nr 139, poz. 1139). 

13 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 35. 

14 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008. J. Szempruch, Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach 

edukacyjnych, [w:] Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej 

szkole, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosno-
wiec 2016, s. 277-289. 
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mniej doskonałych, do form lub stanów bardziej złożonych dosko-
nalszych pod określonym względem”15. 

Uwzględniając kryterium organizacji i funkcjonowania poszcze-
gólnych zespołów terapeutycznych wspierających Innego, można 
wyróżnić trzy podstawowe modele zespołów: mulitidyscyplinar-
nym, interdyscyplianrnym, transdyscyplinarnym (schemat 1). 

W mulidyscyplinarnym zespole terapeutycznym każdy ze spe-
cjalistów realizuje zadania zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 
Oznacza to, że przygotowuje diagnozę (np. logopedyczną, psycho-
logiczną), opracowuje osobny plan wspierania osoby/dziecka z nie-
pełnosprawnością, spotyka się z rodzicami/opiekunami dziecka. 

W swoich zawodowych działaniach uwzględnia on jedynie swo-
ją specjalizację, co też determinuje branie odpowiedzialności tylko za 
„swój plan” działania realizowany zgodnie ze swoim obszarem zain-
teresowań i kompetencjami. Znamienne jest to, iż sposoby komuni-
kowania się członków zespołu mają charakter nieformalnego prze-
kazywania informacji. Odnosząc się do podstawowych założeń 
teoretycznych, w modelu multidyscyplinarnym każdy ze specjali-
stów przyjmuje założenia swoistej dla własnej dyscypliny oraz do-
konuje niezależnego doskonalenia zawodowego w jej obrębie. 

Model multidyscyplinarny jest uznawany za konstrukt najbardziej 
tradycyjny, występujący w poradniach służby zdrowia i w porad-
nictwie psychologiczno-pedagogicznym. Wśród niedoskonałości  
w jego obrębie wskazuje się to, iż dokonywana diagnoza funkcjo-
nalna i zalecenia z niej wynikające mogą być zupełnie niedostoso-
wane do faktycznych potrzeb Innego. 

W interdyscyplinarnym modelu terapeutycznym każdy z jego 
członków również dokonuje diagnozy zgodnie z prezentowaną 
specjalizacją. W stosunku do poprzednio analizowanego zespołu za-
sadniczo różni się w zakresie: przygotowywania i realizacji progra-
mów oraz odpowiedzialności za ich efekty. Warto tu zaznaczyć, że 
poszczególni specjaliści uzgadniają między sobą plany pracy z Innym, 
co powoduje, że odpowiedzialność zgromadzonych informacji roz-
________________ 

15 Encyklopedia, PWN, Warszawa 1996, s. 616. 
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kłada się z jednej strony za propozycję własnych działań, z drugiej 
zaś za wspólne cele wypracowane podczas spotkań. Ma to także 
przełożenie na to, iż specjaliści w obrębie danego zespołu realizują 
nie tylko swoje części planu, ale także włączają w niego ogólnie 
przyjęte założenia wszystkich specjalistów, które są ustalane w trak-
cie niesystematycznie odbywających się spotkań, gdzie ma miejsce 
tzw. analiza przypadku. W prezentowanym modelu funkcjonowa-
nia zespołów rodzice spotykają się indywidualnie z każdym ze spe-
cjalistów lub przedstawicielem całego zespołu. Rozwój zespołu 
przebiega najczęściej w taki sposób, że poszczególni członkowie 
dokonują niezależnego doskonalenia zawodowego w stosunku do 
innych, wzbogacając swoje kompetencje o te, które mogą być przy-
datne z innych dyscyplin. 

Maria Piszczek16 podaje, iż jest to model w obrębie którego funk-
cjonują placówki opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością. Jednak zauważa się, iż specjaliści ujawniają 
wiele uwag i zastrzeżeń do stawianych diagnoz, jak też udzielanych 
wskazówek w odniesieniu do specjalistów pracujących w obrębie 
modelu multidyscyplinarnego. Budowany obraz Innego jest obra-
zem całościowym, zaś hipotezy weryfikowane w aspekcie prak-
tycznym w niewielkim tylko stopniu zakładają popełnianie błędu, 
co bezpośrednio przekłada się na konstruowanie adekwatnych pro-
gramów wspierających. 

Zespół transdycylinarny zakłada, iż wszyscy specjaliści danego 
zespołu będą dokonywali wspólnej diagnozy, włączając w to rodzi-
ców, którzy są traktowani jako pełnoprawni i aktywni członkowie, 
jak też będą wspólnie opracowywali jeden wspólny plan pracy  
z Innym, uwzględniając potrzeby rodziny. Analizując proces dia-
gnozy, w którym biorą udział wszyscy członkowie, wymienia się 
działania skoncentrowane na wyborze jednej osoby, która dokonuje 
tzw. inwentarza środowiska, w którym Inny przebywa, a także 
określa konieczne aktywności i umiejętności, których opanowanie 
________________ 

16 M. Piszczek, Różne modele funkcjonowania zespołu specjalistów odpowiedzialnych 
za diagnozę i edukację dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, „Rewalidacja” 2002, nr 1(7), 
s. 90-112. 
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pozwoli Innemu efektywnie funkcjonować w określonym środowi-
sku. Każdy ze specjalistów ma wgląd do inwentarza i nanosi tam 
swoje sugestie, których celem jest optymalizacja funkcjonowania 
Innego. W dalszym etapie zespół dokonuje diagnozy umiejętności 
funkcjonalnych poprzez wykorzystanie określonych metod i tech-
nik diagnostycznych. Kolejnym krokiem jest określenie rodzaju  
i stopnia wsparcia oraz sformułowanie celów określonych działań 
realizowanych w oparciu o wspólne założenia. 

Wszyscy realizatorzy indywidualnego programu biorą odpo-
wiedzialność za jego przebieg. Przy czym warto podkreślić, iż  
w modelu tym jest wyznaczana osoba, która będzie realizowała 
plan wraz z rodzicami. Zespoły odbywają regularne spotkania 
wszystkich jego członków, podczas których jest możliwa wspólna 
wymiana doświadczeń (w zakresie informacji, wiedzy i umiejętno-
ści). Każdy ze specjalistów, jeśli istnieje taka potrzeba, może prze-
kraczać granice w obrębie działań innych specjalistów, co sprzyja 
poszerzaniu indywidualnych kompetencji, ale też usprawnia pracę 
całego zespołu. Model transdyscyplinarny funkcjonuje od wielu lat 
w placówkach w zachodnich krajach europejskich. Przy czym  
w ostatnim czasie zauważa się stopniowe wdrażanie go do placó-
wek także w naszym kraju. 

Kompetencje zespołu terapeutycznego  

w ujęciu teorii rozwoju kompetencji zawodowych  

Stefana Kwiatkowskiego 

Stefan Kwiatkowski zaproponował teorię rozwoju zawodowe-
go, która uwzględnia dynamikę zmian w kompetencjach zawodo-
wych. Zgodnie z jego teorią rozwój kompetencji może być podda-
wany analizie w kontekście zmian w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych. Można je rozpatrywać w trzech ujęciach: 
1) rozwoju – przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji, 2) sta-
gnacji – braku przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, 3) regresu – ubytku wiedzy, umiejętności i kompetencji 
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społecznych17. W każdym z tych opisów występuje przyrost, brak 
przyrostu, ubytek w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych. 

Rozwój w zakresie kompetencji zawodowych może mieć charakter 
liniowy lub skokowy i rozpatrywany jest w sytuacji systematyczne-
go przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych18. 
Rozwój uwarunkowany jest czynnikami endo- i egzogennymi za-
równo na poziomie indywidualnym (aspiracje i możliwości człon-
ków zespołu), jak i grupowym. W zasadzie rozwój kompetencji 
zespołów terapeutycznych jest wypadkową uwarunkowań we-
wnętrznych zależnych od poszczególnych członków zespołu oraz 
warunków zewnętrznych uzależnionych od placówki. 

W modelu multidyscyplinarnym i interdyscyplinarnym rozwój 
kompetencji zespołu może być utożsamiany z niezależnym indywi-
dualnym rozwojem każdego specjalisty, a to oznacza tylko tyle, że 
jest niezależnym doskonaleniem zawodowym w obrębie danej spe-
cjalności. Specjalista – członek zespołu doskonali się, rozszerzając 
wiedzę, doskonaląc umiejętności i kompetencje społeczne (miękkie). 
Każda kompetencja każdego specjalisty może być w procesie roz-
woju, stagnacji albo regresu. Mogą tu nastąpić różne kompilacje. 
Istotą jest to, że w sytuacji, gdy rozwój poszczególnych członków 
zespołu jest niezależny, planowy przez nich, a nie przez zespoły czy 
koordynatorów zespołu, jest jednak zgodny z potrzebami zespołu. 
W takiej sytuacji można uznać, że w jakiś sposób zespół się dosko-
nali, chociaż jest to doskonalenie nieplanowane, które pojawia się 
jako coś dodatkowego. 

W przypadku zespołu transdycyplinarnego rozwojowi podlega-
ją kompetencje zespołu, co oznacza, że planowany rozwój kompe-
tencji wymaga diagnozy potrzeb wynikających z podstawowych 
zadań zespołu, a także z możliwości członków zespołu z uwzględ-
nieniem aktualnych i potencjalnych zadań zespołowych i progra-
________________ 

17 S. Kwiatkowski, Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy, „Szkoła. Za-
wód. Praca” 2016, nr 12, s. 14. 

18 Ibidem, s. 16. 
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mowania na tej podstawie działań edukacyjnych – ma on wtedy 
charakter liniowy. Oczywiście włączając wszystkich członków ze-
społu, przy czym niekoniecznie musi to być zgodne z ich profesją. 
Warto raz jeszcze podkreślić, iż w modelu transdycyplinarnym 
przekraczane są granice między specjalnościami. 

Ważne jest też to, żeby zdiagnozować jakie kompetencje w ze-
spole są potrzebne i oczywiście można również pamiętać o tym, że 
te kompetencje zespołu mogą być w stanie rozwoju, stagnacji albo 
regresu. Wówczas trzeba zdiagnozować, z jakiego powodu one 
znajdują się w danym stanie z uwzględnieniem obszaru wiedzy, 
umiejętności czy kompetencji społecznych. Istotne znaczenie w pro-
cesie rozwoju zespołów terapeutycznych mają także czynniki ze-
wnętrzne, którymi mogą być możliwości placówki, w której funk-
cjonuje zespół – ma on wtedy charakter skokowy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój kompetencji zespołu terapeu-
tycznego uzależniony jest także od czynników zewnętrznych takich 
jak placówka, warto zwrócić uwagę na istotne jej cechy, wśród któ-
rych można wyróżnić następujące zmienne: 1) wielkość, 2) stoso-
wane metody pracy, 3) sytuację ekonomiczną, 4) świadomość kadry 
zarządzającej. W zależności od zaistniałych uwarunkowania po-
szczególnych czynników, zachodzą procesy rozwoju stagnacji lub 
regresu w zakresie funkcjonowania zespołów terapeutycznych  
w procesie wspierania Innego. 

Całkowicie normalną sytuacją w pracy zespołów terapeutycz-
nych jest to, że obok etapu/czasu rozwoju pojawiają się także eta-
py/czas stagnacji i regresu. Istotne rolę w tych etapach odgrywa 
czas. Długotrwała stagnacja, a tym bardziej regres w zakresie pracy 
zespołu terapeutycznego nie służy wspieraniu Innego. Analizując 
rozwój kompetencji zespołu terapeutycznego uzależniony od we-
wnętrznych cech poszczególnych członków zespołu, interesująca 
jest analiza czynników powodujących stagnację lub regres poszcze-
gólnych kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. Biorąc pod uwagę wiedzę, można sądzić, że podczas 
długotrwałej realizacji zadań typowych i powtarzalnych w pracy 
zespołu rozpadowi ulega wcześniej zdobyta przez poszczególnych 
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członków zespołu wiedza. Do podobnych zmian może dochodzić  
w zakresie umiejętności, bowiem ich rozwój wymaga nowych za-
dań o podwyższonym stopniu trudności i złożoności, jeśli ten wa-
runek nie jest spełniany w pracy zespołu terapeutycznego, możemy 
liczyć się z wystąpieniem ryzyka stagnacji, a nawet regresu. Anali-
zując kwestię kompetencji społecznych, warto podkreślić, że jest to 
jeden ze stałych komponentów, bowiem w dużej mierze uzależnio-
ny jest od indywidualnych cech poszczególnych członków zespołu 
terapeutycznego. 

Na opisane powyżej uwarunkowania zewnętrzne mają wpływ 
indywidualne aspiracje poszczególnych członków zespołu terapeu-
tycznego, bowiem niski poziom aspiracji, nawet przy najbardziej 
sprzyjającym układzie wyżej wymienionych zmiennych, utrudnia 
lub spowalnia rozwój całego zespołu we wspieraniu Innego. 

Zakończenie 

W rozwoju kompetencji zespołów terapeutycznych kluczowe 
wydaje się być określenie wspólnego celu przez przedstawicieli 
(specjalistów) poszczególnych dyscyplin. Dzięki temu praca w ze-
społach terapeutycznych składających się z przedstawicieli różnych 
specjalizacji daje możliwość uwzględnienia wielu punktów widze-
nia osiąganych sukcesów, jak też ujawnianych trudności, co pozwa-
la na wypracowanie wspólnych standardów pracy, a co za tym 
idzie, pełnego zakresu wsparcia Innego. Zdolności organizacyjne  
i współpraca oraz profesjonalizm zespołów terapeutycznych nie 
może być uważany za zindywidualizowany zestaw kompetencji, 
ale powinien funkcjonować jako element organizacyjny wpisany  
w funkcjonowanie danej instytucji. Zdolność i gotowość do dosko-
nalenia swoich umiejętności, a także chęci do dzielenia się nimi  
z innymi to jeden z najważniejszych rozwoju zespołu. 

W wielu instytucjach daje się zauważyć to, iż poszczególni spe-
cjaliści są wciąż „zamknięci w szufladzie” swojego obszaru specjali-
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zacji. Świadczy o tym brak podejmowania inicjatyw na rzecz two-
rzenia wspólnych transdysplinarnych projektów wykraczających 
poza indywidualne obszary zainteresowań. 

W sytuacji konieczności działania zespołowego może pojawić 
się niechęć poszczególnych członków do wspólnego działania. 
Wśród przyczyn można wskazać tu: dostrzeganie konieczności 
zmian dotychczasowego i rutynowego postępowania, co wymaga 
od poszczególnych członków zmian w zakresie schematycznego 
działania i zaangażowania w tworzenie nowych standardów pracy. 
Co więcej, towarzyszące niepokoje mogą ujawniać się postrzega-
niem przez specjalistów własnej niekompetencji w danym zagad-
nieniu oraz płynące z indywidualnych doświadczeń przekonanie, 
że praca zespołowa niczemu nie służy, za wyjątkiem stwarzania 
pozorów demokracji i równości poszczególnych członków zespołu. 
Zespół funkcjonujący w ramach wspólnych działań i wypracowane 
rezultaty w ocenie poszczególnych członków nie muszą koniecznie 
służyć działaniom podjętym na rzecz wspierania Innego. Ponadto 
niepokojące jest pojawienie się nieformalnych liderów, którzy uzy-
skują wysoki autorytet niektórych specjalistów. To determinuje 
zmianę dotychczasowej struktury danego zespołu, powodując 
trudności w zakresie sprawnego nim kierowania, szczególnie kiedy 
członkowie są oponentami w stosunku do dotychczasowego lidera. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacyjno-prawe w zakresie 
działania zespołów, istnieje obawa, że niektórzy jego członkowie 
mogą swoją pracę na rzecz zespołu traktować jako przymus i ko-
nieczność. Utrzymujący się przez dłuższy czas, taki stan może pro-
wadzić do syndromu wypalenia zawodowego poszczególnych 
członków zespołu. Wpływa to nie tylko na efektywność wspierania 
Innego, ale także na brak zainteresowania prezentacją rezultatów 
pracy zespołowej koleżanek i kolegów. Jednak nawet ci specjaliści, 
którzy są zaangażowani we współpracę zespołu, nie dzielą się  
z innymi swoim odczuciami, bowiem obawiają się krytyki ze strony 
współpracowników, a także nadmiernego obarczania ich dodatko-
wą pracą, której celem byłaby poprawa jakości zaniedbanego obsza-
ru działań innego specjalisty. 
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With the development of disability studies the awareness of “false universalization 
of disability” increased. It was realized that both theoretical and practical abuse is to 
treat disability as the main and even the only factor that binds the environment of 
people with disabilities. The configurations of the aspects of oppression and dis-
criminatory attitudes have been in fact much more complex and elaborate than it 
was originally thought according to the promotion of the social model of disability. 

________________ 

1 Zastosowanie w tytule i treści niniejszego artykułu nietłumaczonej na język 
polski nazwy Disability Studies jest w pierwszej kolejności wyrazem poglądu, zgod-
nie z którym tłumaczenie „studia nad niepełnosprawnością” może być rozumiane 
jako wyraz dodatkowej nierówności opartej na skojarzeniach i realnych językowych 
zastosowaniach przyimka „nad”. Ponadto warto podkreślić, za D. Podgórską- 
-Jachnik, że – poza innymi – argumentem przemawiającym na rzecz stosowania  
w polskich tekstach nazwy angielskiej może być „tradycja posługiwania się tym 
terminem, wyznaczająca pewne określone założenia teoretyczne, w odróżnieniu od 
studiów (badań) nad niepełnosprawnością, usytuowanych w innych ramach kon-
cepcyjnych, czasem nawet niezgodnych bądź sprzecznych z paradygmatycznymi 
uzgodnieniami Disability Studies” (D. Podgórska-Jachnik, Studia nad niepełnosprawno-
ścią (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włącza-
jącej, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 
2016, tom 22(1), s. 19). 
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The article addresses the problem of multiplicity and simultaneous oppression, in 
which disability co-exists among other factors, considering gender, race or age of 
human as no less important factors of marginalization, violation of law and social 
exclusion. 

KEY WORDS: disability studies, discrimination, oppression 

Wprowadzenie 

Współczesne rozumienie funkcjonowania człowieka oparte zo-
stało na harmonijnym połączeniu „funkcji i struktur ludzkiego cia-
ła” z „aktywnością jednostki i uczestniczeniem człowieka w róż-
nych sytuacjach życiowych”2. Opracowany w gruncie rzeczy na 
potrzeby diagnostyczne model biopsychospołeczny niepełnospraw-
ności umożliwił zarazem bardziej jednoznaczne odniesienie róż-
nych aspektów ludzkiej biologii do społecznych warunków życia 
człowieka. Z oczywistych przyczyn niepełnosprawność jako feno-
men społeczny zdominowała analizy i badania związane z podzia-
łami społecznymi i nierównym traktowaniem, prowadząc w konse-
kwencji do zbytniej generalizacji przekonania o jej „naczelnym 
statusie” i „domniemanej jednorodności wyobcowania odczuwane-
go przez osoby niepełnosprawne”3. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że – paradoksalnie – wraz ze wzrostem znaczenia społecz-
nego modelu niepełnosprawności, w zupełnie niezamierzony 
sposób utrwalone zostały stereotypowe ujęcia osób z niepełno-
sprawnością jako zdeterminowanych biologicznie wyłącznie w kon-
tekście odchylenia od norm związanych z budową i/lub funkcjo-
nowaniem ludzkiego ciała. Dostrzeżenie w odniesieniu do sytuacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością innych czynników opresji 
doprowadziło do rewizji obowiązujących modeli niepełnosprawno-
________________ 

2 International Classification of Functioning. Disability and Health, WHO, Gene- 
wa 2001. 

3 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 
s. 72. 
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ści i wykreowania nowych podejść, które uwzględniły już współ-
występowanie zróżnicowanych przyczyn społecznych podziałów  
i nierówności. Kluczowa okazała się refleksja dotycząca związków 
między płcią i rasą a niepełnosprawnością, stanowiąc podstawę 
poszukiwania modeli łączących różne przesłanki dyskryminacji. 
Globalna gospodarka i kultura przełomu wieków XX i XXI uwypu-
kliły z kolei znaczenie czynników ekonomicznych, które w szcze-
gólnie wyraźny sposób uświadomiły badaczom z kręgu Disability 
Studies zupełnie inne, socjoekonomiczne konteksty niepełnospraw-
ności w bogatych krajach Północy i dużo biedniejszego Południa. 
Obraz kompleksowego ujęcia czynników, które już mają istotny 
wpływ na analizy badawcze niepełnosprawności, choć ich znacze-
nie będzie się dopiero w pełni uwidaczniać w niedalekiej przyszło-
ści, dopełniają kwestie związane z demografią (starzenie się społe-
czeństw bogatych i przyrost ludności w biedniejszych częściach 
świata) i migracją. Uważam, że poznawczo inspirujący może być 
fakt, iż w bardzo specyficzny sposób problematyka niniejszego  
artykułu odzwierciedla aktualne wymiary polskiej debaty społeczno- 
-politycznej i naukowej, skupionej wokół sporu o pochodzenie  
i naturę postaw dyskryminujących4. 

Przesłanki dyskryminacji 

Przyjmuje się, że Disability Studies były u swych początków 
przede wszystkim wyrazem niezgody na łamanie praw człowieka  
i obywatela, co w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością ro-
zumiano w sposób analogiczny jak to miało miejsce w przypadku 
grup dyskryminowanych ze względu na rasę, płeć czy pochodzenie 
________________ 

4 Najważniejszymi przykładami tej debaty są spory wokół Gender Studies, 
„Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  
i przemocy domowej”, aborcji nazywanej eugeniczną i wsparcia państwa dla rodzin 
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, przyjmowania uchodźców i imi-
grantów ekonomicznych, nauczania indywidualnego uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 
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społeczne. Radykalizacja społecznych ruchów osób z niepełnospraw-
nością wpisała się w historię walki o prawa grup mniejszościowych 
i dyskryminowanych, współtworzących zarówno społeczny, jak  
i naukowy wyraz idei feministycznych, antyrasistowskich, postko-
lonialnych i antykapitalistycznych5. 

Wyrazem potrzeby łączenia i przenikania się problematyki dys-
kryminacyjnej stała się teoria przecięć autorstwa amerykańskiej 
badaczki Kimberlé Crenshaw6, która na przełomie lat 70. i 80. ubie-
głego stulecia zajmowała się czarnym feminizmem, w ramach któ-
rego ugruntowało się przekonanie, iż nie można doświadczania płci 
i rasy traktować jako sytuacji osobnych i niezależnych. Stąd inter-
sekcjonalność, czyli założenie i postawa badawcza podkreślające 
krzyżowanie się i zależność czynników powodujących i wzmacnia-
jących dyskryminację, a zatem nie tylko w odniesieniu do rasy  
i płci, ale także pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, orien-
tacji seksualnej, klasy społecznej, wieku i w końcu – niepełno-
sprawności. Intersekcjonalność czarnego feminizmu oparta została 
na założeniu, że analiza jednoaspektowa, a więc skupiona tylko na 
płci lub tylko na rasie, prezentuje zniekształcony obraz rzeczywi-
stych doświadczeń czarnych kobiet. W konsekwencji może pojawiać 
się fałszywe przekonanie o dominującym znaczeniu wybranego, 
pojedynczego czynnika dyskryminacji, co nie znajduje potwierdze-
nia w analizach zarówno globalnie ujętej rzeczywistości społecznej, 
jak i badaniach doświadczeń osób narażonych na zwielokrotnioną 
opresję7. 

Zrozumienie natury postaw dyskryminujących jest o wiele 
trudniejsze niż skrupulatne wyliczenie czynników mających wpływ 
na nierówne i opresyjne traktowanie wybranych grup społecznych  
i pojedynczych osób. Dyskryminacja jest rozumiana zarówno jako 
________________ 

5 Zob. D. Goodley, Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction, Sage Pub-
lications Ltd., London 2010, s. 3-4. 

6 K. Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, “Uni-
versity of Chicago Legal Forum” Vol. 1989, Iss. 1, Article 8. 

7 Zob. ibidem, s. 139-140. 
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konsekwencja stereotypów i uprzedzeń, jak i konkretne działanie, 
które dodatkowo wzmacnia te niekorzystne postawy. Zgodnie  
z definicją zaproponowaną w podręczniku edukacji antydyskrymi-
nacyjnej, dyskryminacja „oznacza niewłaściwe, wybiórcze, krzyw-
dzące, nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych 
jednostek z powodu ich przynależności grupowej”8. Przesłanki 
dyskryminacji wiążą się z zależnością między cechami charaktery-
zującymi daną osobę a jej przynależnością grupową, co oznacza 
najczęściej gorsze traktowaniem ze względu na przesłanki należące 
do tożsamości pierwotnej, a więc te, które są właściwie nieusuwalne 
ze względu na ich wrodzony, biologiczno-społeczny charakter. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że utrata sprawności w ciągu 
ludzkiego życia rozszerza perspektywę tożsamości pierwotnej. Jed-
nocześnie należy podkreślić, że „prawo antydyskryminacyjne po-
wołuje się głównie na pierwotne elementy tożsamości, czyli te, któ-
rych osoba nie wybiera i które znacznie trudniej, jeśli w ogóle, jest 
zmienić. Elementy pierwotne stają się cechami prawnie chroniony-
mi”9. Ochrona prawna jest zatem osłabiona wobec osób, które 
świadomie i dobrowolnie wybierają i kształtują cechy mogące być 
przyczyną dyskryminacji, jak np. poglądy polityczne. 

Sformułowanie i wyliczenie postaw dyskryminujących ze wzglę-
du na wybrane przesłanki opiera się na wskazaniu zależności mię-
dzy dyskryminacją na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym 
i strukturalnym. W każdej z wymienionych sytuacji poruszamy się 
w sferze zależności określonych w diadach: większość – mniejszość, 
władza – posłuszeństwo, dominacja – uległość. Mówimy zatem 
nierównych relacjach, które początek mają zazwyczaj w bezpośred-
nich kontaktach codziennych, a koniec w uogólnionym wyklucze-
niu pojedynczych osób i grup z życia społecznego. 

Dominująca przez długi czas na gruncie Disability Studies pozy-
cja niepełnosprawności wśród pozostałych przesłanek dyskrymina-
________________ 

8 D. Cieślikowska, Dyskryminacja, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik 
trenerski, red. M. Branka, D. Cieślikowska, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 
2010, s. 108. 

9 Ibidem, s. 108. 
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cji może być zrozumiała z kilku powodów. Być może najważniej-
szym z nich jest bardzo wyraźnie zaznaczona w przypadku osób  
z niepełnosprawnością obecność postaw dyskryminujących na wszyst-
kich poziomach, a więc indywidualnym, instytucjonalnym i struk-
turalnym. Traktowanie niepełnosprawności jako doświadczenia 
uniwersalnego, powodującego „jednorodność wyobcowania od-
czuwanego przez osoby niepełnosprawne”10, utrwaliło przekonanie 
o szczególnej wadze podziału w osi sprawność – niesprawność, 
przy jednoczesnym przekonaniu, że sprawność jest czasowa, a nie-
pełnosprawność powszechna. Wyjaśniając globalny problem nie-
pełnosprawności jako „największej mniejszości”, Dan Goodley pisał: 

Niepełnosprawność dotyczy nas wszystkich, bez względu na klasę, na-
rodowość czy zamożność. Termin „Tymczasowa Sprawność Ciała” 
(Temporalily Able Bodied) oznacza, że wiele osób w pewnym momencie 
życia stanie się niepełnosprawnymi11. 

Krytyczny charakter Disability Studies ujawnił się także w odnie-
sieniu do ich własnych ustaleń, prowadząc do konstatacji, iż oczy-
wistym nadużyciem, a nawet błędem, było przekonanie o esencjo-
nalnym i nadrzędnym wymiarze niepełnosprawności, zwłaszcza  
w kontekście pogłębionej analizy przesłanek dyskryminacji. W isto-
cie uznano, że wszystkie -izmy i -fobie, związane z dyskryminacją 
(rasizm, seksizm, ageizm, (dis)ablizm12, antysemityzm, ksenofobia, 
homofobia) mogą być adekwatnie i rzetelnie badane jedynie  
________________ 

10 C. Barnes, G. Mercer, op. cit., s. 72. 
11 D. Goodley, op. cit.. 
12 W przywoływanym podręczniku antydyskryminacyjnym (Edukacja antydys-

kryminacyjna, red. M. Branka, D. Cieślikowska, op. cit.), stosowany jest termin 
„ablizm”, który na gruncie Disability Studies nie oznacza wprost dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność, co wyraża termin „disablizm”, lecz szczególnie 
uprzywilejowaną społecznie pozycję osób spełniających zdrowotne, psychologicz-
ne, socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe normy sprawności, co łączy się z neoli-
beralnym kontekstem współczesnej polityki i ekonomii. Ważne jest to, że konse-
kwencje ablizmu odczuwają nie tylko osoby niepełnosprawne, lecz stanowi on 
zasadę funkcjonowania wszystkich członków rozwiniętych, współczesnych społe-
czeństw (zob. D. Goodley, Dis/ability studies, Routledge. London 2014, s. 21). 
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z uwzględnieniem ich realnych powiązań, a więc – przykładowo – 
zgodnie z feministyczną teorią przecięć. 

Społeczno-kulturowe i ideologiczne zakorzenienie przesłanek 
dyskryminacji wiąże się niezmiennie z kontrowersjami dotyczącymi 
poszukiwań źródeł stereotypów, uprzedzeń i działań dyskryminu-
jących. Trafnie, moim zdaniem, istotę problemu, a więc i intersek-
cjonalny wymiar różnych źródeł postaw dyskryminujących, ujęli 
autorzy „Psychologii międzykulturowej”, pisząc o tychże posta-
wach, iż 

Zwykle składają się z systemów idei, przekonań i opinii wyrażanych 
przez jedną grupę do innych i zazwyczaj są wplecione w jej strukturę 
społeczno-kulturową. Tworzą zatem pewną ideologię, którą można 
przekazywać z pokolenia na pokolenie13. 

Disability Studies  
wobec problemów „globalnego Południa” 

Krytyczny wymiar Disability Studies jest wyrazem sprzeciwu 
wobec społecznego trwania mechanizmów marginalizacji i wyklu-
czenia, stanowiąc zarazem badawcze i intelektualne zaplecze ru-
chów kontestacyjno-emancypacyjnych. Odejście od hegemonicznej 
pozycji samej niepełnosprawności w badaniach nad doświadcze-
niami osób z niepełnosprawnością pociąga za sobą radykalną zmia-
nę teoretyczną, gdyż konstruktywistyczne badanie indywidualnego 
doświadczania niepełnosprawności ustępuje miejsca poststruktu-
ralnej analizie dyskursu niepełnosprawności jako jednego z wielu 
czynników wpisanych w opresyjne relacje władzy, wiedzy i domi-
nacji. Z kolei intersekcjonalny charakter Disability Studies w ich 
współczesnej wersji, a więc pierwszych dekad XXI wieku, znajduje 
swój wyraz już na poziomie nazewnictwa określającego nowe mo-
dele badań niepełnosprawności, gdyż miejsce podejść tradycyjnych, 
________________ 

13 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2007,  
s. 109. 
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a więc – mniejszościowego, barier społecznych, kulturowego i rela-
cyjnego, zajmują studia kalekie (crip studies), studia nad globalnym 
Południem (global South studies), krytyczne studia nad ablizmem 
(critical studies of ableism) i studia o nie/sprawności (dis/ability studies)14. 

Wyznacznikiem i wyrazem intersekcjonalnego ulokowania pro-
blematyki niepełnosprawności oraz przejścia od konstruktywizmu 
do poststrukturalizmu może być stanowisko socjolożki medycyny, 
Carol Thomas, która współczesne Disability Studies definiuje jako 
„interdyscyplinarną przestrzeń, przełamującą granice między dys-
cyplinami, poprzez dekonstrukcję sprofesjonalizowanej dyskrymi-
nacji i dekolonizację tradycyjnych, zmedykalizowanych ujęć niepeł-
nosprawności z socjo-kulturowymi koncepcjami disablizmu”15. 

Istnieją czytelne analogie między wszystkim ruchami społecz-
nymi, których celem była początkowo walka o podstawowe prawa 
obywatelskie, a następnie coraz intensywniejsze zaangażowanie  
w przekształcanie społecznej świadomości. Czarny feminizm zapo-
czątkował głębszy namysł nad złożoną naturą postaw dyskryminu-
jących, wskazując teoretyczne podstawy analizy naukowej społecz-
nych podziałów będących źródłem zwielokrotnionej opresji.  
W przypadku nowych Disability Studies symbolicznym pożegna-
niem z wiekiem XX jest odejście od studiowania niepełnosprawno-
ści w oparciu o doświadczenia obywateli pierwszego świata na 
rzecz skupienia na problemach globalnego Południa. Jest to jasny 
sygnał przełamania nie tylko narracji skupionej jedynie na pojęciu 
„człowiek z niepełnosprawnością”, ale także porzucenia studiów 
dotyczących właściwie tylko bogatych społeczeństw Europy i Ame-
ryki Północnej. Dalszą konsekwencją takiego podejścia jest kon-
statacja, że mówimy i piszemy wprawdzie o człowieku z nie-
pełnosprawnością, ale wcale nie musi to być wyłącznie dobrze 
sytuowany i wykształcony, pracujący, biały, heteroseksualny męż-
________________ 

14 Zob. R. Mallett, K. Runswick-Cole, Approaching Disability: Critical Issues and 
Perspectives, Routledge, Abingdon 2014. 

15 C. Thomas, Sociologies of Disability and Illness. Contested Ideas in Disability  
Studies and Medical Sociology, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, s. 73. 
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czyzna w średnim wieku, chrześcijanin, zwolennik wolnego rynku, 
mieszkający w dostosowanym mieszkaniu w dużym mieście z roz-
winiętą infrastrukturą oraz dostępną kulturą, edukacją i admini-
stracją. 

Jenny Slater, czołowa przedstawicielka krytycznych Disability 
Studies, w książce o przecinających się rzeczywistościach młodości  
i niepełnosprawności, posłużyła się figurą Pana Rozsądnego  
(Mr Reasonable), by wskazać podstawowy wymiar nowych analiz. 
Chodzi mianowicie o relację między disablizmem, odnoszonym 
wprost do dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, a ablizmem, 
który jawi się jako wyraz zdominowania narracji o ludzkiej norma-
tywności (rozsądku) przez neoliberalnie skonstruowaną wizję 
sprawnego ciała (ang. able bodied) wpisanego w ciąg znaczeń kultu-
ry dominującej. Do Pana Rozsądnego, Jenny Slater, zwróciła się  
z następującym komunikatem: 

Jesteś wytworem systemu, który faworyzuje określone sposoby domi-
nacji na innymi ludźmi. Ze względu na wszechobecne, wolnorynkowe 
koncepcje tego, co jest „dobre”, „idealne” i „normalne” globalny kapi-
talizm czyni twoje życie „rozsądnym”, podczas gdy życie innych osób 
wokół ciebie jawi się jako pozbawione sensu16. 

Przecięcie czynników „utrudniających, ograniczających lub unie-
możliwiających” niezależny, w pełni zindywidualizowany rozwój  
i funkcjonowanie najlepiej ilustrują analizy, które oparte są na roz-
rastającej się diadzie, a więc – przykładowo – niepełnosprawność  
i płeć szybko dookreślone zostaną rozważaniami na temat sytuacji 
czarnych kobiet w podeszłym wieku lub homoseksualności osób 
niepełnosprawnych z małych miejscowości. Szczególnym wyzwa-
niem nie tylko dla globalnych, krytycznych Disability Studies, ale 
także dla badań i teorii kształtujących współczesną pedagogikę spe-
cjalną w jej lokalnych wymiarach, jest dostrzeżenie przecięcia kate-
gorii: dzieciństwo i niepełnosprawność. W szerszym kontekście 

________________ 

16 J. Slater, Youth and Disability. A Challange to Mr Reasonable, Ashgate, Burling-
ton VT 2015, s. 1. 
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chodzi, rzecz jasna, o dokładniejsze przyjrzenia się związkowi nie-
pełnosprawności z różnymi okresami życia człowieka, a więc także 
zależności między disablizmem a ageizmem. Niepełnosprawne 
dziecko, nawet bez wnikania w pozostałe przesłanki dyskryminacji, 
jest zarazem figurą zmultiplikowanej marginalizacji i wykluczenia 
oraz niewielkich szans na wpasowanie się w ablistyczny model 
współczesnej kultury. Niepełnosprawne dziecko pozbawione jest 
zarówno sprawności, jak i dzieciństwa, a starania o podniesienie 
poziomu jego ablistycznego dostosowania pogłębiają niemożność 
realizacji zadań rozwojowych przypisanych najwcześniejszemu 
okresowi życia człowieka17. Eksponowane miejsce studiów poświę-
conych niepełnosprawnemu dzieciństwu i młodości stanowi wyraz 
poszukiwania źródeł postaw dyskryminujących w kontekście kształ-
tującej się dopiero osobowości człowieka, a więc również z perspek-
tywą zdominowania całego życia przez opresyjne relacje władzy  
i wiedzy. Niepełnosprawne dziecko zyska z czasem świadomość 
swojej przynależności rasowej, etnicznej i klasowej, a także własnej 
seksualności i (nie)religijności, doświadczając różnych wymiarów 
niedostosowania do rzeczywistości i mniej lub bardziej wyraźnych 
przejawów dyskryminacji spowodowanej zróżnicowanymi wymia-
rami swojej egzystencji. 
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Wprowadzenie 

Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące we współczesnym świe-
cie, w którym przekształceniom ulegają normy, wzorce i wartości, 
mają wpływ na myśl pedagogiki specjalnej, która podążając z nimi, 
sama ulega przeobrażeniom. Współczesne postrzeganie zjawiska 
niepełnosprawności dalekie jest od silnie dominującego w XX w. 
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podejścia medycznego, a niepełnosprawność zaczyna być trakto-
wana jako zespół czynników cechujących ludzką kondycję i pod-
dawana jest refleksji społecznej i egzystencjalnej. Jolanta Rzeźnicka- 
-Krupa zauważa, że definiowanie niepełnosprawności zmierza 
obecnie do rozważań nad trudnościami w zmaganiu się z ciężarem 
egzystencji w sytuacjach niepełnej sprawności oraz nad potencja-
łem, który jest udziałem każdej ludzkiej jednostki, niezależnie od jej 
dysfunkcji1. Według Iwony Chrzanowskiej, w efekcie zmian podej-
ścia do niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, jakie 
miały miejsce w ostatnich dekadach, „coraz wyraźniejsze jest dąże-
nie środowisk osób z niepełnosprawnością do wypowiadania się  
w swoich sprawach”2. 

W opracowaniu stawiam tezę, że twórczość artystyczna osób  
z niepełnosprawnością intelektualną jest sposobem wypowiadania 
się w swoich sprawach, a w konsekwencji sposobem, drogą urzeczy-
wistniania paradygmatu emancypacyjnego w pedagogice specjalnej. 

Emancypacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

„Na kanwie dyskusji o podmiotowym traktowaniu człowieka 
niepełnosprawnego i uzyskaniu przez niego, niezależnie od posia-
danej dysfunkcji, jak największej autonomii, pojawia się szersza 
perspektywa wyzwolenia go z ograniczeń roli, jaką mu społecznie 
przypisano”3 – zauważa Amadeusz Krause. Emancypacja, zgodnie 
z definicją Marii Czerepaniak-Walczak rozumiana jest jako proces 
„(…) zmieniania warunków funkcjonowania podmiotu i/albo zbio-
rowego, wprowadzania intencjonalnych zmian w podmiotowym 
świecie życia w celu przekraczania uwarunkowań aktualnej egzy-
________________ 

1 J. Rzeźnicka-Krupa, Komunikacja-edukacja-społeczeństwo. O dyskursie dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 14. 

2 I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 415. 

3 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2010, s. 106. 
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stencji. Wyraża się w wypowiadaniu własnych sądów i opinii oraz 
podejmowaniu suwerennych decyzji w warunkach opresji i ograni-
czeń oraz w działaniu, którego celem jest zmienianie świata i siebie”4. 
W kontekście rozważań z zakresu pedagogiki specjalnej emancypa-
cja to „zarówno indywidualne, jak i zbiorowe wyzwolenie osób 
niepełnosprawnych z dominacji pełnosprawności, z następstw, ja-
kie ich dysfunkcja wywołuje w społeczeństwie, z utrudnień w funk-
cjonowaniu, jakie powoduje. Podstawą emancypacji jest nabywanie 
przez te osoby podmiotowości i autonomii, a na ich podstawie od-
zyskanie wolności, którą przez niepełnosprawność utraciły”5. 

O ile emancypacja osób z niepełnosprawnością pozaintelektual-
ną nie przysparza wielu wątpliwości, to emancypacja osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, ze względu na przypisywaną 
podmiotowi niską świadomość i nieracjonalność, może wydawać 
się dyskusyjna6. Jednak, jak zauważa Krause, niezależnie od ograni-
czeń związanych z niepełnosprawnością, człowiek jest zdolny do 
osiągania kolejnych, możliwych dla niego poziomów emancypacji7. 
Według Beaty Cytowskiej pierwszym, koniecznym postulatem dla 
rozpoczęcia dyskusji na temat emancypacji osób z niepełnospraw-
nością intelektualną jest odejście od tradycyjnych, medycznych, 
rehabilitacyjnych i indywidualnych dyskursów w pedagogice spe-
cjalnej, a zwrócenie się ku podejściu humanistycznemu, w którym 
dużą wagę przywiązuje się do refleksji na temat wolności, podmio-
towości i autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Au-
torka zauważa, że sprawą kluczową wydaje się być również eduka-
cja i wychowanie do emancypacji, które swoim zasięgiem objąć ma 
nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również 
ich najbliższe otoczenie8. 
________________ 

4 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006, s. 29. 
5 A. Krause, op. cit., s. 206. 
6 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. 343. 

7 A. Krause, op. cit., s. 206. 
8 B. Cytowska, op. cit, s. 343. 
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Twórczość artystyczna  
jako jedna z możliwych dróg emancypacji 

„Coraz wyraźniejsze jest dążenie środowisk niepełnosprawnych 
do wypowiadania się w swoich sprawach” – zauważa Iwona 
Chrzanowska9. Mówienie własnym głosem, we własnym imieniu, 
zwane inaczej rzecznictwem własnym, określa się jako „bezpośred-
nie występowanie w interesie własnym poszczególnych osób z nie-
pełnosprawnością”10. Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną w tym zakresie wydaje się być szczególna, ponieważ 
uważane są za takie, które, „często nie potrafią tworzyć złożonych 
narracji i w akcie świadomej refleksji odnieść się do otaczającej je 
rzeczywistości i własnej egzystencji”11. Cytowana przez Chrzanow-
ską Dorota Podgórska-Jachnik zaprzecza takiej tezie, wskazując, że 
większość osób z intelektualną niepełnosprawnością potrafi korzy-
stać z prawa do wpływania na własne życie i mówienia o tym oso-
biście12. Kluczowe wydaje się odzyskanie utraconego na mocy spo-
łecznych i kulturowych doświadczeń prawa do uznania własnego 
głosu za głos znaczący oraz uznania mowy za społecznie ważną,  
w konsekwencji do bycia postrzeganym jako podmiot zdolny do 
formułowania autonomicznego przekazu13. 

Miejscem „społecznej widzialności i słyszalności”14 osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną może być twórczość artystyczna 
________________ 

9 I. Chrzanowska, op. cit., s. 414. 
10 Ibidem, s. 414, cyt za: D. Podgórska-Jachnik, Ruch self-adwokatów jako rozwija-

nie kompetencji rzecznictwa własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Pro-
blemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, red. D. Podgórska-Jachnik, 
WSP, Łódź 2009, s. 180-182. 

11 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 221. 

12 I. Chrzanowska, op. cit., s. 414, cyt za: D. Podgórska-Jachnik, op. cit., s. 180-182. 
13 E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Publiczne-prywatne: teatralna gra  

z niepełnosprawnością, [w:] 21 myśli o teatrze, red. E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko- 
-Konieczna, Fundacja Win-Win, Warszawa 2016, s. 12. 

14 Ibidem, s. 12. 
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służąca jako element budujący ich tożsamość. W tomie Terapia i teatr. 
Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych Rafał Zięba zauwa-
ża, że milczenie rozumiane jako odbieranie prawa głosu osobom  
z niepełnosprawnościami, jako konsekwencja tradycyjnego podejścia 
do ich problemów, zostało dobitnie przełamane właśnie na terenie 
twórczości artystycznej15. To ona daje osobom z niepełnosprawno-
ścią „możliwość przełamania utrwalonych postaw psychospołecz-
nych izolujących ludzi niepełnosprawnych, możliwość wyzwolenia 
ich z poczucia alienacji, samotności i bezradności”16. Przekaz z niej 
płynący będzie formą „mówienia” własnym głosem, we własnym 
imieniu, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będzie dana im szan-
sa, aby treścią swojej twórczości uczynili świat własnych, osobistych 
doświadczeń, oraz że zostanie uszanowany ich swoisty, niepowta-
rzalny sposób wypowiedzi i odmienna interpretacja świata17. 

Szczególnym przejawem twórczości artystycznej, w której ist-
nieje możliwość kształtowania własnych wypowiedzi, jest twór-
czość literacka. 

Nasuwa się pytanie o to, czy jest ona dostępna również osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną? 

Wiedzę o językowej sferze funkcjonowania tej grupy osób kon-
struują na ogół informacje „wskazujące na negatywne właściwości 
ich języka i mowy, pozostające w zależności z istniejącym deficytem 
intelektualnym”18. W literaturze naukowej często pojawia się twier-
dzenie dotyczące funkcjonowania sfery językowej osób z niepełno-
sprawnością intelektualną mówiące o tym, że jednostki te „mają 
trudność w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi in-
nych osób”19. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uchodzą 
________________ 

15 R. Zięba, Milczenie ciała (szkic), [w:] Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru lu-
dzi niepełnosprawnych, red. I. Jajte-Lewkowicz, A. Piasecka, Poleski Ośrodek Sztuki, 
Łódź 2006, s. 30. 

16 I. Jajte-Lewkowicz, Słowo wstępne, [w:] Terapia i teatr..., s. 7. 
17 R. Zięba, op. cit., s. 30. 
18 D. Krzemińska, Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektual-

ną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 9. 
19 Tamże, s. 15, cyt. za: J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, FOSZE, Rzeszów 

1997, s. 144. 
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za niezdolne do stworzenia złożonych wypowiedzi i świadomej 
refleksji nad otaczającą je rzeczywistością i własną egzystencją20. 

Jednak, jak zauważa Rzeźnicka-Krupa, najważniejsze bariery 
tkwią w niemożności przekonania nas samych (osób uważających 
się za sprawne) do tego, „iż osoby, których doświadczenia pojęcio-
we i komunikacyjne wydają się tak niepewne, „mają także swój 
wewnętrzny świat, oraz egzystują w przestrzeni określonych relacji 
międzyludzkich i społecznych”21. 

Przeświadczenia dotyczące z jednej strony ubogich zdolności ję-
zykowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej ich 
nieracjonalności i małej świadomości przełamują dwie kobiety – 
Justyna Matysiak i Barbara Lityńska. Łączy je nie tylko to, że  
obydwie są kobietami z zespołem Downa. Obydwie są niezwykle 
twórczymi osobowościami, które potrafią pisać o swoim świecie  
w sposób niezwykle szczery i przejmujący. 

„Nina 100% kobieta”22 

Justyna Matysiak znana jest przede wszystkim jako autorka ry-
sunków. Od 2000 r. jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Krzemień w Poznaniu. W 2008 r. zaczęła tworzyć w Otwartej Pra-
cowni Galerii Tak w Poznaniu. Jako jedyna Polka w 2007 r. otrzy-
mała grand prix Insita, przyznane w ramach 8. Triennale sztuki  
art brut/outsider art przez Słowacką Galerię Narodową w Braty-
sławie. Jej prace znajdują się w wielu międzynarodowych kolek-
cjach, m.in.: w Musée de la Création Franche w Bègles we Francji, 
Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, The Museum of Eve-
rything w Londynie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Ołomuńcu, 
Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum 
________________ 

20 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny…, s. 221. 
21 Ibidem, s. 223. 
22 Tekst znajdujący się na jednym z rysunków Justyny Matysiak. 
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Śląskim w Katowicach, Muzeum Etnograficznym w Krakowie i wielu 
kolekcjach prywatnych, m.in. Leszka Macaka w Krakowie23. 

Elementem niezwykle fascynującym w twórczości artystki, po-
jawiającym się obok rysunku jest autoreferencyjny tekst24. Małgo-
rzata Szaefer, opiekun artystyczny Matysiak, ale również osoba 
bardzo jej bliska, zauważa: 

Jej ostanie obrazy są jak ogłoszenia matrymonialne: kobieta zachwala 
w nich swoje wdzięki i czeka, aż jakiś mężczyzna się nią zainteresuje 
[…] tworzy rysunki, które stanowią jej rozmowę z samą sobą […]. Wie 
pani o czym ostatnio najchętniej pisze w swoich tekstach-obrazach?  
O tym, co zrobić mężowi na obiad. Coś co dla większości współcze-
snych kobiet wydaje się mało fascynujące, jej dałoby wolność25. 

Szaefer zwraca uwagę, że małżeństwo jest dla Matysiak teryto-
rium idealnym, nieosiągalnym dla niej samej. 

JA CHCIAŁAM MIEĆ CHŁOPAKA […]/CHCIAŁAM MIEĆ BARDZO 
DUŻO MIŁOŚCI/ SZCZĘŚCIA RADOŚCI/RODZINĄ/JA CHCĘ BYĆ 
ŻONĄ PAWEŁA/ŻONA MOJA SERCE MOJE/KOCHANE MOJE/KWIA-
TECZKU/MIŚKU/SKARBIE MÓJ26 

W katalogu wystawy „Nie jestem już psem”, prezentowanej  
w Muzeum Śląskim w Katowicach, w całości poświęconej twórczo-
ści outsiderów, kuratorki: Zofia Czartoryska oraz Katarzyna Kar-
________________ 

23 M. Szaefer, Ja cała czarna. Nie mogę znaleźć chłopaka. Na znak czarne serce. Nie 
mam chłopaka, http://galeriatak.pion.pl/justyna-czarna/ [dostęp: 30.05.2017]. 

24 Katalog online wystawy „Nie jestem już psem”. Muzeum Śląskie, 1.04-10.09. 
2017, http://niejestemjuzpsem.muzeumslaskie.pl/all/justyna-matysiak/ [dostęp: 
30.05.2017]. 

25 I. Meyza, Pokochaj mnie jak Pierre Cardin, [w:] Twarze sukcesu. Zespół Downa, 
Bardziej Kochani, Warszawa 2014. 

26 Teksty Justyny Matysiak pochodzą z rysunków wystawionych w Muzeum 
Śląskim w Katowicach podczas wystawy „Nie jestem już psem”. Pisownia literami 
drukowanymi akcentuje odręczność tekstów Justyny Matysiak. Starałam się rów-
nież o zachowanie oryginalnej składni i pisowni, chociaż ze względu na zrozumia-
łość przekazu nie zawsze było to możliwe. 
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wańska zauważają, że ostatnie teksty Justyny coraz silniej wyrażają 
ból i sprzeciw wobec własnej sytuacji egzystencjalnej. 

HISTORIA NINY/SMUTNA SAMOTNA/ZAŁAMANA(…)JUSTYNA NIE 
CHCE KRZEMIENIA/WARSZTATY (…)/NIE NIE/NIE NIE 

MUSZĘ WRÓCIĆ/ZDROWIA/ODPOCZNE SOBIE/LEŻE SOBIE NA KA-
NAPIE/WYPIJĘ CIEPŁĄ HERBATĘ/TELEWIZJĘ/OGLĄDAM/GAZETĘ/ 
OGLĄDAM/I KAWA/CIEPŁE SKARPETY/JESZCZE NIE JESTEM 
SZCZĘŚLIWA/ZAŁAMANY/ J.M. 

HISTORIA/ JUSTYNY/KONIEC ZE MNĄ/NIE MOGĘ ZNALEŹĆ 
CHŁOPAKA/ZNAK CZAR/NEJ SERCE JUSTYNY/NA ZNAK CZARNEJ/ 
SERCA/J.M/JUSTYNY/NIE MAM/CHŁOPAKA/NIE MAM/CHŁOPAKA 

Zwracają również uwagę, że w najnowszych pracach artystki po-
jawia się motyw buntu kobiety, konkludując, że „sztuka Matysiak jest 
sztuką feministyczną – walką o prawo do samodzielne-go kształtowa-
nia własnej kobiecości, własnego stylu, własnego życia”27. 

JUSTYNA/CZARNY SERCE/CZARNE PROTEST/MÓJ CZARNY PRO-
TEST/BEZ SERCA/BEZ SZCZĘŚCIA/BEZ MIŁOŚCI/ J.M 

MÓJ JUSTYNY/CZARNY PROTEST/NIE CHCE JEZDZIĆ/KRZEMIE-
NIA DO PRACY/DO ROBOTY/JA CHCE JEZDZIĆ NA GALERIA 
TAK/GOSIA SZEFER/CODZIENNIE (…)/JA CHCIAŁAM MIEĆ CHŁO-
PAKA(…)/J.M 

Złożone, wielowątkowe teksty Matysiak odsłaniające jest stany 
emocjonalne, rządzą jej pracami. Jej narracje, jak zauważa Małgo-
rzata Szaefer, są tekstem performatywnym, który na bieżąco odsła-
nia stan ducha artystki28. Szaefer konkluduje: 

Prace J.M. to sztuka tożsama z życiem na 100%. Sztuka, która nie tyle 
używa rzeczywistości, co w pełni nią jest. Sztuka, która nie istnieje  

________________ 

27 Katalog online wystawy „Nie jestem już psem”. Muzeum Śląskie, 1.04-10.09. 
2017, http://niejestemjuzpsem.muzeumslaskie.pl/all/justyna-matysiak [dostęp: 
30.05.2017]. 

28 M. Szaefer, Ja cała czarna. Nie mogę znaleźć chłopaka. Na znak czarne serce. Nie 
mam chłopaka, http://galeriatak.pion.pl/justyna-czarna [dostęp: 30.05.2017]. 
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bez warstwy tekstowej, czy paratekstowej, bo tekst pełni tu rolę objaśniają-
cą, stając się odsyłaczem i shifterem głosu Justyny Matysiak. Dla mnie to 
bezbronna, nie dofinansowana kampania na rzecz własnego szczęścia29. 

„Jestem taka jak ty, tylko inna”30 

Barbara Lityńska mieszka w Warszawie. Jest aktorką „Teatru 21”, 
którego aktorami są osoby z Zespołem Downa i autyzmem. Na 
swoim koncie ma role w filmie dokumentalnym („Randez-vous” 
Marcina Janosa Krawczyka) i serialu („Głęboka woda”, reż. Magda-
lana Łazarkiewicz). Jest również autorką trzech tomików wierszy. 
Ostatni został wydany w 2016 r. Sama siebie uważa za poetkę, „nie 
jakąś wielką, ale malutką”31. Wiersze Lityńskiej „są proste i krysta-
licznie przejrzyste, bez udawania, zbędnych formalnych fiołków” – 
zauważa Sylwia Szwed w reportażu o autorce zamieszczonym  
w książce Twarze sukcesu. Zespół Downa32. Cechą charakterystyczną 
jej poezji jest prostota i bezpośredniość wyrazu. W swoich wier-
szach nazywa uczucia i emocje, których doświadcza w relacjach  
z najbliższymi: mamą, siostrą, asystentką, reżyserką teatralną33. 

*** 

moja mama pracuje nawet w domu/to jest ciężkie/ i się odbija na 
mnie/ciągle jest zmęczona/bez przerwy muszę znosić jej humory/a 
jak ją błagam/żeby przestała pracować/to się na mnie wydziera34 

________________ 

29 Ibidem. 
30 Fragment wiersza Barbary Lityńskiej cytowany za: S. Szweda, Taka jak ty, tyl-

ko inna, [w:] Twarze sukcesu…, s. 43. 
31 Ibidem, s. 42. 
32 Ibidem. 
33 Interpretacji poezji Lityńskiej podjął się na swoim kanale na YouTube wy-

dawca jej poezji, Franek Wygoda (Franek L. Vigoda), https://www.youtube.com/ 
watch?v=dDgoRJzGnoo [dostęp: 30.05.2017], w opracowaniu korzystam z jego inter-
pretacyjnych wskazówek. 

34 Wiersze pochodzą z tomiku Barbary Lityńskiej: B. Lityńska, Wiersze nowe, Vi-
godaPress, Warszawa 2016. 



138 SABINA PAWLIK 

  

Wyjazdy Olgi 

jestem smutna bo Olga/często wyjeżdża z domu/jest mi nieprzyjem-
nie, bo tęsknię za nią/lubię ją/lubię, jak opowiada śmieszne kawa-
ły/lubię jak się uśmiecha 

Ważnym tematem poezji Lityńskiej jest opowieść o inności  
i niepełnosprawności. Zespół Downa w jej wierszach traktowany 
jest jako choroba; na przeciwległym krańcu, według poetki, znajdu-
je się zdrowie. Poezja jest próbą konfrontowania się ze światem 
ludzi zdrowych, jest to rodzaj trampoliny między tymi dwoma 
światami35. Wiersze są świadectwem poszukiwania swojego miejsca 
w społeczeństwie, w którym Lityńska początkowo, aby przetrwać, 
zakładała różne maski. Po pewnym czasie, jak pisze w swoim wier-
szu, zdecydowała się je zdjąć. Chce żyć wśród ludzi „normalnie”, 
bez taryfy ulgowej przysługującej osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Maski 

zakładam maski/za którymi ukrywałam strach/przed swoją choro-
bą/(…)/ a przecież chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw siebie i lu-
dzi/wiem, że z tą chorobą można wspaniale żyć36 

*** 

ja mam chorobę/która nazywa się zespół Downa/z tą choroba można 
wiele osiągnąć/wiele się nauczyć/jestem w stanie być osobą/zupełnie 
zdrową/jeśli się nauczę matematyki 

W wierszach Barbary Lityńskiej, podobnie jak w tekstach Justy-
ny Matysiak, odkryć można motywy buntu, niezgody na swój los. 
Poetka wyraża swój protest przeciwko sytuacji wykluczenia, w ja-
kiej się znajduje jako osoba z niepełnosprawnością. 
________________ 

35 S. Szweda, op. cit. s. 43. 
36 Wiersz cytowany jest za: ibidem, s. 42. 



Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu 139 

*** 

jestem jak ryba w morzu, porzucona i samotna/nie wiem, co mam ro-
bić/szukam brzegu/gdzie mogę odpocząć/i pomarzyć o życiu zawo-
dowym/to moje szczęście/że zarabiam pieniądze 

Samodzielność 

jestem dorosła/mam samodzielne życie/mam prawo myśleć/inaczej 
niż inni/nikt mi tego prawa nie odbierze/mam prawo cieszyć się ży-
ciem i układać je jak chcę 

Nie brak w jej poezji również akcentów pozytywnych. Autorka 
posiadła wielką sztukę i mądrość odnajdywania radości w codzien-
nych rzeczach i sytuacjach37. Znajdziemy w wierszach ślady jej wia-
ry we własne możliwości i determinacji do zmiany swojego losu na 
lepszy. 

*** 

Uwielbiam swoje serce/które podpowiada mi dobre rozwiązania/i 
dobre decyzje/jestem odważna rozsądna i mądra/inteligentna/za taką 
się uważam/ja mam własne pomysły na swoje życie/nikt nie będzie 
mi mówił/jak mam żyć 

Barbara Lityńska w swojej poezji w sposób spontaniczny wyra-
ża stany i uczucia, które odczuwamy my wszyscy, choć nie potra-
fimy lub nie chcemy się do tego przyznać. Daje świadectwo, że 
również osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zdolne do 
„sensownego ujmowania rzeczywistości oraz nadawania jej osa-
dzonych w naszym rozumieniu – a więc «właściwych i odpowied-
nich» – znaczeń38. 

Poezja Lityńskiej jest swoistym manifestem, a każdy jej wers 
woła o normalność i równe traktowanie39. 
________________ 

37 Interpretacyjna wskazówka Franka Wygody na kanale YouTube, https://www. 
youtube.com/watch?v=dDgoRJzGnoo [dostęp: 30.05.2017]. 

38 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny…, s. 223. 
39 S. Szweda, op. cit., s. 42. 
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Czy mnie zaakceptujesz? 

[…] przyjmij to do wiadomości, że ja inna nie będę/albo mnie zaakcep-
tujesz/albo tobie będzie ciężko ze mną40 

Pytanie „czy mnie zaakceptujesz?”, jest pytaniem rzuconym do 
czytelnika, trafiającym w sedno problemu. Z tym pytaniem każdy 
odbiorca pozostaje sam, i sam powinien na nie odpowiedzieć. 

Na zakończenie 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podobnie jak inni 
członkowie społeczeństwa, mają prawo do własnych wypowiedzi  
i są w stanie brać udział w procesach społecznych i życiu codzien-
nym. Nie można zatem odmawiać im równego prawa do wyrażania 
osobistych znaczeń, również poprzez twórczość literacką. „Słowa 
wypowiedziane lub zapisane są symbolem i obrazem czegoś-inter-
pretacją, są widzeniem świata. Mają moc kreacyjną również wtedy, 
gdy ich autorem jest osoba z lżejszą czy głębszą niepełnosprawno-
ścią intelektualną” – zauważa Beata Borowska-Beszta41. 

Poezja osób z niepełnosprawnością intelektualną daje czytelni-
kowi szanse wsłuchania się w ich głos. Fakt, iż przytoczone teksty 
wyszły spod pióra twórczyń z niepełnosprawnością intelektualną, 
pozwala sądzić, jak trafnie spostrzega Dorota Krzemińska „że ist-
nieje jedność odczuć i emocji wobec życia, śmierci, miłości, cierpie-
nia, radości, wiary w Boga, spraw błahych, codziennych”42. Dzięki 
niej możemy dowiedzieć się, jak i czym żyją osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, w jaki sposób konstruują swój świat oraz 
jakie znaczenia przypisują sobie i doświadczanej rzeczywistości43. 
________________ 

40 Wiersz cytowany jest za: ibidem. 
41 B. Borowska-Beszta, Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, Ofi-

cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 104. 
42 D. Krzemińska, Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektu-

alną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 12. 
43 Ibidem, s. 10. 
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Ukazane przykłady odsłoniły, że sensy nie są ukryte w złożonych  
i zawiłych zdaniach, ale zawierają się w wypowiedziach szczerych  
i bezpośrednich, niezależnie od stopnia ich złożoności. Niosą one ze 
sobą bogactwo znaczeń i ogromny ładunek wiedzy o świecie auto-
rek. „Czytelnik, który popatrzy na te prace przez pryzmat popraw-
ności gramatycznej i ortograficznej nigdy nie zrozumie wysiłku 
włożonego przez osoby niepełnosprawne w ich napisanie, jak rów-
nież prawdy przekazu ich myśli czy uczuć44” – zauważa Borowska- 
-Beszta. 

Jeśli osoby z niepełnosprawnością intelektualną uznamy za 
podmioty zdolne formułować autonomiczny przekaz artystyczny, 
wówczas pole sztuki stanie się miejscem ich społecznej widzialności 
i słyszalności, a w konsekwencji urzeczywistnianiem się paradyg-
matu emancypacyjnego w pedagogice specjalnej. Osoby z niepełno-
sprawnością zyskują wówczas „prawo do uznania własnej mowy 
za społecznie ważną”, a przekaz wychodzi poza ramy tego, co tylko 
estetyczne, a staje się przekazem politycznym45. Sztuka natchniona 
doświadczeniem niepełnosprawności staje się powrotem do własnej 
tożsamości, logiki i prawdy jej twórców. 
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Wprowadzenie 

Chciałabym zaprezentować spojrzenie na problematykę niepeł-
nosprawności i sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 
przez pryzmat analizy wybranych obrazów literackich i filmowych. 
Wydaje się oczywiste, że obrazy artystyczne osób z niepełnospraw-
nościami w literaturze czy filmie przyczyniają się do zmiany po-
staw społecznych wobec niepełnosprawności i procesów społecznej 
inkluzji, choćby poprzez zwrócenie uwagi na problem, wywołanie 
pozytywnych odczuć w odbiorcach, przełamanie utrwalonych ste-
reotypów. Jednak pobudzanie pozytywnych afektów wobec niepeł-
nosprawności czy osób z niepełnosprawnościami lub poznawczo-
odkrywcze zwrócenie uwagi na ich sytuację społeczną nie wyczer-
puje możliwości interpretacji danych dzieł. W koncepcie inkluzji 
mieści się również uznanie podmiotowości osób z niepełnospraw-
nościami. Można więc założyć, że dzieła, których przesłanie ma 
charakter inkluzyjny (i to niezależnie od tego, czy jest to zabieg 
świadomy, czy nieświadomy oraz czy inkluzja jest przedstawiona 
całościowo czy fragmentarycznie), są jednocześnie dziełami realizu-
jącymi zasadę poszanowania podmiotowości osób z niepełno-
sprawnościami. 

Założenia teoretyczne i metodologiczne dyskursywnej 
analizy przedstawień artystycznych 

Teoretycznym i metodologicznym punktem wyjścia w podejściu 
do literackich i filmowych obrazów niepełnosprawności jest dla 
mnie konstruktywizm społeczny i krytyczna analiza dyskursu jako 
metoda badawcza bezpośrednio z nim związana. Powołuję się także 
na założenia socjologii literatury, uzasadniające wykorzystanie lite-
ratury (czy sztuki w ogóle) w charakterze przedmiotu badań po-
przez wskazanie na jej przenikliwość, a czasami profetyczność  
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w przedstawianiu zjawisk społecznych1. Literatura zawsze budziła 
zainteresowanie socjologów nawet w okresach dominacji paradyg-
matu pozytywistycznego i metodologii ilościowej. Stanisław Ossow-
ski pisał np., że 

W literaturze wnikliwy opis realnych lub fikcyjnych wydarzeń może 
poważnie wzbogacić naszą ogólną wiedzę psychologiczną lub socjolo-
giczną przez zwrócenie uwagi na niedostrzegalne dotąd kategorie zja-
wisk lub na ich doniosłość, zwrócenie uwagi na nieznane dotąd zależ-
ności przyczynowe, ukazanie nowych aspektów rzeczywistości2. 

Prawdziwe poszerzenie pola badań nauk społecznych o artefak-
ty takie jak literatura i sztuka nastąpiło jednak dopiero po zmianie 
paradygmatycznej związanej z tzw. zwrotem interpretatywnym  
w humanistyce3. Jeden ze zwolenników tej zmiany Michel Rouche 
w tekście Fenomenologiczny zwrot w socjologii uzasadniał czynienie 
dzieł artystycznych przedmiotem badań w podobny sposób jak 
Ossowski: 

Opowiadania, scenariusze, sztuki zawsze uwydatniają pewien aspekt 
społecznej sytuacji, w jakiej powstały, lecz mogą także […] potęgować 
rysy danej, realnej sytuacji społecznej [...], których normalnie nie za-
uważamy i z których nie zdajemy sobie sprawy4. 

Krytyczna analiza dyskursu (KDA) to metoda badań jakościo-
wych, która koncentruje się na tekstach i ich interpretacji. Dyskurs 
tutaj jest rozumiany jako sposób ujmowania rzeczywistości spo-
________________ 

1 Szerzej na ten temat P. Ćwikła, Kilka uwag o związku socjologii z literaturą, „Stu-
dia Socjologiczne” 2006, nr 2, s. 127-158. 

2 S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo PWN, Warsza-
wa 1983, s. 243, za P. Ćwikła, op. cit., s. 127-158. 

3 Por. C. Geertz, O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej) [w:] 
Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyń-
ski, Kraków 1998. 

4 M. Rouche. Fenomenologiczny zwrot w socjologii, [w:] Fenomenologia i socjologia. 
Zbiór tekstów, red. Z. Krasnodębski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989, s. 458-474, 
za P. Ćwikła, op. cit, s. 18. 
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łecznej w języku z akcentem na rolę języka w jej konstruowaniu. 
Analiza dyskursywna to analiza dyskursywnych – znaczeniowych 
aspektów rzeczywistości społecznej. Norman Fairclough i Anna 
Duszak definiują dyskurs jako semiozę – „wytwarzanie znaczeń 
poprzez bogactwo środków semiotycznych, obejmujących język 
werbalny, ale również «język wizualny» (w tym «język ciała»)”5. 
Przyjmują jednocześnie dwa założenia: a) że „dyskurs jest inherent-
nym i nieredukowalnym elementem wszystkich procesów społecz-
nych”6 i b) że „istnieją inne elementy, które mają charakter nie-
dyskursywny”7. Można więc za uzasadniony uznać pogląd, że  
w pewnym sensie rzeczywistość społeczna ze względu na wbudo-
wany w nią aspekt dyskursywny może być postrzegana jako tekst 
do odczytania. Krytyczność w nazwie metody badawczej KDA 
oznacza świadomość ograniczeń własnej perspektywy badawczej, 
świadomość subiektywności interpretacji i otwarte zaangażowanie 
na rzecz zmiany społecznej. Istotne w podejściu KDA jest uwzględ-
nianie kontekstu historycznego i społecznego funkcjonowania ana-
lizowanej wypowiedzi. 

Twórczość artystyczna w tym układzie to specyficzny obszar 
produkcji znaczeń, wysoce zindywidualizowany i posiadający 
pewną autonomię. Autonomia ta wyraża się m.in. w zgodności  
z przez nią tworzonymi zasadami i regułami oraz w całym spek-
trum specjalistycznej „obudowy”, czyli w szeregu dyscyplin nau-
kowych tradycyjnie się nią zajmującymi (np. estetyka, literaturo-
znawstwo, filmoznawstwo itp.). Przedstawiciele nauk społecznych, 
którzy prowadzą badania w ramach paradygmatu konstruktywi-
stycznego i stosują metodologię jakościową, podchodzą do twór-
czości artystycznej w inny sposób. Abstrahując od wartości este-
________________ 

5 A. Duszak, N. Fairclough, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu - nowy obszar ba-
dawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscy-
plinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, UNIVER-
SITAS, Kraków 2008, s. 8. 

6 Ibidem, s. 9. 
7 Ibidem. 
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tycznych i specyficznych cech tekstu literackiego8 czy obrazu fil-
mowego, patrzą na dzieło sztuki jako na wypowiedź o świecie spo-
łecznym – element dyskursu społecznego, w którym ujawniają się 
liczne przymusy i ograniczenia dane czasem historycznym, kontek-
stem społecznym oraz relacjami władzy. Dzieło sztuki nie jest po-
strzegane li tylko jako wyraz oryginalnej kreacji artystycznej, nieza-
leżnie od tego, że za takie może być uważane z innych punktów 
widzenia, lecz jako element komunikacji społecznej. Przedstawicieli 
nauk społecznych w dziele sztuki interesuje nie jego oryginalność, 
niepowtarzalność, lecz jego powinowactwa z określonym sposobem 
ujmowania rzeczywistości społecznej. Zatem od literatury (sztuki) 
badacz – np. socjolog, pedagog nie oczekuje wyłącznie doznań este-
tycznych, lecz wydobywa z niej znaczenia dotyczące problemów 
badawczych, które formułuje w ramach własnej dyscypliny nauko-
wej. Trzeba też podkreślić, że każde odczytanie tekstu jest z natury 
rzeczy obarczone subiektywizmem, żadna interpretacja nigdy nie 
jest pełna i ostateczna, lecz te cechy są konstytutywne dla badań 
jakościowych w ogóle. Subiektywna interpretacja danego tekstu 
może być przecież konfrontowana z „subiektywnością” innego 
spojrzenia. Jak pisze Ruth Wodak – czołowa przedstawicielka tzw. 
wiedeńskiej szkoły KAD – „badacz nie ogłasza prawdy, ale propo-
nuje interpretacje i rozwiązania problemów”9. 

Zgodnie z powyższymi założeniami artystyczne przedstawienia 
niepełnosprawności postrzegam jako konstrukty niosące na sobie 
piętno historycznych i społecznych uwarunkowań, determinujących 
ich kształt w momencie powstania. Odczytując je, uwzględniam 
współczesny dyskurs edukacyjny i społeczny, kładący nacisk na 
________________ 

8 „Częścią tego, co rozumiemy przez utwór «literacki» jest ten wymiar, w któ-
rym to, co się mówi, trzeba ujmować w aspekcie tego, jak się to mówi. Jest to rodzaj 
pisania, w którym treść jest nieoddzielalna od języka, w jakim się ją przedstawia. 
Język jest bardziej konstytutywny dla rzeczywistości lub doświadczenia, niż stano-
wi po prostu środek ich wyrazu” (T. Eagleton, Jak czytać literaturę, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2014, s. 15). 

9 Za K. Sztop-Rutkowska, Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym 
międzywojennego Białegostoku, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2007 t. III, nr 2, s. 65. 
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inkluzję/integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami. W war-
stwie najogólniejszej interesuje mnie kwestia relacji dzieła arty-
stycznego z praktyką społeczną, w tym wypadku z problemem in-
kluzji/integracji osób z niepełnosprawnościami. 

Niepełnosprawność rozumiem zgodnie z podejściem konstruk-
tywistycznym oraz z założeniami społecznego modelu niepełno-
sprawności jako cechę relacji osoby z otoczeniem, nie zaś cechę sa-
mej osoby. 

To nie obiektywne, fizyczne i psychiczne ograniczenia sprawnego 
działania są powodem niemożności uczestnictwa w różnych aktywno-
ściach życiowych przez osoby nimi dotknięte, lecz sposób ich organi-
zacji społecznej, który ustanawia bariery dostępności niemożliwe do 
pokonania przez nie10. 

Uznanie niepełnosprawności za konstrukt społeczny oznacza, iż w wa-
runkach współczesnych społeczeństw rozwiązywanie problemów  
niepełnosprawności musi uwzględnić działanie na poziomie makro-
społecznym, tworzenie właściwych rozwiązań instytucjonalnych i włą-
czenie osób niepełnosprawnych w zwykłe mechanizmy życia społecz-
nego, łącznie z gospodarką, polityką czy kulturą11. 

Wieloznaczne pojęcia inkluzja i integracja stosuję w trzech róż-
nych kontekstach, które wpływają na różne ich rozumienie. Inkluzję 
stosuję najczęściej w rozumieniu szerokim – jako pojęcie odnoszące 
się do procesów uspójnienia społecznego, obejmujące polityki pań-
stwowe na różnych polach życia społecznego, działania instytucjo-
nalne oraz zmianę postaw i zachowań podmiotów społecznych, 
których całościowym skutkiem powinno być równe traktowanie 
wszystkich jednostek, niezależnie od ich cech szczególnych, elimi-
nacja marginalizacji i wykluczenia społecznego. Synonimem tak 
rozumianej inkluzji może być pojęcie integracja – oba pojęcia, choć 
dotyczą przede wszystkim zmiany statusu społecznego grup zmar- 
ginalizowanych, odnoszą się do jakościowej zmiany całego społeczeń-
________________ 

10 B. Gąciarz, Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego 
do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, 2 (213), s. 21-22. 

11 B. Gąciarz, op. cit., s. 28. 
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stwa, ponieważ odrzucają dychotomię normatywności/nie norma-
tywności (ewentualnie normalności/nienormalności) oraz zrywają  
z wyobrażeniem o uprawnieniu grupy dominującej do wprowa-
dzania rozwiązań społecznych, do których mniejszości powinny się 
dostosować. Drugie zastosowanie i rozumienie pojęcia inkluzja ma 
odniesienie wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i oznacza 
zmianę ich dotychczasowego społecznego funkcjonowania. Inkluzja 
– proces włączania osób z niepełnosprawnościami do głównego 
nurtu życia społecznego – w tym kontekście jest jednym z warun-
ków integracji społecznej wszystkich członków społeczeństwa. 
Trzeci kontekst związany jest z konsekwentnie rozdzielnymi typa-
mi edukacji (szkoły) przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawno-
ściami, bo opartymi na różnych modelach niepełnosprawności,  
a także na różnych założeniach aksjologicznych – tj. edukacji inte-
gracyjnej i edukacji inkluzyjnej12. 

Analiza wybranych artystycznych przedstawień  
niepełnosprawności 

Głównym przedmiotem moich analiz są dwa współczesne 
przedstawienia artystyczne, których bohaterami są osoby z poraże-
niem mózgowym. Chodzi o film polskiej produkcji „Chce się żyć”13 
z 2013 r. w reżyserii Macieja Pieprzycy oraz książkę dla nastolatków 
amerykańskiej autorki Sharon Mills Draper pt. Tylko w mojej gło-
wie14. Wybrałam je ze względu na przedstawienie jednego rodzaju 
niepełnosprawności, ale też ze względu na możliwość wskazania 

________________ 

12 Por. G. Szumski, Edukacja inkluzywna – geneza, istota, perspektywy, „Kwartalnik 
Pedagogiczny“ 2006 nr 1. 

13 „Chce się żyć” – polski film fabularny w reżyserii Macieja Pieprzycy. Główną 
rolę Mateusza Rosińskiego zagrał Dawid Ogrodnik (w rolę Mateusza w dzieciń-
stwie wcielił się Kamil Tkacz). Premiera filmu odbyła się 11 października 2013 roku. 
(Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chce_si%C4%99_%C5%BCy%C4%87 [do-
stęp: 30.05.2017]. 

14 S.M. Draper, Tylko w mojej głowie, Wydawnictwo Linia, Ożarów Mazowiecki 2016. 



150 EVA ZAMOJSKA 

  

różnych sposobów konstruowania niepełnosprawności oraz pod-
miotowości osób z niepełnosprawnościami, które, w moim przeko-
naniu, są znaczące dla odbioru tych dzieł i w konsekwencji dla ro-
zumienia przez widzów, czytelników sytuacji społecznej takich 
osób. Analizę tych współczesnych obrazów poprzedza próba ogól-
niejszej refleksji na temat przedstawień niepełnosprawności w lite-
raturze i filmie, ilustrowana kilkoma wybranymi przykładami  
literackimi i filmowymi. Zaznaczam, iż ma ona charakter wstępne-
go rozpoznania i służy tylko podstawowemu – siłą rzeczy pobież-
nemu i schematycznemu – uporządkowaniu przedstawień arty-
stycznych niepełnosprawności w literaturze i filmie. Mój punkt 
widzenia w podejściu do wszystkich analizowanych przedstawień 
to punkt widzenia osoby pełnosprawnej. Nie ma w nim doświad-
czenia niepełnosprawności, jest on zbieżny z perspektywą pełno-
sprawnych widzów i czytelników, do których dzieła te, jak sądzę, 
są przede wszystkim adresowane. 

W przedstawionych poniżej analizach wybranych artystycznych 
przedstawień niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami, 
koncentruję się na poznawczych i etycznych aspektach ich kon-
strukcji. Interesuje mnie: 

– jakie rozumienie zjawiska niepełnosprawności zawierają anali-
zowane przedstawienia? 

– jakie rozumienie zjawiska inkluzji/integracji społecznej osób  
z niepełnosprawnościami zawierają analizowane przedstawienia? 

– czy i w jaki sposób analizowane przedstawienia konstruują 
podmiotowość osób z niepełnosprawnościami? 

Dwie kategorie artystycznych przedstawień  
niepełnosprawności 

Kiedy się przyjrzymy artystycznym przedstawieniom osób  
z niepełnosprawnościami w literaturze czy filmie, możemy do-
strzec, abstrahując od podziałów gatunkowych i formalnych, za-
sadniczo dwie kategorie, dwa schematy takich przedstawień. 
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Pierwszy schemat ujawnia się w powieściach (literaturze) i w fil-
mach niejako przy okazji wypowiedzi artystycznej na inny temat. 
Osoby niepełnosprawne i ich problemy nie stanowią w nich pierw-
szoplanowego wątku i nie są głównym tematem dzieła. Czasami 
tego rodzaju przedstawienie daje mimowolnie wyobrażenie o rze-
czywistej sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, wła-
śnie dlatego, iż jest konstruowane bez specjalnych założeń co do 
jego poprawności, a także bez intencji zaangażowanego działania 
na ich rzecz. Jeśli mamy do czynienia z dziełami sztuki o najwyż-
szym poziomie artystycznym, nawet ograniczona przestrzeń wątku 
pobocznego czy drugo-, a nawet trzecioplanowej postaci nie prze-
szkadzają w tym, by stworzyć udaną wypowiedź na temat osoby 
niepełnosprawnej, czyli obraz niewyidealizowany, a jednocześnie 
wyrażający uniwersalne wartości etyczne. 

Przytoczę dwa przykłady pochodzące z różnych epok histo-
rycznych oraz reprezentujące różne formy wypowiedzi artystycz-
nych. Łączy je to, że są dziełami uznawanymi za ponadczasowe i są 
powszechnie znane. Dlatego dobrze się nadają do rozważań na te-
mat powyższej tezy. 

W pierwszej połowie XIX w. (w roku 1831) Victor Hugo napisał 
powieść Katedra Matki Bożej w Paryżu, w której wykreował postać 
zniekształconego fizycznie i niewładającego mową dzwonnika Qua-
simodo. Historia z jednej strony obrazowała średniowieczny lęk 
 i wstręt wobec fizycznej i intelektualnej nienormatywności. Z drugiej 
strony relacja empatycznej przyjaźni dwóch „wyrzutków” społecz-
nych – pięknej Cyganki Esmeraldy i fizycznie odstręczającego, lecz 
posiadającego, mówiąc słowami Kanta, wewnętrzne prawo moralne, 
Quasimodo, nawiązując do archetypu pięknej i bestii, wyrażała  
z gruntu oświeceniowe przekonanie, że nie wygląd i umiejętności 
komunikacji (cechy przypisane) decydują o wartości człowieka. Hugo 
jednak nie napisał powieści po to, by podnieść problem niepełno-
sprawności fizycznej i intelektualnej. Posłużył się kostiumem śre-
dniowiecznym, by opowiedzieć się po stronie społecznie zmarginali-
zowanych warstw miejskiej biedoty wegetującej w centrum bogatego 
miasta, do której należą zarówno Esmeralda, jak i Quasimodo. 
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Drugi przykład to film Miloša Formana, adaptacja powieści Ke-
na Keseya, Lot nad kukułczym gniazdem. Ken Kesey, amerykański 
pisarz, beatnik i hippis, napisał powieść (z roku 1962) o wymowie 
antysystemowej; był to wyraz jego protestu przeciwko wszelkim 
formom społecznego i mentalnego zniewolenia jednostki. Miloš 
Forman, emigrant z komunistycznej Czechosłowacji po 1968 r.,  
w filmowej adaptacji przesunął lekko znaczenie powieści tak, by ze 
szpitalnego oddziału psychiatrycznego z jego demoniczną zarzą-
dzającą siostrą Ratched stworzyć metaforę systemu totalitarnego.  
W jednym i drugim przypadku chodzi o relację na linii jednostka – 
system. Bogusław Sułkowski podkreślał, iż 

Lot nad kukułczym gniazdem nie jest paszkwilem na psychiatrów tyl-
ko. Na ekstremalnym przykładzie studiuje się tu ogólniejsze prawa or-
ganizacji życia zbiorowego, reguły przejścia od konformizmu do nieza-
leżności, mechanizmy kontroli i przyporządkowywania sobie ludzi15. 

To, że opresji poddawani są pacjenci z różnymi zaburzeniami 
psychicznymi i prawdopodobnie także z niepełnosprawnością inte-
lektualną (postać rdzennego mieszkańca Ameryki, przezywanego 
Wodzem) jest w zasadzie nieistotne z punktu widzenia ogólnej 
wymowy dzieła. Jednak istotnym wątkiem fabularnym jest integra-
cja grupy nienormatywnych intelektualnie i psychicznie pacjentów 
oddziału pod przewodnictwem i z inspiracji pełnosprawnego i zdro-
wego psychicznie buntownika McMurphy’ego. Ta integracja jest 
jedynym budującym elementem opowieści. McMurphy’emu udaje 
się osiągnąć to, czego nie osiąga farmakologia, elektrowstrząsy,  
a zwłaszcza przemocowy model relacji personel medyczny – pa-
cjent. Prawdziwą terapią dla pacjentów jest bezpośredniość i „kum-
plowskie” relacje w grupie, zapoczątkowane wraz z przyjściem na 
oddział McMurphy’ego. Być może ten wzór relacji, pozbawiony 
stereotypowego lękowego podejścia do pacjentów psychiatrycz-
________________ 

15 B. Sułkowski, Hamletyzowanie nasze. Socjologia sztuki, polityki i codzienności, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 140; za P. Ćwikła, op. cit.,  
s 127-158. 
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nych i paternalizmu ekspertów, należałoby uznać za prekursorski  
w rozumieniu współczesnych reguł inkluzji społecznej osób z nie-
pełnosprawnościami, i nie tylko ich. 

Podsumowując ten wątek, chciałabym podkreślić, iż dzieła 
sztuki z tej kategorii pokazują problemy osób niepełnosprawnych 
nie jako problemy szczególne, lecz jako aspekt problemu ogólniej-
szego – być może bardziej podstawowego konfliktu społecznego 
pomiędzy posiadającymi władzę i podporządkowanymi tej władzy. 
W praktyce ekspresji artystycznej mamy tutaj do czynienia z czymś 
na podobieństwo spontanicznej inkluzji społecznej i, uwzględniając 
czasy powstania książki i filmu, z pewnego rodzaju antycypacją 
współczesnych rozwiązań inkluzyjnych. Chodzi o włączenie pro-
blemów osób niepełnosprawnych do problemów pozostałych 
zmarginalizowanych i też przez to cierpiących grup społecznych. 
Można powiedzieć, iż racje moralne wszystkich opresjonowanych  
i zmarginalizowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami, wy-
rażające się w postaci roszczenia do traktowania wszystkich jako 
pełnoprawnych i zasadniczo wolnych jednostek, znajdują się tutaj 
na pierwszym planie, choć specyfika poszczególnych grup opresjo-
nowanych jest mniej widoczna. 

Z powyższym rozpoznaniem koresponduje zestawienie dwóch 
różnych historycznie istniejących modeli traktowania niepełno-
sprawności i osób z niepełnosprawnościami – charakterystycznego 
dla wcześniejszych okresów historycznych modelu indywidualnego 
i bardziej współczesnego modelu społecznego. 

Model indywidualny przyjmuje za oczywistość istniejące mechanizmy 
społeczne i za cel stawia sobie dostosowanie do niego osoby niepełno-
sprawnej, nie pozostawiając jej w tym względzie żadnego wyboru.  
Jedynym celem działań, zewnętrznym wobec samych osób niepeł-
nosprawnych, są postawy ludzkie, subiektywne odnoszenie się do  
nich i ich obecności w otoczeniu społecznym. W modelu społecznym  
z kolei mechanizmy społeczne podlegają krytyce, są podważane jako 
przyczyny powodujące problematyzację egzystencji osób niepeł-
nosprawnych. […] Osoby niepełnosprawne są postrzegane jako pełno-
prawne podmioty działania. […] W związku z tym celem polityki  
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wobec nich musi być zapewnienie im możliwości skorzystania z praw 
podmiotowych16. 

W solidarności sprawnego bohatera i pacjentów oddziału psychia-
trycznego i ich wspólnym buncie przeciwko opresji w Locie nad kukuł-
czym gniazdem można więc dostrzec także zalążek przekształcenia in-
dywidualnego modelu w podejściu do niepełnosprawności w model 
społeczny, który jest podstawą współczesnych działań inkluzyjnych. 

Druga kategoria/schemat przedstawień artystycznych koncentruje 
się wyłącznie na osobach z niepełnosprawnościami, czyniąc ich specy-
ficzną sytuację głównym tematem wypowiedzi twórców (np. „Rain 
Man” Barry Levinsona, „Człowiek słoń” Davida Lyncha, „Forrest 
Gump” Roberta Zemeckisa). Zazwyczaj obrazy te konstruowane są  
w taki sposób, by przełamać stereotypy lub innego rodzaju utrwalone  
i zmitologizowane wyobrażenia na temat osób z jakimś rodzajem nie-
pełnosprawności, pokazać je jako osoby nie tylko warte współczucia, 
empatii i pomocy, lecz jako osoby, których potencjał w sprzyjających 
warunkach może być rozwijany z pożytkiem dla nich i dla wszystkich 
członków społeczeństwa. Takie podejście jest cenne poznawczo, przy-
bliża specyficzne problemy osób z konkretną niepełnosprawnością, 
lecz wydaje się, że w przypadku niektórych współcześnie powstają-
cych dzieł samo przełamywanie stereotypów, wywoływanie współ-
czucia czy empatii jest celem niewystarczającym i niekiedy może 
budzić różnego rodzaju wątpliwości etyczne. Na problemy tego ro-
dzaju chciałabym zwrócić uwagę w ostatniej części tego tekstu. 

Konstrukcja porażenia mózgowego i osób  
z porażeniem mózgowym w filmie  

„Chce się żyć” i w książce Tylko w mojej głowie 

Poddaję analizie dwa obrazy artystyczne z ostatniego czasu – 
film polskiej produkcji „Chce się żyć” z 2013 r. reżysera Macieja 
________________ 

16 B. Gąciarz, op. cit., s. 27. 
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Pieprzycy oraz książkę dla nastolatków amerykańskiej autorki Sha-
ron M. Draper pt. Tylko w mojej głowie17. Oba te dzieła to obrazy 
fikcyjne, głównym tematem obu jest życie i funkcjonowanie spo-
łeczne osób z porażeniem mózgowym. Z książki Tylko w mojej głowie 
zaczerpnęłam metaforę „klatka bez drzwi i bez klucza”, która, mo-
im zdaniem, trafnie oddaje sytuację społeczną osób dotkniętych tym 
rodzajem niepełnosprawności. Zestawienie tych konkretnych dzieł 
jest przeze mnie zamierzone nie tylko ze względu na ten sam rodzaj 
niepełnosprawności i bliskość czasu, w którym toczą się obie opo-
wieści. Także pod względem konstrukcji narracyjnej oba dzieła są 
do siebie podobne. To subiektywne opowieści osób sprawnych inte-
lektualnie, lecz ze względu na wrodzoną niepełnosprawność  
fizyczną nie mogących się komunikować z otoczeniem. Sytuacja 
osób z podobnym problemem w odmiennych społecznie i kulturo-
wo środowiskach może być wykorzystana jako źródło wiedzy do 
porównań rozwiązań instytucjonalnych i postaw wobec osób z po-
rażeniem mózgowym w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jednak  
w konfrontacji tych dwóch obrazów artystycznych interesuje mnie 
bardziej ich odmienna wymowa etyczna. O ile lektura książki  
S.M. Draper nie wywołuje rozterek natury etycznej, które wynika-
łyby z samej konstrukcji powieści, o tyle film M. Pieprzycy mimo 
bezsprzecznie wysokiego poziomu profesjonalizmu – kreacji aktor-
skich i pracy reżysera – nie jest pod tym względem jednoznaczny. 
Tę tezę spróbuję udowodnić. 

Film fabularny (fikcja) Chce się żyć opowiada historię Mateusza  
z porażeniem mózgowym. Jest on typową ofiarą błędnych diagnoz 
medycznych i braku systemowych rozwiązań w późnym PRL, na 
skutek czego przez większość swojego życia postrzegany jest jako 
niezdolny do myślenia i nieedukowalny i spędza życie w specjal-
nym ośrodku. W jego otoczeniu znajdują się osoby, które są prze-
konane, że Mateusz rozumie i reaguje prawidłowo (są to przede 
wszystkim rodzice), lecz dopiero przypadkowe spotkanie ze „świa-
tłą” lekarką powoduje, że Mateusz otrzymuje w miarę adekwatną 
________________ 

17 S.M. Draper, op. cit. 



156 EVA ZAMOJSKA 

  

pomoc w pokonywaniu bariery komunikacyjnej – język logogra-
ficzny Blissa. Historia opowiedziana w filmie oddziałuje przede 
wszystkim na emocje widzów pełnosprawnych. Temu służy zabieg 
zderzenia dwóch narracji – obiektywnej ekranowej – która dotyczy 
tego, jak reaguje i postępuje otoczenie Mateusza, nieświadome jego 
uczuć i myśli oraz subiektywnej – samego Mateusza, który komen-
tuje z offu własną historię przedstawioną na ekranie, zwracając się 
bezpośrednio do widza. Doceniając emocjonalne walory filmu i jego 
zasługi dla popularyzacji tematyki (uczynienia widzialnymi osób  
z porażeniem mózgowym), nie można abstrahować od kontekstu 
przed i po powstaniu filmu, tym bardziej, że nagłośniony w me-
diach stał się w zasadzie elementem marketingowej promocji. Kon-
tekst ten jednak zmienia przesłanie etyczne tego dzieła. Maciej Pie-
przyca nakręcił fikcję, jednak za główną inspirację posłużyła mu 
historia prawdziwej osoby – Przemka Chrzanowskiego, o którym 
wcześniej i z jego udziałem reżyserka Ewa Pięta nakręciła film do-
kumentalny pt. Jak motyl (2004 r.). Twórcy filmu Chce się żyć przed 
jego powstaniem spotkali się z Przemkiem Chrzanowskim. Donie-
sienia prasowe po powstaniu filmu mówiły jednak o niezbyt do-
brym samopoczuciu Przemka, który czuł się przez filmowców wy-
korzystany i zapomniany. Cały czas posługuje się pismem Blissa  
i przebywa w specjalistycznym ośrodku18. Reżyser odrzuca wszel-
kie zarzuty, mówiąc: 

Ja robiłem film fabularny, a nie reportaż interwencyjny. Jak ja mogłem 
cokolwiek obiecać? Co najwyżej to, że zrobię dobry film na trudny te-
mat. To nie jest żaden samograj, to nie jest film komercyjny. Jak można 
mówić komercyjnie o niepełnosprawności? Mówiłem tylko, że jak ten 
film się uda, to ludzie będą rozmawiali o tym problemie19. 

Oto paradoks – twórcy robią film o niepełnosprawności, kieru-
jąc się m.in. motywacją nagłośnienia problemu niepełnosprawności, 
________________ 

18 http://natemat.pl/79681,filmowcy-mnie-wykorzystali-bohater-chce-sie-zyc-
oskarza-tworcow-filmu [dostęp: 21.03.2017]. 

19 http://natemat.pl/79729,maciej-pieprzyca-niczego-nie-obiecywalem-tworca-
filmu-chce-sie-zyc-odpowiada-na-zarzuty-bohatera-filmu [dostęp: 21.03.2017]. 
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lecz film przynosi sławę i nagrody twórcom, nie wpływając na 
zmianę sytuacji tego/tych, w którego/których imieniu powstał. 
Problem etyczny, który tu podnoszę, ma oczywiście szersze odnie-
sienie, dotyczy traktowania osób, których historie życiowe stają się 
inspiracją dla twórczości artystycznej, zwłaszcza filmowej, o czym 
niżej, przy czym jest on problemem nawet (a być może przede 
wszystkim) wtedy, kiedy one same wyrażają na to zgodę lub współ-
pracują z twórcami. Czy w takiej sytuacji finalny efekt tak powstają-
cego dzieła jest wyłączną zasługą jego twórców? Czy roszczenia tzw. 
inspiratora do choćby cząstkowego udziału w uznaniu dla finalnego 
efektu twórczości artystycznej nie należałoby uznać za uprawnione? 
A czy miarą szczerości intencji twórców, zwłaszcza wtedy, kiedy ich 
dzieło ewidentnie angażuje się po stronie podmiotowego traktowa-
nia osób z niepełnosprawnością, nie powinna być szczególna troska  
o podmiotowe traktowanie osoby, której historia stała się inspiracją 
dla powstania dzieła – czyli symboliczne jej dowartościowanie  
i realne wsparcie w rozwiązywaniu jej problemów życiowych? 

Innym problemem, który wiąże się z tego rodzaju konstrukcją 
filmu fabularnego, jest niemożliwa do pokonania luka pomiędzy 
reprezentacją a reprezentowanym. Reprezentacja w warstwie po-
znawczej jest uogólnieniem, syntetycznym wyrazem wielu jednost-
kowych przypadków, żaden jednostkowy przypadek nie odnajduje 
się w pełni w tym, co lub kto go reprezentuje. W warstwie etycznej 
problem reprezentacji i reprezentowanego(-ych) wyraża się w pyta-
niu, czy podmiotowość tych, w których imieniu się przemawia, nie 
doznaje w ten sposób uszczerbku? Jest to problem analogiczny do 
tego, który w kontekście kolonialnym stawia Gayatri Chakravorty 
Spivak, pytając „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”20. 
Parafrazując to pytanie na potrzeby tego tekstu, mogłoby ono 
brzmieć tak: „Czy niepełnosprawni skazani są na to, by reprezen-
tował ich pełnosprawny?”. Tę kwestię w inny sposób formułuje 
autor wnikliwej analizy filmu Pieprzycy Bartosz Zając: 

________________ 

20 G.C. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, „Krytyka Polityczna” 
2011, 24-25: 196-239. 
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Dla kogo takie filmy powstają – czemu służy opowiedzenie tych histo-
rii w taki a nie inny sposób? […] Reżyser posłużył się aktorami 
i stworzył fikcję rządzącą się takimi samymi prawami jak w każdym 
innym filmie fabularnym. Nie wykonał pracy pozwalającej pokonać 
barierę komunikacyjną między nami a prawdziwym bohaterem filmu. 
Nie dał nam też okazji zetknięcia się z człowiekiem, który na co dzień 
ukrywany jest przed naszym wzrokiem za drzwiami instytucji odoso-
bnienia. Jeśli funkcją tego i podobnych filmów jest „oddanie głosu” lu-
dziom, którym do tej pory odmawiano mówienia własnym głosem, 
których ukrywano na marginesach społecznych, to zmiana tej sytuacji 
wymaga otwarcia kina na ich obecność – przede wszystkim na pozio-
mie obsadowym21. 

S.M. Draper w swojej książce stosuje identyczny jak M. Pieprzy-
ca zabieg konstrukcyjny, czyli „oddaje głos” osobie z porażeniem 
mózgowym, nastolatce Mellody. Nie ma tu podwójnej narracji – 
mamy do czynienia wyłącznie z narracją pierwszoosobową. Fabuła 
tej opowieści jest bardzo podobna do Chce się żyć – jest to historia 
usilnych dążeń bohaterki, by wydostać się na zewnątrz „klatki bez 
drzwi i bez klucza”, co jej się z pomocą rodziców i innych życzli-
wych dorosłych w końcu udaje. Jednak w tym wypadku nie mamy 
wątpliwości, iż Mellody jest postacią fikcyjną i nie ma odniesienia 
do żadnej konkretnej osoby, a raczej – ma odniesienie do wszyst-
kich. Jej postać jest syntetycznym obrazem wielu możliwych przy-
padków, lecz zarazem żadnego autentycznego przypadku. Nie sta-
nowi reprezentacji. W sensie poznawczym mamy do czynienia 
raczej z konstrukcją „typu idealnego” (w rozumieniu Maxa Webe-
ra), co z pewnością wynika także z różnic pomiędzy literaturą  
i filmem jako różnymi formami ekspresji artystycznej. Literatura 
operuje słowem – symbolem, wymagającym przetworzenia na ob-
raz przez każdego konkretnego czytelnika, w rezultacie czytelnicza 
percepcja przekłada słowo na nieskończoną wielość obrazów. Istotą 
filmu jest dosłowność, konkret „obrazu”, narzucenie obrazu – jed-
________________ 

21 B. Zając, Etyka fabularzysty. Uwagi na marginesie „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy, 
http://edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/analizy-filmow/item/545-chce-si 
%C4%99-%C5%BCy%C4%87 [dostęp: 18.03.2017]. 



„Klatka bez drzwi i bez klucza” 159 

nego, konkretnego – wszystkim widzom, stąd m.in. sygnalizowany 
problem reprezentacji (aktor zawsze „reprezentuje” inną osobę), 
choć w przypadku filmu Chce się żyć ten problem otrzymuje dodat-
kowy wymiar, jak próbowałam wykazać, wynikający z inspiracji 
twórców filmu życiem autentycznej postaci. 

W warstwie poznawczej pomiędzy polskim filmem a amery-
kańską powieścią są istotne różnice. Film nie zajmuje się proble-
mem inkluzji społecznej osób z porażeniem mózgowym, choć histo-
rycznym tłem biografii głównego bohatera jest nie tylko zmiana 
ustrojowa w Polsce, ale także istotne zmiany w traktowaniu niepeł-
nosprawności zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej. Fil-
mowy Mateusz w „Chce się żyć” w zasadzie całe życie spędza  
w specjalnym ośrodku, nie ma tu nawet znaku, że mógłby się 
kształcić i żyć gdzie indziej. Jego próby nawiązania partnerskich 
relacji z wolontariuszką kończą się niepowodzeniem. Innych prób 
nie podejmuje, wycofując się do bezpiecznego kręgu znajomych  
z ośrodka i bezpiecznej roli bycia jego podopiecznym. 

Powieść Tylko w mojej głowie poszerza naszą wiedzę o doświad-
czenia szkolnej integracji czy inkluzji osób z niepełnosprawnościami. 
Bohaterka powieści wyrasta w kochającej się rodzinie, ma młodszą 
pełnosprawną siostrę, jest wspierana przez sąsiadkę – opiekunkę  
i wolontariuszkę – studentkę, kształci się w ogólnodostępnej szkole. 
Powieść pokazuje realia edukacji integracyjnej i inkluzyjnej w Sta-
nach Zjednoczonych w dwóch aspektach: kształcenia dzieci niepeł-
nosprawnych w szkole ogólnodostępnej oraz relacji rówieśniczych 
w klasie inkluzyjnej. Integracja w szkole Mellody polega na tym, że 
dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności uczą się w osob-
nych „specjalnych” klasach, tylko niektóre zajęcia odbywają się  
w klasach ogólnodostępnych, poza tym wszyscy spędzają przerwy 
między zajęciami na szkolnym podwórku (raczej w osobnych gru-
pach). Bohaterka książki jest ponadprzeciętnie inteligentna i jedno-
cześnie głęboko upośledzona fizycznie. Do komunikacji jednak 
używa specjalnego komputera, który pomaga jej w przekonaniu 
otoczenia, że jest zdolną i inteligentną dziewczynką. Niewątpliwy 
sukces osobisty i edukacyjny bohaterki nie przekłada się jednak na 
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jej pozycję społeczną w żadnej z grup rówieśniczych, w których 
przebywa. Mellody w klasie „specjalnej” się nudzi, w klasie ogól-
nodostępnej doznaje odrzucenia ze strony sprawnych rówieśników. 
Jednak konstrukcja opowieści jest przewrotna. Na samym końcu 
znajduje się sugestia, iż to właśnie Mellody w obliczu niepowodzeń 
w relacjach z rówieśnikami postanawia chwycić za pióro i opisać 
własną historię wydobywania się z „klatki” niepełnosprawności i że 
książka, którą właśnie przeczytaliśmy, jest jej autorstwa. Ten zabieg 
konstrukcyjny jest niezwykle optymistyczny, ponieważ retrospek-
tywnie rzuca nowe światło na historię Mellody, ale też wskazuje 
obszar indywidualnej aktywności twórczej jako możliwego kierun-
ku rozwoju i umacniania tożsamości społecznej. 

Zakończenie 

Zestawiając dwa współczesne artystyczne obrazy osób z pora-
żeniem mózgowym, tak z pozoru podobne, poruszamy się, mówiąc 
metaforycznie, w dwóch różnych światach. Zarówno film, jak i książ-
ka dotykają problemu relacji przyjacielskich i miłosnych pomiędzy 
osobami z niepełnosprawnościami i osobami pełnosprawnymi. 
Rzeczywiście niezależnie od tego, czy społeczeństwo ułatwia do-
stęp do życia społecznego osobom z niepełnosprawnością, ich inte-
gracja społeczna w znaczeniu nieformalnych więzi napotyka na 
bariery. Jednak w reakcji filmowego bohatera i bohaterki książki na 
tego rodzaju bariery ujawnia się znacząca różnica, która wiele mó-
wi, jak sądzę, także o rozumieniu niepełnosprawności przez twór-
ców tych dzieł. 

Książka amerykańskiej autorki zajmuje się wprost problemem 
inkluzji osób z porażeniem mózgowym. Pokazuje, że aktualnie  
w Stanach Zjednoczonych nie jest to problem pokonania bariery 
komunikacyjnej ani edukacji inkluzyjnej takich osób. Zwraca uwagę 
przede wszystkim na nierozwiązany (i pewnie najtrudniejszy do 
rozwiązania) problem inkluzji/integracji społecznej na poziomie 
nieformalnych relacji rówieśniczych – czy i jak możliwe jest włącze-
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nie osoby z niepełnosprawnością w relacje przyjaźni i miłości ze 
sprawnymi rówieśnikami? 

W odróżnieniu od książki film „Chce się żyć” poznawczo nie 
przynosi nowych pytań ani nowych rozwiązań, jest skoncentrowa-
ny głównie na wywoływaniu efektów emocjonalnych u pełno-
sprawnych widzów – współczucia, empatii, podziwu dla wysiłków 
bohatera. Pomieszanie porządków kreacji i autentyzmu w kon-
strukcji głównego bohatera filmu może budzić wątpliwości etyczne. 
Być może film odzwierciedla rzeczywistą sytuację osób z poraże-
niem mózgowym w Polsce, którym status socjoekonomiczny nie 
pozwala na więcej niż na komunikację za pomocą języka logogra-
ficznego i spędzenie życia w ośrodku. Jeśli tak jest, optymistyczny 
tytuł filmu należałoby utożsamić wyłącznie z indywidualnym suk-
cesem bohatera w pokonaniu wrodzonych trudności komunikacyj-
nych i w uzyskaniu tożsamości społecznej. Nic w filmie nie wskazu-
je na to, że te indywidualne osiągnięcia mogą się przełożyć na 
zmianę pozycji społecznej bohatera, a przede wszystkim, że mogą 
być podstawą aktywności, która by poszerzyła i pogłębiła jego kon-
takty społeczne. Z tego względu wydaje mi się, że ten sposób 
przedstawiania problemu tej konkretnej niepełnosprawności zamyka 
twórców i widzów w kręgu współczucia, pomagania i kultury za-
leżności – w „klatce” indywidualnego modelu niepełnosprawności. 
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Z punktu widzenia ściśle lekarskiego choroba psychiczna jest zjawiskiem 
szkodliwym, które często prowadzi do degradacji i zahamowania działal-
ności twórczej, ale z perspektywy historii, poznania psychologicznego  
i wartości kulturowych poszerzyła ona wiedzę ludzką o takie obszary,  
których przyszło by może żałować, gdyby je skreślić z dziejów ludzkości. 

Antoni Kępiński1 

Już samo użycie w tytule artykułu pojęcia Inny zobowiązuje do 
odwołania się do rozumienia tej kategorii. Inny kojarzony jest  
w pierwszej kolejności z filozofią dialogu, a nade wszystko z myślą 
Emmanuela Lévinasa, dla którego inność była wartością absolutną, 
wyrazem ludzkiej podmiotowości i głębokiego dla niej szacunku. 
Ale jednocześnie nie tylko zgodą, co imperatywem niepoznawalno-
ści drugiego człowieka2. „Filozof uważa, że poza całością mieści się 
pojedyncze Ja, będące jednak nie egzemplarzem Ja uniwersalnego, 
lecz samoistnym i nie dającym się z niczym porównać bytem”3. Do 
tych poglądów powrócę jednak w dalszej części artykułu. Tymcza-
sem w potocznym odbiorze Inny rozumiany jest zgodnie ze słowni-
kową definicją, jako „drugi, pozostały człowiek”, „nie ten, drugi, 
dalszy, pozostały, nie taki, różny, zmieniony, nowy”, „inszy” czy 
„owaki”4. Hanna Żuraw, analizując językowe konteksty tego słowa, 
zauważa, że można wyodrębnić jego cztery synonimiczne katego-
rie, wg których inny oznacza: dziwnego, odmiennego, niejedno-
znacznego oraz nienormalnego, anormalnego, zaburzonego5. Zatem 
Inny to również ten, kto nie posiada cech charakterystycznych dla 
większości, niemieszczący się w normie, ale wykraczający poza nią 
________________ 

1 A. Kępiński, Schizofrenia, PZWL, Warszawa 1981, s. 80. 
2 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Nauko-

we PWN S.A., Warszawa 2014. 
3 H. Żółkowska, Ja, Ty, Inny – dialog?, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 23. 
4 Słownik języka polskiego, hasło: inny https://sjp.pwn.pl/szukaj/inny.html [do-

stęp: 28.04.2017]. 
5 H. Żuraw, Inność, obcość w perspektywie pozytywnej. Wielokontekstowość studiów 

nad innością i obcością [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu.  
W poszukiwaniu pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 15. 
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albo jej nieosiągający. Taka interpretacja często wykorzystywana 
jest przez pedagogów specjalnych w dyskursie dotyczącym osób  
z niepełnosprawnością. Czasami, niestety, rozbieżność między 
normą a patologią legitymizowana wynikami badań nadaje pejora-
tywne znaczenie temu określeniu6. Jak pisze Joanna Głodkowska 
„w przypadku niepełnosprawności dokonuje się szczególnego ro-
dzaju nałożenie dwóch rodzajów inności: inny, bo drugi człowiek, 
inny bo niepełnosprawny. Tego rodzaju nasilenie inności staje się 
źródłem postrzegania osoby z niepełnosprawnością jako nie tylko 
innej, ale wręcz obcej”7. W tym kontekście Innym staje się i ten, kto 
przeciwstawia się większości, kto do niej i do jej reguł nie pasuje 
bez względu na przyczyny. Tak rozumiana inność ma swój syno-
nim – inny czyli specjalny8, obcy, a zatem nie-swój, nie-znany, być 
może wrogi. Przy tak przyjętych cechach dystynktywnych, można 
stwierdzić, że osoba sprawna też będzie Innym dla osób żyjących  
w środowisku zdominowanym przez osoby z dysfunkcjami. Inność 
i obcość zawsze wzbudzały społeczny dystans, wynikający z nie-
możliwości poznania, porozumienia za pomocą typowych środ-
ków. Inny, właśnie dlatego, że jest inny, wymaga odmiennego trak-
towania. W wielu kulturach Inność i odmienność są źródłem 
doświadczania działań opresyjnych i wykluczenia społecznego, 
czego chyba najradyalniejszym przykładem były i są zachowania 
dyskryminujące ze względu na kolor skóry czy przynależność re-
ligijną9. 

Zgoła odmienne podejście do Innego można odnotować w ba-
daniach i refleksji z zakresu psychologii twórczości czy krytyki 
sztuki. Inny jest synonimem niebanalności, niejednoznaczności, 
________________ 

6 Por. A. Wojnarowska, Inny „uwięziony” w charakterystykach – o językowych uwi-
kłaniach profesjonalistów i ich konsekwencjach dla egzystowania człowieka z niepełnospraw-
nością intelektualną, [w:] Miejsce innego…, s. 127-140. 

7 J. Głodkowska, Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie 
idei normalizacji, „Człowiek. Niepełnosprawność. Społeczeństwo” 2014, nr 1(23), s. 76. 

8 H. Żuraw, op. cit., s. 16-17. 
9 Por. R. Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, m.in. część 

Mój Inny, s. 41-51. 
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nietypowości, fantazji, czegoś, co łamie konwenanse, prowokuje do 
myślenia, zaskakuje, szokuje; jest antonimem pospolitości, powsze-
dniości, jednoznaczności10. 

[…] nikt nigdy nie napisał biografii jakiejś twórczej osoby dlatego, że 
była to osoba najzupełniej normalna. […] Ludzie twórczy; którzy są 
dziwakami i odmieńcami lub cierpią na jakąś chorobę psychiczną, sta-
nowią o wiele lepszy materiał na fascynującą opowieść niż ludzie 
twórczy, którzy są nudni, ciężko pracują i mają udane życie małżeńskie, 

pisał James Kaufman11. Odmienność fizyczna była częstym tematem 
twórczości wizualnej, by wspomnieć chociażby klasyczny przykład 
„Ślepców”, „Kalek” Pietera Bruegla starszego, „Niewidomego Wita 
Stwosza z wnuczką” Jana Matejki, jak również licznych ilustracji 
biblijnych przypowieści o cudownych uzdrowieniach osób chorych 
i niepełnosprawnych. W literaturze podajmy przykłady „Poczwarki” 
Doroty Terakowskiej12 albo „Oskara i pani Róży” Eica-Emmanuela 
Schmitta13. Krzysztof J. Szmidt wskazuje jednak na twórczość jako 
na kategorię pozytywną, której wartości społecznej nie należy wiązać 
z wykluczeniem czy dziwactwem. „Twórczość wiąże się z działa-
niami człowieka, który próbuje przekraczać granice tego, co zastane 
i kreować, dzięki swoim zdolnościom ogólnym lub specjalnym, 
wartościową nowość”14. Inność, jeśli rozumieć ją jako przejawiającą 
takie cechy jako nowość i oryginalność15, staje się odzwierciedle-
niem twórczości. Pomimo licznych dyskusji na temat sposobów jej 
________________ 

10 Por. J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne. Tolerancja. Twórczość. Wyobraźnia, 
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001, s. 77-80. 

11 J. Kaufman, Kreatywność, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 105. 
12 D. Terakowska, Poczwarka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002. 
13 E. E. Schmitt, Oskar i pani Róża, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004. 
14 K. J. Szmidt, Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone 

[w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K.J. Szmidt. 
M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 35. 

15 W świetle definicji M. Steina, twórczość to proces prowadzący do nowego wytwo-
ru, który jest akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym 
okresie, E. Necka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005, s. 17. 
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rozumienia, twórczość jest definiowana poprzez odwołanie się do 
takich cech jak niejednoznaczność i zaskoczenie czy, jak pisał Jero-
me Bruner, prowokującą „skuteczne zdziwienie”, przez które rozu-
miał mieszankę szoku i akceptacji albo zaskoczenia i zgody16. Sło-
wem inność, nawet jeśli budzi kontrowersje, jest cechą, którą 
wartościuje się pozytywnie. Zatem Inny jest nie tylko drugim czło-
wiekiem, odmiennym ze względu na brak swojego miejsca wśród 
tych, którzy reprezentują tzw. normę, obcy, bo wychodzący czy też 
nieposiadający cech umożliwiających mu bycie w większości, obcy, 
bo funkcjonujący, żyjący poza swoimi, i na końcu Inny – niepowta-
rzalny i oryginalny. 

Czy te cechy Innego przekładają się na jego działania? Mam tu 
na myśli szczególny rodzaj działań – twórczość artystyczną. Licz-
ne badania biografii uznanych twórców oraz ich osobowości po-
twierdzają tezy o związkach między cechami twórczości a cechami  
osobowości ze szczególnym naciskiem na niepowtarzalność, ory-
ginalność czasem również bunt, ekstrawagancję czy bezkompro-
misowość, a więc cechy utrudniające funkcjonowanie społeczne17. 
Często podkreśla się w tych badaniach znaczenie czynników ze-
wnętrznych, zwłaszcza społecznych dla rozwoju twórczości albo 
dla jej uznania18. Zatem inność jako cecha przypisana także efek-
towi aktywności twórczej pozostaje ze wszech miar pożądana. 
Inność jednak, jako cecha ludzka, często staje się źródłem proble-
mów. Piszącym o twórczości osób niepełnosprawnych trudność 
sprawia ocena dzieł. „Trudność polega na podjęciu decyzji o od-
sunięciu od siebie niepełnosprawności jako determinanty patrze-
nia na człowieka i recenzji efektów jego działalności, funkcjonowa-
________________ 

16 J.S. Bruner za E. Nęcka, op. cit., s. 31. 
17 Por. M. Arana, The Writing Life: Writers on How They Think and Work, Public 

Affairs, New York 2003; G. Greengross, G.F. Miller, The Big Five personality traits of 
professional comedians compared to amateur comedians, comedy writers, and college stu-
dents, „Personality and Individual Differences” 2009, nr 47(2); K. Łukasiewicz, Cechy 
osobowości młodych twórców podejmujących próby literackie, „Teraźniejszość. Człowiek. 
Edukacja” 2016, nr 3(75). 

18 S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001. 
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nia”19 – pisze Ditta Baczała. Jednocześnie owa Inność staje się ar-
gumentem dla wykluczenia jednostki nawet z własnej grupy. 
Przywołam w tym miejscu postać Papuszy, genialnej cygańskiej 
poetki, wyklętej i odrzuconej przez własną społeczność20. Choć by-
wa, że uznanie twórczości Innego sprawia, iż łagodniejszym okiem 
patrzy się na ową Inność. Gdyby nie zaangażowanie Andrzeja Ba-
nacha i ryzykowna decyzja Diny Vierny o zorganizowaniu wysta-
wy prac Nikifora w Paryżu, być może do dziś opowiadano by  
o „lokalnej atrakcji”, a nie o światowej sławy talencie. 

Obrazków nie kupował nikt. Próbowaliśmy powiedzieć coś Nikiforo-
wi, zapytać go, przejrzeć akwarele. Było to niemożliwe. Dzieci i prze-
chodnie tworzyli ochronę i bronili dostępu. W miarę naszych prób  
zapora się wzmacniała, gwar i krzyk były coraz dotkliwsze, zobaczyli-
śmy między nami a Nikiforem mur. Dzieci zaczęły go trącać, a nas za-
słaniać, w obawie, że zepsujemy im zabawę. Mieszkańcy Krynicy też 
się bali, że zabierzemy im osobliwość. […] Pomoc dla człowieka mogła 
nadejść tylko przez uznanie artysty. Tu napotkaliśmy równie mocny 
mur, chroniący mistrza. Mur był zbudowany przez malarzy i zawo-
dowych krytyków. Odkrycie Nikifora, problematyczne i śmieszne, 
uznanie żebraka za malarza równorzędnego, a nawet świetnego godzi-
ło w podstawy hierarchii oficjalnej sztuki i nauki o sztuce21. 

Dzisiaj jednak hasła sztuki naiwnej, prymitywnej, Art brut funk-
cjonują w powszechnym języku, a ich przejawy są uznawane przez 
krytykę. Aczkolwiek należy przypomnieć, że kierunki te narodziły 
________________ 

19 D. Baczała, Twórczość niepełnosprawna intelektualnie, [w:] Stymulowanie poten-
cjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, red. E. Lubińska-Kościółek,  
K. Plutecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 82. 

20 Por. J. Ficowski, Cyganie polscy, PIW, Warszawa 1953; idem, Cyganie na Pol-
skich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986; idem, Demony cudzego strachu: 
wspominki cygańskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986; idem, 
Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989;  
A. Kuźniak, Papusza, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013. 

21 A. Banach, Nikifor, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983, s. 14, 17. Dodaj-
my, że pierwsza książka A. Banacha o Nikiforze była pięciokrotnie odrzucana przez 
komisje wydawnicze. 
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się z „potrzeby odnalezienia autentyzmu prawdy wypowiedzi  
w otaczającym nas, wykreowanym, sztucznym świecie”22. Dzięki 
uznaniu Art brut docenia się sztukę samouków, nieprofesjonali-
stów, którzy kierują się przymusem tworzenia oraz buntowniczym 
nastawieniem wobec norm i wartości zwłaszcza zbiorowych i któ-
rzy tworzą, nie dbając o opinię innych, zwłaszcza krytyków sztuki. 
Szczególną wartością przywróconą do łask dzięki Art brut jest wol-
ność tworzenia, tym bardziej jeśli jest ona dyktowana wewnętrzną 
potrzebą, przymusem niemal. 

Z pewnością sztuka Innych jest bardzo zindywidualizowana, ale 
tym samym wyłamuje się z ram przeciętności, dzięki niezależności 
od krytyki nie jest ograniczana czynnikami ekonomicznymi. Owa 
wolność od zdań krytyki i odbiorców daje możliwość eksperymen-
towania środkami wyrazu, poszukiwania stosownej formy wypo-
wiedzi. „Artyści ci są nadzwyczajnie zwyczajni w swym autenty-
zmie i szczerości wypowiedzi, naiwni, nieulegający pokusom 
wyrachowanych strategii, wierni wyłącznie wewnętrznemu impe-
ratywowi”23. Ich prace wzbudzają brunerowskie „skuteczne zdzi-
wienie”, często bowiem nie odpowiadają przyzwyczajeniom od-
biorców, prowokują dystans i jednocześnie przykuwają uwagę, 
wciągają i kuszą. Artyści Art brut nadają codzienności ponadcza-
sową jakość estetyczną, „tworzą sztukę poza czasem, chociaż ich 
czas najwyraźniej nadszedł, a model twórczości, który wybrali, 
święci obecnie triumfy”24. Można nie być entuzjastą Art brut, Outsi-
der Art, Visionary Art, self-taught art, art horsles-normes, art singulier, 
sztuki naiwnej, prymitywnej, innej – jakąkolwiek przypiszemy jej 
nazwę, pozostaje to jednak obecnie tylko sprawą gustu. Minęły cza-
sy eliminowania jej i nazywania zdegenerowaną25 wraz z akceptacją 
________________ 

22 G. Borowik, A. Mironiuk-Nikolska, Wstęp, [w:] Gorzki smak Art brut. Badania – 
kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku, Państwowe Muzeum Etnogra-
ficzne, Warszawa 2016, s. 9. 

23 G. Borowik, Czas sztuki Art brut, [w:] Gorzki smak…, s. 18. 
24 Ibidem, s. 14. 
25 W 1937 r. w Monachium zorganizowano Wystawę Sztuki Zdegenerowanej, 

jako krytykę kierunków sprzecznych z oficjalnymi ideałami sztuki i piękna Niemiec. 
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dla kierunków, które inspirowała takich jak ekpresjonizm, dadaizm, 
surrealizm, kubizm, fowizm. Jednakże twórczość artystyczna Inne-
go, jak ją rozumem na potrzeby artykułu, nie ogranicza się jedynie 
do sztuk wizualnych ani do grupy osób dotkniętych doświadcze-
niem choroby psychicznej, jak to było u początków Art brut. 

Trzeba przyznać, że różne formy wyrazu artystycznego będące 
dziełem Innych interesowały i interesują psychologów oraz psy-
chiatrów. „Psychologowie i psychiatrzy próbowali badać normal-
ność Nikifora. Stwierdzili, że jest nienormalny, że ma inteligencję 
niższą, po prostu żadną. Nie reaguje na przeciętne podniety. Powta-
rzało się słowo debil”26. A jednak ten „debil” okazał się utalentowa-
nym malarzem, o którym dziś moglibyśmy powiedzieć, że jest 
świetnym przykładem zespołu sawanta. Ta niespójność cech spo-
łecznych i intelektualnych z twórczymi legła u podstaw badań  
z zakresu psychopatologii ekspresji – dyscypliny naukowej datują-
cej swe początki w drugiej połowie XIX w. Jednakże, jak pisze jedna 
z jej prekursorek w Polsce, Magdalena Tyszkiewicz: 

od chwili, gdy psychopatologia ekspresji zaczęła się wyodrębniać jako 
świadoma swego przedmiotu dyscyplina wiedzy, szczególne zaintere-
sowanie badaczy budziły przede wszystkim formalne osobliwości wy-
tworów plastycznych pacjentów chorych psychicznie. […] Zaczęto też 
stawiać dwa różne pytania natury poznawczej. Jedno dotyczyło specy-
fiki świata, w którym żyje pacjent. Drugie dociekało osobliwości takie-
go a nie innego obrazowania tego, co pacjent zamierzał przedstawić27. 

Dziś można powiedzieć, że ów drugi nurt problematyki badaw-
czej ma swoje liczne publikacje będące efektem pracy psychiatrów, 
psychologów i krytyków sztuki, pedagogów, zwłaszcza specjalnych 
i kulturoznawców. Wiele wiemy np. na temat malarstwa osób cho-
rych na schizofrenię28, coraz liczniejsze są próby opisania cech 
________________ 

26 A. Banach, op. cit., s. 158. 
27 M. Tyszkiewicz, Psychopatologia ekspresji, PWN, Warszawa 1987, s. 10-11. 
28 Klasyczną jest pozycja A. Kępińskiego, Schizofrenia, op. cit., w której odwołuje 

się autor do wcześniejszej pracy H. Rennerta Die Merkmale Schizophrener Bildnerei, 
Jena 1962. Por. też: N. Madejska, Malarstwo i schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, 
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twórczości wizualnej osób z innymi zaburzeniami psychicznymi29 
w tym również poparte ilościowymi materiałami badawczymi30,  
z niepełnosprawnością intelektualną31, z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi32, zagrożonych niedostosowaniem społecznym33,  
________________ 

Kraków 1975; cykl artykułów M. Tyszkiewicz: Tematyka wypowiedzi plastycznych  
a postać defektu schizofrenicznego, „Psychiatria Polska” 1973, nr 3; Tematyka i forma 
malarstwa i rysunku chorych na schizofrenię, „Psychiatria Polska” 1980, nr 6; A. Grzy-
wa, K. Kucharska-Pietura, Dynamika obrazu rodziny w pracach plastycznych chorych na 
schizofrenię paranoidalną, „Psychiatria Polska” 1998, nr 1(32); H. Welcz, Motywy sa-
kralne w twórczości plastycznej chorych na schizofrenię, „Badania nad Schizofrenią” 
2000 nr 2; H. Welcz, Schizofreniczna ekspresja plastyczna, „Current Problems of Psy-
chiatry” 2010, nr 1(11); E. Nieduziak, P. Dec Twórczość plastyczna schizofreników – 
studium przypadków, [w:] Twórczość jako forma dialogu ze światem, red. E. Nieduziak, 
WSH-P, Sandomierz 2010, s. 139-161. 

29 Np. A. Chmielińska, Twórczość „tych, którzy czują więcej”, [w:] Zasoby twórcze 
człowieka…, op. cit., s. 43-82. 

30 E. Głowacka, Artediagnoza: psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci 
neurotycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006. 

31 Np. K. Krawiecka, Od znaku graficznego do rysunku. W poszukiwaniu twórczości 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] K. Krawicka, E. Śmiechowska-Petrovskij, 
M. Żelazkowska, Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą 
psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, War-
szawa 2016; E. Nieduziak, Aktywność twórcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu „Integracja” w Sandomierzu, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością 
intelektualną T.2 Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2004, s. 231-240; idem, Twórczość plastyczna osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – studium przypadku, [w:] 
Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej? red.  
J. Głodkowska, A. Giryński, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2009, s. 191-197. 

32 E. Nieduziak, Rzeźba osób głuchoniewidomych – zjawisko artystyczne, zjawisko te-
rapeutyczne, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2011, nr 1 (13). 

33 E. Nieduziak, Projekcja jakości życia w ekspresji twórczej dzieci – uczestników zajęć 
w świetlicy socjoterapeutycznej, [w:] Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych 
patologią społeczną, red. Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej Wydawnic-
two Naukowe PWSZ, Tarnobrzeg 2011, s. 167-185; idem Wartości i uczucia w swobod-
nej ekspresji plastycznej i w pracach arteterapeutycznych uczestników zajęć socjoterapeu-
tycznych, [w:] W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut, 
Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011, s. 66-72. 
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z chorobą przewlekłą34. Jednocześnie próby systematyzowania  
i charakteryzowania ogólnych i typowych cech twórczości osób 
marginalizowanych idą w parze z działaniami praktycznymi i roz-
wojem terapii przez sztukę (arteterapii). Prowadzenie badań w tej 
domenie wymaga badania nakładających się na siebie, a jednocze-
śnie spójnych i wynikających z siebie płaszczyzn: kreacji – często 
związanej z jakimś fikcyjnym, nierealnym światem, i płaszczyzny 
realnego życia. W konsekwencji jednym z fundamentalnych pytań, 
na które badacz musi sobie odpowiedzieć, brzmi: co jest przedmio-
tem badań – terapia czy kreacja? Całość komplikuje możliwość za-
stosowania różnych dziedzin sztuki oraz ich wzajemnych kompila-
cji35. Warto jednak zatrzymać się przy tym terapeutycznym aspekcie 
twórczości Innego, choćby z tego powodu, że w wielu definicjach 
arteterapii podkreśla się twórczość jako niezbędny, konieczny i nie-
zbywalny warunek tego procesu36. Zatem nie każdy kontakt ze 
środkami ekspresji artystycznej na miano terapii prze sztukę zasłu-
guje. Ponadto trzeba pamiętać, że nie każda twórczość, nawet jeśli 
ma terapeutyczny potencjał, terapią jest i przez autora prac będzie 
tak rozumiany. Tym, co wydaje się najtrudniejsze w badaniu artete-
rapii, to oddzielenie świata fikcji od rzeczywistości. Owa przestrzeń 
między światami mieści w sobie ogromne zasoby terapeutyczne 
wykorzystywane przez artepsychoterapeutów, jak również w dzia-
łaniach autoterapeutycznych często nieuświadamianych sobie przez 
twórców. Należy w tym miejscu dodać, że w swoim zapleczu teore-
tycznym terapia przez sztukę odwołuje się do psychologii humani-

________________ 

34 A. Stawecka, Rozwojowe walory twórczości plastycznej dzieci przewlekle chorych  
w okresie późnego dzieciństwa, [w:] Barwy twórczości, red. M. Kuśpit, UMCS, Lubin 2013. 

35 O problematyczności art-based study i odwoływaniu się w badaniach do kla-
sycznych podziałów na dziedziny sztuki, które wydaja się archaiczne w kontekście 
współczesnych przemian w sztuce mówiła prof. E. Rewers podczas VI Transdyscy-
plinarnego Sympozjum Badań Jakościowych we Wrocławiu w wystąpieniu Rywali-
zacja założeń ontologicznych w badaniach nad kulturą. 

36 Por. A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, W. Szulc, Definicje arteterapii, [w:] Arte-
terapia cz. 1, red. A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2014. 
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stycznej, psychoanalizy, koncepcji psychodynamicznych czy psy-
chologii Gestalt37. 

Uprawianie sztuki wiąże się z konstruowaniem odrębnego 
świata, w którym kreujący go czuje się pewnie. Jest to świat znany, 
oswojony, dający poczucie bezpieczeństwa m.in. dlatego, że to wła-
śnie autor-kreator powołuje go do życia. Tworzy tak, jak chce i co 
chce. W tym świecie, uwidacznianym w postaci obrazów, utworów 
literackich, kreacji performatywnych czy muzycznych, można odna-
leźć przejawy Inności, uwarunkowane stanem funkcjonowania psy-
chofizycznego autora. Umożliwia to analiza formalna dzieł, w któ-
rej bierze się pod uwagę zastosowane kolory, efekty światłocienia, 
proporcje, perspektywę, fakturę, materię itp., słowem środki wyra-
zu artystycznego. Ale jest jeszcze obszar kreacji Innego bardzo mało 
zbadany – obszar świata wewnętrznego. I nie chodzi tu o jego prze-
jawy w twórczości, lecz o odwrotny kierunek analizy. Poprzez kon-
takt z twórczością Innego można doświadczyć spotkania z jego 
światem osobistym. Jest to ów pierwszy nurt badań związany  
z psychopatologią ekspresji, a zarazem podróż oraz wysiłek zgoła 
metafizyczny – by powrócić do przywołanego na początku E. Lévi-
nasa. „«Tu nie ma prawdziwego życia». Ale jesteśmy w świecie. […] 
Metafizyka zwraca się ku «gdzie indziej», ku «inaczej», ku «inne-
mu» […], jest ruchem wychodzącym od znanego nam świata –  
nawet jeśli na jego skraju albo w nim skrywają się ziemie jeszcze 
nieznane – od «u siebie», które zamieszkujemy, w stronę obcego 
poza-sobą, w stronę jakiegoś «tam»”38. A zatem obcując z twórczo-
ścią Innego, oglądając obrazy np. wspomnianego Nikifora albo 
spektakle Lubelskiej Teatroterapii39, podejmując lekturę Kokorynów40 
________________ 

37 Arteterapia. Podręcznik, red. C.A. Malchiodi, Wydawnictwo Harmonia Univer-
salis, Gdańsk 2012, rozdz. Arteterapia – podejście kliniczne, s. 79-176. 

38 E. Lévinas, op. cit., s. 18. 
39 http://www.teatroterapia.lublin.pl/ [dostęp: 28.04.2017]. 
40 Kokoryny, czyli opowieści dziwnej treści, Wydawnictwo Koziara Tararara, Lu-

blin 2005. Książka jest zbiorem krótkich utworów literackich napisanych przez 
uczniów z mózgowym porażeniem mózgowym. Autorzy opowiadań: A. Dominicz, 
M. Kot, Ż. Tytko, A. Karcz, G. Jankowski, K. Nogieć, A. Jaskowski, G. Hull,  
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albo Obłędu41, czy mam dostęp do świata wewnętrznego autorów 
tych prac? Przede wszystkim należy przyjąć, że mamy do czynienia 
z dziełami autentycznymi. Jest to warunek sine qua non. Jednocze-
śnie, że mimo licznych analiz formalnych, nie istnieje żaden uni-
wersalny przewodnik do interpretacji dzieł Innego. 

Identyczność aparatu wzrokowego nie zapewnia identyczności w po-
strzeganiu świata. Siłą, która stymuluje proces kreacji, są wyobraźnia  
i intuicja. W zależności od stanu emocjonalnego, otoczenia oraz rozma-
itych bodźców towarzyszących, każdy człowiek przeżywa rzeczywi-
stość inaczej, a co za tym idzie, ma niepowtarzalną, charakterystyczną 
dla siebie zdolność tworzenia42. 

Zatem trzeba mieć świadomość, że nie istnieje żaden uniwersal-
ny klucz do zrozumienia znaczeń zawartych w dziełach. Mało tego, 
twórcom zazwyczaj nie zależy na odczytywaniu ich przez innych, 
sami także często nie są ich świadomi. Rzecz całą komplikuje sam 
charakter środków wyrazowych: od literackich, przez wizualne  
po ich konglomerat w działaniach performatywnych (teatralnych  
i parateatralnych). Jak je czytać? Nie chodzi bowiem o interpretację 
dzieł, ich percepcję, lecz o przyjęcie perspektywy kogoś, kto pod 
powierzchnią barw, kształtów, słów, gestów itp. mówi o sobie. 

Ryszard Kapuściński pisał, że „każde spotkanie z Innym jest  
zagadką, jest niewiadomą, jest […] tajemnicą”43. Można również 
metaforycznie nazwać spotkanie „oswajaniem się z Innym”44. Jed-
nakowoż spotkanie z twórczością Innego nie jest spotkaniem bez-
pośrednim, jest de facto spotkaniem z jego śladami i tworzonymi 
przez niego znakami. Twórczość artystyczną można przecież trak-
tować jako formę komunikacji, zakładając, że jest „pełnym znaczeń 
komunikatem, informacją o człowieku, o sposobach postrzegania  
________________ 

G. Giermek, S. Wróbel. Na jej podstawie powstał spektakl Muzyka ze słowami, reż.  
P. Cieplak, z J. Peszkiem i M. Peszek do muzyki zespołu Voo Voo. 

41 J. Krzysztoń, Obłęd, PIW, Warszawa1980. 
42 G. Borowik, op. cit., s. 14, 16. 
43 R. Kapuściński, op. cit., s. 11. 
44 R. Włodarczyk, Oswajać się z Innym. Kapuściński – Lévinas, „Odra” 2009, nr 3. 
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i rozumienia przez niego świata”45. Grażyna Borowik używa okre-
ślenia „świadectwo” na opisanie sztuki „artystów zwyczajnych, 
artystów szarego życia”, których los i specyficzny talent umieścili 
na marginesie życia i sztuki46. Zatem stając w obliczu twórczości 
Innego, odbiorca może poczuć się jednak zagubiony i bezbronny, 
nie posiadając narzędzi do rozumienia znaczeń w niej zawartych.  
W przypadku twórczości literackiej pomocna bywa identyfikacja  
z fikcyjnym bohaterem albo otwartość, empatia, współczująca lek-
tura dzienników, pamiętników czy twórczości epistemolograficznej. 
Żaden medyczny opis dysfunkcji nie odda jej doświadczania, tak 
jak jest to zawarte w książce Jerzego Krzysztonia czy Jean-Domi-
nique’a Bauby: 

Ból w piętach, głowa jak kowadło i rodzaj skafandra krepującego całe 
ciało. […] Nie muszę długo się zastanawiać, by zorientować się, gdzie 
jestem, i przypomnieć sobie, że odpadłem od życia w piątek, 8 grudnia 
zeszłego roku47. 

Zupełnie innym kodem posługują się twórcy wizualni. Skoro 
jednak wybrali taką formę ekspresji, oznacza to, że tym tropem na-
leży podążać na spotkanie z Innym. Godząc się z faktem, że „nie 
wszystko […] można odczytać, rozszyfrować, zrozumieć logicz-
nie”48. Warto jednak dodać, że wielu twórców nie ogranicza się do 
jednej tylko formy ekspresji. O doświadczeniu choroby dowiemy 
się nie tylko z obrazów Fridy Kahlo, ale również z dzienników  
malarki; malarstwo Christy Browna uzupełnia twórczość pisarska  
i poetycka. Należy jeszcze za Joanną Głodkowską zauważyć, że 
Inność osoby „przenosi” się na jej bliskich, osoby związane z jej 
życiem49. Niewiele byśmy o Innych wiedzieli, gdyby nie lektura 
dzienników rodziny Ingmara Bergmana, esejów syna Susan Son-
________________ 

45 G. Borowik, op. cit., s. 40. 
46 Ibidem, s. 18-19. 
47 J.D. Bauby, Skafander i motyl, Słowo obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 7. 
48 G. Borowik, op. cit., s. 20. 
49 J. Głodkowska, op. cit., s. 76. 
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tag50, blogów internetowych prowadzonych przez rodziców i opie-
kunów osób z niepełnosprawnościami. Słowo często jest koniecz-
nym dopełnieniem obrazów – znajdziemy je w dziennikach Fridy 
Kahlo, Antonina Artauda, ale również w obrazach Marii Wnęk. 

Artysta mówi o sztuce jako fachowiec i jako twórca. Mówi o sztuce ja-
ko o rzeczy, do której się zbliżył całym istnieniem. Mówi jak praktyk, 
który zna opór tworzywa i technikę przemiany myśli twórczej na dzie-
ło konkretne. Mówi jako ten, który przeżywał procesy twórcze i może 
mówić o tym, co w całej pełni przeżył51. 

Jego słowo może więc pomóc w odczytaniu wskaźników zawar-
tych w formie wizualnej, przybliżyć rzeczywiste problemy, konflik-
ty, lęki, marzenia czy wyobrażenia. Uchyla rąbka tajemnicy tworze-
nia i życia artysty. 

Zjednoczeniem obrazu, słowa, fabuły bywa twórczość filmowa, 
którą w wybranych okolicznościach można potraktować jako formę 
zapisu doświadczenia ubranego w filmową fikcję. Oglądając np.  
„33 sceny z życia”52 Małgorzaty Szumowskiej i mając jednocześnie 
choćby namiastkę wiedzy o osobistych przeżyciach reżyserki za-
wartych w scenariuszu, jako widz zostaję postawiona także w po-
zycji świadka, nie tylko odbiorcy, interpretatora, widza. Do jeszcze 
bardziej skomplikowanej sieci śladów, znaków i znaczeń dochodzi 
w sztukach performatywnych, zwłaszcza w sytuacji nieukrywania 
przed odbiorcami Inności, która staje się widocznym i znaczącym 
znakiem. Świadomość Inności rzeczywistej, a nie kreowanej prze-
kłada się na sposób rozumienia dzieła i rodzi pytania o to, jak waż-
na jest wartości tego znaku w kontekście całego dzieła. Oglądając 
________________ 

50 Por. E. Nieduziak, Literackie dzienniki umierania jako forma oswajania ze śmiercią, 
[w:] Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji 
i jej implikacje pedagogiczne, red. S. Jaronowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015, 
s. 154-169. 

51 S. Szuman, Wstęp, [w:] W. Lam, Twórczość przejawem instynktu życia, KAW, 
Gdańsk 1977, s. 7. 

52 33 sceny z życia, reż. i scen. M. Szumowska, produkcja: Polska, Niemcy, pre-
miera 10 sierpnia 2008 r. 
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przedstawienie głuchoniewidomej aktorki zespołu Nalaga’at Thea-
tre Bat Shevy Revensari widzowie poza przeżyciem estetycznym 
mogą stać się częścią doświadczenia, jej osobistej historii53. Podob-
nie oglądając Krzysztofa Globisza w roli „Wieloryba”54, słuchając 
wypowiadanych przez aktora słów np. tych Fernando Pessoi – 
„Bywa, że odczuwam wszystko./Przez chwilę jestem bardziej róż-
norodny/niż przypadkowy tłum./Wszystkie epoki przez chwilę do 
mnie należą./Wszystkie dusze przez chwilę mają swoje miejsce/we 
mnie./Lecz są takie fale,/ takie nawałnice i szkwały,/które powo-
dują,/że ocean się cały oddziela ode mnie./Wtedy zostaje się z ni-
czym”55 - można rozumieć je jako monolog tytułowego morskiego 
ssaka – i na tym poziomie odbioru pozostać, ale również odnieść je 
do osobistej sfery życia aktora zmagającego się ze skutkami przeby-
tego udaru. 

W tym miejscu należy postawić pytanie o to, czy odbiorca 
(widz, czytelnik, oglądający) mają prawo do takiej formy odbioru? 
Przede wszystkim więc należy wyraźnie podkreślić, że w propo-
nowanym sposobie kontaktu z twórczością Innego nie o zwykły 
odbiór ani interpretację dzieła chodzi, lecz o niezwykłe spotkanie  
z drugim człowiekiem. Zatem chodzi i o doświadczenie zgoła od-
mienne, o Levinasowskie „wydarzenie” możliwe jedynie w twór-
czości głęboko autentycznej. Dla przykładu, jak mówi Mateusz Pa-
kuła, scenarzysta Wieloryba, „Dla niektórych ten spektakl jednak nie 
wykracza poza terapię. Uznają, że to nie jest sztuka, w związku  
z tym nie porusza ich to tak mocno. Lub porusza ich w ten sposób, 
że irytuje – nie są w stanie zaakceptować […] rozmaitych przekro-

________________ 

53 Nalaga’at (tzn. dotknij) jest grupą teatralną, skupiającą osoby niewidome  
i niesłyszące. W nazwie zespół nawiązuje do podstawowego komunikowania się 
jakim jest dotyk. Grupa gościła w Polsce dwukrotnie, ostatnio podczas Festiwalu 
Brave we Wrocławiu w 2016 r. z przedstawieniem „Say «Orange»” reż. S. Sibony 
Więcej na: http://nalagaat.org.il/en/theater-2/ oraz http://nalagaat.org.il/en/the 
ater-2/say-orange/ [dostęp: 28.04.2017]. 

54 Wieloryb the Globe, reż. E. Rysova, tekst i dramaturgia: M. Pakuła; premiera 
9.12.2016. Por. J. Kopciński, Globisz, „Teatr” 2017, nr 2, s. 6-9. 

55 Wieloryb the Globe, reż. E. Rysova, tekst i dramaturgia: M. Pakuła. 
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czeń, bo one są poza estetyką i wyobrażeniem o spójności w tea-
trze”56. Proponowane spotkanie z twórczością Innego wykracza 
poza sferę estetycznych konwencji, poza interpretacje psycholo-
giczne oraz traktowanie jej jako sposobu leczenia. 

Ryszard Kapuściński pisał, że spotkanie z Innym opiera się na 
dwoistości: na tym, co jest wspólne i typowe, i na tym, co wynika  
z rasy i uwarunkowań kulturowych. 

Problem jednak w tym […] że ta istniejąca w każdym z nas relacja 
miedzy człowiekiem – jednostką, indywidualnością i osobowością,  
a człowiekiem – nosicielem kultury i rasy, nie jest w nim samym  
nieruchoma, sztywna, statyczna, dana raz na zawsze, ale przeciwnie 
– cechuje ją dynamika, ruchliwość, zmienność, różnice natężenia,  
w zależności od kontekstu zewnętrznego, wymogów chwili bieżą- 
cej, oczekiwaniom otoczenia, a nawet – naszego własnego nastroju  
i wieku57. 

Stanowisko to można przenieść na relacje z twórczością Innego, 
której rozumienie nie powinno być jednoznaczne, tym bardziej ro-
zumiejąc je jako spotkanie z Innym. Nie ma dwóch identycznych 
spotkań, są uzależnione od obu stron. Wyruszając jednak na spo-
tkanie z twórczością Innego, należy przyjąć postawę tego, który „nic 
nie wie”, „nie zna się”, postawę pokory i otwartości. Dlatego jako 
przestrogę należy potraktować słowa Lévinasa o porzuceniu dys-
kursu pedagogicznego czy psychagogicznego, które określił jako 

mówienie z pozycji kogoś, kto chce przechytrzyć bliźniego. […] Nie 
staje ona [retoryka] naprzeciw Innego, lecz podchodzi do niego z uko-
sa, choć nie traktuje go jak rzecz, bo pozostaje mową i mimo wszyst-
kich swych sztuczek zwraca się do Innego, zabiega o jego „tak”. […] 
Zrezygnować z psychagogii, demagogii, pedagogii, jakie zawiera reto-
ryka to stawać naprzeciw innego człowieka w sytuacji prawdziwego 
dyskursu58. 

________________ 

56 K. Kusinowska, Modlitwa wygnańca, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 28, s. 65. 
57 R. Kapuściński, op. cit., s. 10. 
58 E. Lévinas, op. cit., s. 68. 
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Jednym z warunków powodzenia spotkania jest uznanie wolno-
ści Innego, jego niezależności w świecie, jaki tworzy. Jednocześnie 
konieczna jest zgoda na niepowtarzalność tego świata. Skoro jest 
wyrazem wolości, tzn. że powstał nie dla chęci pokazania się, lecz  
z potrzeby tworzenia. Zatem dzieło jako komunikat jest też wtórne 
wobec samego wewnętrznego przymusu kreacji. 

Dlaczego jednak to spotkanie miałoby być ważne dla nie-
Innego? Dlatego, że poznając Innych, lepiej poznaje siebie, bo Inny 
jest jego zwierciadłem, bo „aby zrozumieć lepiej samych siebie, 
trzeba lepiej zrozumieć Innych, móc się z nimi porównać, zmierzyć, 
skonfrontować”59. Powtórzyć jednak należy, że jest to spotkanie 
przebiegające w osobliwych warunkach, w których często słowo 
traci nadrzędną moc na rzecz innych środków wyrazu. Słowo bywa 
dopełnieniem, wskazówką jak podążać za Innym. Taki układ pod-
kreśla jeszcze bardziej Lévinasowską asymetryczność relacji z In-
nym, polegającą m.in. na tym, że „w Innym widzę nauczyciela, mi-
strza. Równość osób sama w sobie nic nie znaczy. […] Polega na 
uznaniu wyższości Innego i jego mistrzostwa, jest kontaktem z in-
nym człowiekiem ponad retoryką”60. Inny jest zawsze różny od Ja, 
jest niezastępowany i nieprzechodni co znaczy, że Ja nie może stać 
się Innym61. Jak pisze Barbara Skarga – spotkanie tworzy pewne 
ramy, które trzeba wypełnić własnym doświadczeniem i obserwa-
cją, „inny i ja nie znajdują się w jednej płaszczyźnie; inny przema-
wia jakby z wysokości, nakazuje mi się wznieść ponad siebie”62.  
W konfrontacji z działalnością artystyczną Innego, znaczenia nabie-
ra wyczulenie na inne, pozasłowne formy porozumiewania się 

ktoś nadchodzi. Bez uprzedzenia. Zapach, smak, linia, gest, słowo, 
szczegół, fragment dają do ręki nitkę, po której wraca się do siebie, jed-
nocześnie pomagając przekroczyć czas, to, kim w danej chwili jesteśmy 

________________ 

59 R. Kapuściński, op. cit., s.14. 
60 E. Lévinas, op. cit., s. 70. 
61 R. Włodarczyk, Lévinas. W stronę pedagogiki azylu, Wydawnictwo UW, War-

szawa 2009, s. 176. 
62 B. Skarga, Wstęp, [w:] E. Lévinas, op. cit., s. XX. 
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[…] Inny we mnie rezonuje z Innym poza mną. Obaj domagają się po-
konania oporu bezpiecznego zamieszkiwania w tu i teraz, ponawiane-
go wysiłku mojego z nimi oswajania się63. 

Dlatego tak ważne są inne poza słowem drogi wiodące do spo-
tkania. Wielu twórców Innych nie posługuje się słowem, które samo 
w sobie staje się ułomne i niewystarczające wobec tego, co można 
wyrazić obrazem, dźwiękiem, gestem oraz ich zestawieniami. I to 
jest również dialog. 
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Inny w dyskursie polskiej pedagogiki specjalnej ostatnich lat to 
umowny, zbiorowy deskryptor wszystkich kategorii osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym z powodu swojej odmienności1. 
Pedagogika specjalna podkłada pod to pojęcie w pierwszym rzędzie 
niepełnosprawność, ale także każdą kategorię osób wymagających 
________________ 

1 Zob. Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność, red. J. Rutkowiak,  
A. Krause, OSW im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2009. 
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mniejszego lub większego wsparcia społecznego. Analizując z kolei 
źródła wsparcia społecznego, można wskazać ich wiele, a jednym  
z celów współczesnych działań pomocowych (w tym polityki spo-
łecznej, pomocy społecznej czy pracy socjalnej) jest poszukiwanie  
i aktywizacja jego zasobów2. Takimi mogą być zarówno różnego 
rodzaju działania charytatywne, jak i w ogóle zasoby budowane  
w ramach tzw. trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju organizacji 
pozarządowych, popularnie określanych w Polsce jako NGO lub 
NGOs (w liczbie mnogiej) od skrótu ich angielskiej nazwy non-
governmental organization (organizations). Warto zaznaczyć, że skróty 
te używane są w oficjalnych dokumentach zarówno krajowych, jak 
zagranicznych. W przypadku w pełnej zależności od państwa –  
a może to być zarówno zależność ekonomiczna, jak i polityczna czy 
ideologiczna – używa się też skrótu QUANGO (Quasi-NGO)3, choć 
nie jest on już tak rozpoznawalny jak poprzednie. 

W Polsce organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością 
obecne są od dawna, już od XIX w., najstarsza z nich na terenie ziem 
polskich to powstałe we Lwowie już w 1876 r. Galicyjskie Towarzy-
stwo Głuchoniemych „Nadzieja” (później przemianowane na Ma-
łopolskie Towarzystwo Głuchoniemych „Nadzieja”)4. Od tego cza-
su utworzono szereg innych, działających do dziś stowarzyszeń,  
a wśród nich takie rozwinięte na skalę ogólnopolską wielkie insty-
tucje społeczne, takie jak Polski Związek Głuchych, Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem (od roku 2015 Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektual-
ną), Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Walki  
z Kalectwem i wiele innych. Mają one swoją kilkudziesięcioletnią 
________________ 

2 D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzi-
nami, CRZL, Warszawa 2014. 

3 Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, http://www. 
ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/elementarz_III_sektora.pdf [do-
stęp: 17.05.2017]. 

4 B. Szczepankowski, Historia ruchu głuchoniemych. Publikacja wydana z okazji 
120-lecia ruchu społecznego niesłyszących na ziemiach polskich oraz 50-lecia Pol-
skiego Związku Głuchych, PZG, Warszawa 1997. 
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tradycję, jednak ich intensywny rozwój – podobnie zresztą jak or-
ganizacji pozarządowych działających na rzecz innych grup spo-
łecznych i powołanych w najróżniejszych innych celach – przynio-
sła transformacja ustrojowa lat 90., a nową przestrzeń do działania 
stworzyła Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie5, znowelizowana w kolejnych latach6, 
z uwzględnieniem doświadczeń pierwszych lat wolontariatu jako 
zjawiska, które wcześniej nie było w Polsce przewidywane prawnie. 
To istotna uwaga, gdyż wskazuje, jak bardzo jako naród musieliśmy 
się uczyć nowej rzeczywistości, łącznie z nadawaniem nowego 
kształtu działaniom społecznikowskim. 

W celu zaznaczenia społecznej funkcji organizacji pozarządo-
wych używa się też wobec nich określenia „organizacje użyteczno-
ści publicznej” lub „pożytku publicznego”, choć z punktu widzenia 
ich szczególnego statusu (np. prawa pozyskiwania środków finan-
sowych ze zbiórek publicznych, w tym z deklaracji podatników co 
do przeznaczenia 1% podatku dochodowego), nie wszystkie NGOs 
można uznać za takowe w świetle istniejącego prawa. Pożytek pu-
bliczny w nazwie kategorii organizacji nie oznacza braku motywów 
ekonomicznych czy nawet możliwości zarobkowania przez nią, ale 
wskazuje na motyw pro publico bono jako wiodący i podporządko-
wujący wszystkie pozostałe. Co więcej, podlega to podstawowej 
kontroli systemowej poprzez obowiązek corocznego składania  
i upubliczniania sprawozdań finansowych. Nie znaczy to, że orga-
nizacje te nie mogą się kierować czy nie kierują się w swoim działa-
niu motywami ekonomicznymi, chęcią pozyskania środków finan-
sowych do realizacji swoich celów, w tym chęcią polepszenia 
sytuacji życiowej swoich członków czy reprezentowanej społeczno-
________________ 

5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873). 

6 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. z późn. zmianami – tekst ujednolicony na podstawie Obwieszczenia 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 
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ści, jednak społeczna użyteczność jest motywem wiodącym, a inne 
działania muszą być jej podporządkowane7. 

Nazwa trzeci sektor dotyczy podziału podmiotów aktywności 
społeczno-gospodarczej w nowoczesnych państwach demokratycz-
nych, która obejmuje następujące grupy podmiotów: 

• sektor pierwszy – państwowy, którą stanowi administracja 
publiczna nastawiona na realizację zadań publicznych, 

• sektor drugi – prywatny, którą stanowi sfera biznesu, przed-
siębiorstw i wszystkich instytucji nastawionych na zysk eko-
nomiczny, 

• sektor trzeci – sektor organizacji pozarządowych, prywatnych, 
działających społecznie i nie dla zysku (non-profit)8. 

W zestawieniu tym określenie pozarządowe odróżnia sektor trze-
ci od pierwszego, a określenie non-profit – trzeci od drugiego, co 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka „trzeciego sektora” w podziale podmiotów 
aktywności społeczno-gospodarczej państwa (źródło: opracowanie własne na pod-
stawie G. Spytek-Bandurska, Sektor, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej, 
[w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009 oraz portalu polskich organizacji pozarządowych  
 www.osektorze.ngo.pl) 

Podmioty Sektor gospodarczy 
Ukierunkowanie  

ekonomiczne 

państwowe, rządowe, 
publiczne 

PIERWSZY SEKTOR 

Instytucje rządowe non-profit, realizacja za-
dań publicznych 

prywatne, pozarządowe, 
niepubliczne 

� TRZECI SEKTOR � 

Organizacje pozarządowe 

DRUGI SEKTOR 

Prywatne przedsiębior-
stwa 

nastawienie na zysk 

________________ 

7 Ibidem. 
8 Portal organizacji pozarządowych, http://osektorze.ngo.pl [dostęp: 22.04.2017]. 
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Organizacje nastawione na działania prospołeczne nazywano 
niegdyś charytatywnymi i terminy charytatywność, dobroczynność czy 
filantropia nadal funkcjonują w dyskursie publicznym, natomiast 
przemyślenia wymagają zarówno same określenia, jak i podejmo-
wane w ramach nich działania – stąd tytułowe pytanie o „dobrą”  
i „złą” charytatywność. 

Słowo charytatywny pochodzi z łac. charitas, caritas – miłosier-
dzie; charitativus – miłosierny, zaś słowo miłosierny wywiedzione 
jest od słowa miłość – w filozofii i etyce chrześcijańskiej podstawo-
wej relacji istnieniowej, która łącząc ze sobą osoby staje się relacją 
osobową. Pojęcie miłości jest więc konstytutywne dla założeń 
chrześcijańskiego personalizmu, a Mieczysław Gogacz określa ją 
jako podstawę filozofii działań chroniących, gdyż „w miłość oso-
bową włączony jest cały człowiek, gdy intelekt i wola chronią tę 
relację swoimi działaniami”9. Jest to więc miłość cała, zupełna i peł-
na. Można powiedzieć za autorem o „miłości, chronionej przez po-
znanie i decyzje”. To ważne dookreślenie, gdyż we współczesnym 
społeczeństwie za działaniami potocznie określanymi jako charyta-
tywne nie zawsze stoją relacje osobowe, nie zawsze towarzyszy im 
wola i wysiłek poznania Innego, co wobec przytoczonych słów mo-
że wręcz zaprzeczać idei miłości określanej personalistycznie. 

Istnieje kilka odmian chrześcijańskiej miłości – caritas jest jedną  
z nich, a ściślej jest jedną z form tzw. miłość umysłowej (łac. dilectio). 
W ujęciu personalistycznym to nawet nie jakaś działalność społecz-
na, ale pewna nadrzędna wartość – altruistyczna troska o człowie-
ka, bez oczekiwania wzajemności; uczucie, które stanowi cel sam  
w sobie. Tylko taką miłość pozwala na ogarnięcie drugiego czło-
wieka w pełni jego bytu. Jak podkreśla Gogacz: „w caritas tak  
naprawdę najważniejszy jest drugi człowiek oraz jego dobro, jego 
miłość, tęsknoty, troski, utrapienia”10. Działanie społeczne, akty 
charytatywności mogą – i oczywiście powinny – wypływać z tak 
________________ 

9 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Wydawnictwo Navo, 
UKSW, Warszawa 1998, s. 63. 

10 Ibidem. 
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rozumianej caritas, pozostaje jednak pytanie, czy faktycznie można 
ją dostrzec jako ideę przewodnią współczesnej pozornie bardzo 
rozwiniętej charytatywności? Jedną ze sprzeczności jest np. ograni-
czenie charytatywności do datków finansowych, które mają utrzy-
mać darczyńcę w dobrym samopoczuciu i przekonaniu o jego do-
broduszności, bez wejścia w przestrzeń osobistych relacji, o których 
była mowa wcześniej czy chociaż zainteresowania się losem i fak-
tycznymi potrzebami beneficjentów. Jasne, że w dużej skali i po-
trzeb, i działań charytatywnych trudno o umożliwienie typowych 
kontaktów w relacji face-to-face, ale trzeba liczyć się z tym, że chary-
tatywność zbudowana na komunikowaniu masowym, wykorzystu-
jąca odruchy emocjonalne i mechanizm zachowań konsumenckich 
jako bazę fundraisingu (sprofesjonalizowanej formy pozyskiwania 
środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych), 
wiąże się z ryzykiem uprzedmiotowienia beneficjentów, a nawet 
budowania i utrwalania niebezpiecznych stereotypów społecznych. 
Może np. budować wizerunek osoby z niepełnosprawnością, bied-
nej, biernej, nieszczęśliwej, zależnej. To stereotyp przeciwny obra-
zowi osoby z niepełnosprawnością, jaki mieści się w teleologii pe-
dagogiki specjalnej, w takim rozumieniu działalność charytatywna 
mogłaby nawet prowadzić do efektów sprzecznych z celami rewa-
lidacyjnymi. 

Jest to zapewne obszar pewnego ryzyka, który wymaga refleksji 
pedagoga specjalnego, choć nie jest argumentem przeciwko chary-
tatywności jako takiej. Analizując jednak realny obraz podejmowa-
nych w tym obszarze działań (o czym więcej w dalszej części arty-
kułu), jak również ich skutków, można powiedzieć, że przymiotnik 
charytatywny oderwał się współcześnie od swego źródłosłowu. Stąd 
też jeśli rozważa się i poddaje krytyce funkcjonowanie ruchu chary-
tatywnego, jak i podejścia charytatywnego do działań pomoco-
wych, nie oznacza to krytyki samej caritas. Co więcej, wydaje się, że 
formuła caritas jest ponadczasowa, nie może się wyczerpać, nato-
miast formuła działań charytatywnych zawsze musi być analizo-
wana wobec jakichś realiów rzeczywistości społecznej – jakiegoś tu  
i teraz. Nie ulega jednak wątpliwości, że do caritas trzeba dojrzewać, 
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trzeba się jej uczyć. Tak samo uczyć się trzeba człowieka otaczanego 
pomocą, gdyż każda forma pomocy jest też ingerencją w świat In-
nego i jako taka zobowiązuje do szczególnej uważności, odpowie-
dzialności i etyczności. 

Dwa pozostałe wskazane pojęcia dobroczynność i filantropia nale-
żałoby traktować jako synonimy. Dobroczynność – według Słownika 
Języka Polskiego PWN to działalność o charakterze społecznym 
polegająca na niesieniu pomocy materialnej ubogim11, przy bardzo 
podobnie brzmiącej definicji słowa filantropia (gr. philanthrōpia – 
dobroczynność, życzliwość; philánthrōpos – kochający ludzkość): to 
działalność osób bądź instytucji polegająca na bezinteresownym 
udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym12. 
Można więc uznać, że słowa dobroczynność, filantropia, beneficencja – 
oznaczają to samo (ostatnie praktycznie w Polsce jest nieużywane, 
choć za sprawą realizacji różnego rodzaju licznych projektów,  
finansowanych m.in. ze środków unijnych, samo słowo beneficjent 
stało się z kolei bardzo popularne). 

Paradoks dobroczynności polega na tym, że niewłaściwie reali-
zowana może przynosić wręcz negatywne skutki społeczne, a więc 
mimo pozytywnych intencji może zamieniać się w złą dobroczynność 
lub też złoczynność. Czasem trudno zrozumieć, jak to możliwe, że 
negatywne efekty działań społecznych sytuują się tak daleko od ich 
pozytywnych założeń. Dla przykładu: z tego samego powodu trud-
no zrozumieć, dlaczego w coraz większej liczbie krajów kolejne 
wielkie miasta wprowadzają np. restrykcyjne zakazy dokarmiania 
bezdomnych, piętnowane jest jako społecznie szkodliwe zasilanie 
pieniędzmi żebrzących itd. Nie oznacza to przecież zaszczepienia 
społecznej znieczulicy i wygaszenia gotowości działań pomoco-
wych, a jedynie chęć wzbudzenia refleksji nad perspektywicznym 
znaczeniem własnych działań – w omawianym przypadku utrwa-

________________ 

11 Hasło: dobroczynność, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ 
doroszewski/dobroczynnosc;5421107.html [dostęp: 2.05.2017]. 

12 Hasło: filantropia, [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/filantropia [do-
stęp: 2.05.2017]. 
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lania bezdomności. Zakaz dokarmiania bezdomnych obowiązuje 
już w ponad pięćdziesięciu amerykańskich miastach, w tym w ta-
kich metropoliach, jak Nowy ork, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix 
Dallas czy Miami, działania takie – uznawane obecnie za przestęp-
stwa – zagrożone są bezwzględnie egzekwowanymi karami grzyw-
ny i więzienia, nawet w odniesieniu do przedstawicieli organizacji 
charytatywnych, gdyż zarezerwowano je jako usługę socjalną dla 
wyspecjalizowanych instytucji państwowych13. Tak realizowana 
polityka żywnościowa wobec osób bezdomnych ułatwia bowiem 
nie tylko ich zliczane (problem występujący we wszystkich krajach), 
ale także podejmowanie powiązanych z nią działań na rzecz wy-
chodzenia z bezdomności. To drastyczny przykład, ale najlepiej 
pokazuje dwa skrajne oblicza działań dobroczynnych. 

Okazuje się zatem, że nie tylko nie można odrywać działań cha-
rytatywnych od uczenia się i dojrzewania w caritas, ale i filantropii 
nie można odrywać od realiów i mechanizmów rządzących świa-
tem społecznym. Filantropia powinna być bowiem przemyślaną, 
racjonalną dobroczynnością, wpisaną w jakąś określoną strategię 
zmieniania świata – jak uważają niektórzy jego „naprawiania”. O ile 
działania charytatywne mogą być podejmowane przez każdego,  
o tyle filantropia wymaga dużego nakładu środków na realizację 
założonych przedsięwzięć: im większy zakres planowanych zmian, 
tym większych nakładów. Może być zatem udziałem najbogat-
szych14, co budzi czasem skrajne emocje i oceny (stereotyp kapitali-
sty „krwiopijcy”, który wzbogaciwszy się kosztem innych – bawi 
się w filantropa), jednak należy z uwagą spojrzeć zasoby – nie tylko 
finansowe – będące w posiadaniu najbardziej przedsiębiorczych 
________________ 

13 Ch. Spargo, Florida charity worker, 90, arrested by police for feeding the homeless 
gets right gets arrested again one day later, http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2822829/Charity-worker-90–arrested-police-feeding-homeless-gets-right-work-one-day- 
later-despite-outcry-insensitive-mayor-gets-arrested-again.html [dostęp: 25.11.2016]. 

14 W Polsce liczba osób z majątkiem wartym ponad 1 mln dolarów wynosiła wg 
Raportu brytyjskiej firmy MDRC w roku 2008 ponad 78 tys. Zob. Filantropia – Polacy 
nie znają tego słowa, wydanie z 27.10.2010, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarze 
nia/artykuly/307049,filantropia-polacy-nie-znaja-tego-slowa.html [dostęp: 2.05.2017]. 
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jednostek. Wbrew krzywdzącym opiniom często są one motywo-
wane rzeczywistą chęcią niesienia dobra i solidarnością z grupami 
czy jednostkami słabszymi. 

Dobra, nowoczesna, wartościowa społecznie i etyczna filantro-
pia nie jest jednak łatwa. Trzeba się jej uczyć. Ciekawe są doniesie-
nia prasowe dotyczące spojrzenia Polaków na filantropię. Z badania 
przeprowadzonego na zlecenie Fundacji dla Polski wynika, że 

prawie 60% Polaków twierdzi, że rozumie słowo filantropia. Jednak 
tylko 18% potrafi wskazać jego prawdziwą definicję. Ponad połowa  
z nas myli filantropię z charytatywnością i proc. podatku przekazywa-
nego na organizacje pożytku publicznego. W odróżnieniu od kogoś, 
kto udziela się charytatywnie (współczuje innym i ma nagłą potrzebę 
udzielenia im pomocy), filantrop to osoba, która starannie planuje spo-
sób, w jaki pomaga (wie o tym zaledwie 18% badanych) i potrafi cze-
kać na rezultaty swojej działalności (3,7% badanych)15. 

Poza pewnym uproszczeniem w sprowadzeniu działań charyta-
tywnych do aktu zaspokojenia „nagłej potrzeby pomagania”, ko-
mentarz ten słuszne stara się zróżnicować dwa omawiane rodzaje 
działań prospołecznych. Uwzględniając również potrzebę sensow-
nego pokierowania tym obszarem aktywności obywatelskiej, Fun-
dacja dla Polski opracowała pierwszy w Polsce Program Filantropii 
Indywidualnej, adresowany do osób zamożnych16. Tak właśnie 
można powiązać filantropię z działalnością organizacji non-profit, 
można też łączyć działalność filantropijną z charytatywną. 

Podobne stanowisko do Fundacji dla Polski przyjmuje również 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) – organizacja trze-
ciego sektora, budująca sieci partnerskich powiązań pomiędzy róż-
nymi podmiotami, zajmująca się również wspieraniem rozwoju 
wolontariatu. Na stronie ARFP czytamy: 

Wyobraź sobie świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawza-
jem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy. 

________________ 

15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Tak. Dzięki nowoczesnej filantro-
pii. Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezen-
towanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany 
postaw życiowych. Właśnie taki świat pomagamy budować. Nie robi-
my tego sami. Akademia wraz z Partnerami zmienia świat na lepsze. 
W jaki sposób? Wspieramy lokalne społeczności, nagradzamy firmy 
zaangażowane społecznie, wyzwalamy w ludziach chęć pomagania. 
Dobro jest wszędzie, wystarczy je obudzić17. 

Cóż zatem za ryzyko kryje się w działaniach charytatywnych  
i filantropijnych? Jednym z największych zagrożeń wydaje się „zła” 
pomoc, która zamiast zmieniać coś w życiu beneficjentów, umacnia 
ich tylko w bezradności i zależności18. Przykładem efektów niewła-
ściwego wspierania są np. zachowania lub postawy roszczeniowe, 
niechęć do zmiany, narastający brak wiary w jej możliwość czy czy-
ste wygodnictwo. Przewodnik etyczny BBC (Ethics Guide BBC) wy-
mienia całą listę potencjalnych negatywnych skutków działań 
swym zamiarze charytatywnych. W ich krytyce wskazuje się np.  
na to, że: 

− dotyczą one objawów, ale nie usuwają przyczyn; 
− zmieniają stan rzeczy, zamiast osoby będące w potrzebie; 
− jako działania naprawcze wobec wadliwych rozwiązań, osła-

biają osobowe mechanizmy reform społecznych; przynoszą 
„cudownie” ulgę, odwracając uwagę od istoty problemów; 

− osłabiają pomysłowość i indywidualne motywacje do zmiany; 
wygaszają ducha reform i zdolność do samopomocy; 

− odciążając państwo w wydatkach w danym obszarze, powo-
dują ryzyko późniejszego niedofinansowana tego obszaru lub 
pokusę zaoszczędzenia na nim przez rząd; 

− tworzą złudny substytut dobrobytu i bezproblemowości; 
− zaburzają sprawiedliwość społeczną, poprzez faworyzowanie 

i uznaniowość wobec określonych podmiotów; 

________________ 

17 Misja i zasady. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, http://www.filantropia. 
org.pl/misja_i_zasady [dostęp: 2.05.2017]. 

18 Zob. D. Podgórska-Jachnik, op. cit., s. 45-52. 
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− zaburzają mechanizmy społeczne i rynkowe; 
− przez system zwolnień i odpisów, osłabiają system podatkowy;  
− powodują utratę kontroli nad częścią środków, które można 

by było spożytkować na cele socjalne efektywniej; 
− nie tworzą hierarchii społecznej użyteczności darowizn; 
− mogą przybierać postać dobroczynności egoistycznej (podej-

mowanej dla własnego dobrego samopoczucia, a nie dla czy-
nienia dobra); 

− mogą naruszać godność człowieka, a nawet jego prawa; 
− zakłócają autonomię odbiorcy i jego mechanizmy samore-

gulacji19. 
Oprócz tego BBC ostrzega przed polityczną manipulacją (reali-

zacją ukrytych celów, innych niż deklarowane), nieefektywnym 
wykorzystywaniem środków, pozyskiwaniem ich w sposób niee-
tyczny, przedmiotowo wykorzystujące osoby, traktowane jako pre-
tekstem do pozyskiwania środków20. 

Wszystkie te zagrożenia należy brać pod uwagę w odniesieniu 
do działań charytatywnych, jednak nie oznacza to, że należy je 
ograniczać. Wręcz przeciwnie, charytatywność opartą na prawdzi-
wej caritas oraz mądrą filantropię trzeba rozwijać, natomiast świa-
domość wymienionych zagrożeń powinna uruchomić krytyczną 
refleksję nad tym, jaką formę powinny one przybierać, jakie podjąć 
dodatkowe działania chroniące przed bylejakością, a tym bardziej 
nadużyciami. W tabeli 2. przedstawione zostały sugerowane dzia-
łania zaradcze, jakie można podjąć, by charytatywność spełniała 
swoje cele czynienia dobra, nie zła. Oczywiście nie wyczerpuje to 
repertuaru możliwych rozwiązań, jest jednak autorską propozycją – 
opartą m.in. na własnych doświadczeniach współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi w obszarze wsparcia społecznego dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – która ma skłonić czytel-
nika do własnych refleksji i własnych pomysłów. Przedstawione  

________________ 

19 Ethics guide. Arguments against charity, BBC, 2014, http://www.bbc.co.uk/ 
ethics/charity/against_1.shtml [dostęp: 10.12.2016]. 

20 Ibidem. 
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w tabeli środki zaradcze należy więc traktować nie jak sztywne 
zasady, ale materiał uwrażliwiający na problem i zachętę do two-
rzenia własnych rozwiązań prewencyjnych. 

Tabela 2. Możliwości zapobiegania „złej” charytatywności w odniesieniu do obsza- 
 rów zagrożeń wskazanych przez Ethics Guide BBC (źródło: opracowanie własne) 

Potencjalne skutki „złej” charytatywności wg 
Ethics Guide BBC 

Środki zaradcze 

Ingeruje w objawy – nie przyczyny 
Dobra diagnoza i współpraca z różnymi pod-
miotami na rzecz identyfikacji przyczyn pro-
blemów; reorientacja pomocy 

Zmienia stan rzeczy – nie osoby w sytuacji pro-
blemowej 

Zastąpienie działań incydentalnych działaniami 
długofalowymi (współpraca, aktywne/aktywi-
zujące wsparcie, charytatywność powiązana  
z pracą socjalną 

Kompensuje wadliwe rozwiązana – osłabia 
mechanizmy reform społecznych, ukierunko-
wanych na istotę problemu 

Komplementarność rozwiązania profilaktycz-
nych, reformatorskich i interwencyjno-kompen-
sacyjnych Stwarza złudny substytut dobrobytu i braku 

problemu 

Osłabia pomysłowość i indywidualną motywa-
cję do zmiany oraz zdolność zbiorowej samo-
pomocy 

Konsekwentna realizacja zasady pomocniczości, 
wsparcie subsydiowane, kontrakty socjalne 

Odciążając państwo w danym obszarze, stwarza 
ryzyko oszczędzenia przez rząd środków na te 
cele 

Demaskowanie obszarów zawodności państwa, 
lobbing organizacji na rzecz rozwiązań docelo-
wych 

Może niezasadnie faworyzować, prowadzić do 
niesprawiedliwości i uznaniowości 

Pomoc systemowa, dobra diagnoza społeczna – 
współpraca z pracownikami socjalnymi (wy-
wiad środowiskowy) 

Zwiększa niezasadnie różnice między podmio-
tami, zaburzając mechanizmy społeczne i rynko-
we, w tym także mechanizm konkurencyjności 

Interwencyjność działań; zwiększenie zakresu 
odpowiedzialność organizacji charytatywnych 

Poprzez zwolnienia i odpisów osłabia system 
podatkowy i kontrolę części środków, efektyw-
nie kierowanych na cele socjalne Organizacje typu watchdog, transparentność  

i upubliczniane rachunków organizacji 
Nie zapobiega nieefektywnemu wydatkowaniu 
środków przez organizacje charytatywne 
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cd. tab. 2 

Potencjalne skutki „złej” charytatywności wg 
Ethics Guide BBC 

Środki zaradcze 

Nie tworzy lub nawet zaburza hierarchię uży-
teczności społecznej, a tym samym nie sprzyja 
użytecznym społecznie darowiznom 

Edukacja społeczna; rozwijanie postaw obywa-
telskich, zwiększenie aktywności partycypacyj-
nej 

Zaspokaja egoistyczne motywy darczyńców, 
niekoniecznie sprzyjając faktycznemu czynieniu 
dobra 

Edukacja społeczna, rozwijanie postaw obywa-
telskich, łączenie darowizn z różnymi formami 
kontaktu z beneficjentami 

Może naruszać godność człowieka i jego prawa 
Edukacja społeczna, rozwijanie asertywności, 
stwarzanie przestrzeni do godnego przyjmowa-
nia pomocy 

Może być zmanipulowana politycznie i realizo-
wać faktycznie inne cele od deklarowanych 

Demaskowanie faktycznych intencji, transpa-
rentność działań, organizacje typu watchdog 

Stwarza przestrzeń dla nieetycznego fundraisin-
gu, w którym osoby są pretekstem do pozyski-
wania środków 

Edukacja społeczna, profesjonalizacja fundraisin-
gu i zawodowej działalności menadżerów spo-
łecznych, dyskusje etyczne 

Zakłóca autonomię odbiorcy i jego mechanizmy 
samoregulacji 

Konsekwentna realizacja zasady pomocniczości, 
wsparcie subsydiowane, kontrakty socjalne, 
przeciwdziałanie postawom roszczeniowym 

Podsumowując zawarte w tabeli wskazania, można powiedzieć, 
że troska o „dobrą” charytatywność – na wyższym poziomie  
ogólności – opiera się przede wszystkim na trzech następujących 
filarach: 

− edukacji społecznej, profesjonalizacji i kształtowania społecz-
nej odpowiedzialności organizacji pozarządowych; 

− zasadzie aktywizacji i pomocniczości, wyzwalającej tak zasoby 
organizacji, jak wspieranych jednostek (idea empowerment – 
zgodna także z aktualnym kierunkiem rozwoju pomocy spo-
łecznej i pracy socjalnej); 

− mechanizmach zewnętrznych, takich jak przeprowadzanie  
i dostarczenie niezależnych diagnoz lokalnych potrzeb spo-
łecznych, koordynacja działań różnych organizacji i tworzenie 
partnerstw, standaryzacja działań powierzanych i dofinanso-
wywanych oraz sprawne funkcjonowanie mechanizmów kon-
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troli społecznej (organizacje strażnicze typu watchdog, kontro-
lujące zarówno działania instytucji rządowych, jak i pozarzą-
dowych); najlepiej, gdy ujęte jest to wszystko w lokalnych 
strategiach polityki społecznej, tworząc transparentne ramy 
podejmowanych działań charytatywnych. 

W odniesieniu do pierwszego obszaru istotne są różnego rodza-
ju publikacje i portale kierowane do organizacji pozarządowych (na 
czele z ogólnopolskimi portalami www.ngo.pl oraz www.klon.org. 
pl/ngopl, które publikują nie tylko informacje, porady i poradniki, 
przykłady dobrej praktyk, ogłoszenia, ale także wyniki badań uży-
tecznych w planowaniu mądrych i potrzebnych działań NGOs). 
Niestety, jak wynika z Raportu z badań Stowarzyszenia Klon/Ja-
wor przeprowadzonych w roku 2012, diagnoza potrzeb beneficjen-
tów w celu planowania działań pojawiała się jedynie w co trzeciej 
organizacji. Tylko tyle samo z nich dysponuje szczegółowymi in-
formacjami na temat dotychczasowych beneficjentów, a niewiele 
ponad połowa z tej grupy regularnie je analizuje czy próbuje ocenić 
skuteczność swoich działań. Tylko połowa organizacji szkoli pra-
cowników, wolontariuszy lub inne osoby zaangażowane w reali-
zowane działania21. Tak więc inwestycja w rozwój organizacji  
poprzez szkolenia, jak również badanie potrzeb społecznych i ewa-
luację działań nie należą do mocnych stron polskich organizacji 
pozarządowych, a powinno się to zmienić, jeśli oczekujemy ich pro-
fesjonalizacji. 

Natomiast warto odnotować, iż w Klasyfikacji zawodów i specjal-
ności na użytek rynku pracy w dziale Przedstawiciele władz publicznych 
(kod: 111) w kategorii 1114 Zawodowi działacze organizacji członkow-
skich pojawia się zawód oznaczony jako: 111403 Zawodowy działacz 
organizacji pozarządowej22. W syntetycznym opisie zawodu znajdują 
się m.in. następujące zadania: 
________________ 

21 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzą-
dowych – raport z badania 2012. Seria: Badania Aktywności Obywatelskiej, Stowarzy-
szenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 196. 

22 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. zmieniona 
rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniającym 



Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością a refleksja 199 

[zawodowy działacz organizacji pozarządowej] określa, formułuje  
i wdraża program, cele i zasady organizacji pozarządowej; planuje, ko-
ordynuje i dokonuje oceny działalności oraz efektów pracy organizacji 
pozarządowej lub jej jednostek organizacyjnych; […] promuje i wspiera 
interesy organizacji oraz jej członków wobec władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i społeczeństwa; przedstawia sprawozdania władzom 
organizacji, członkom organizacji i agencjom finansującym; monitoruje 
i ocenia efekty działania organizacji pozarządowej […]23. 

Wymagania wobec zawodowych działaczy organizacji pozarzą-
dowych24 są dość duże, ale elastyczne, uwzględniające różne zasoby 
osobiste – np. wykształcenie czy doświadczenie (jak wynika z ba-
dań trzeci sektor wykazuje duże zróżnicowanie nie tylko celów  
i zakresu działań, ale także sposobu podziału pracy i obowiąz-
ków25), czy nawet styl pracy w NGO. Okazuje się jednakże, że 
większość zawodowych działaczy ma wykształcenie wyższe oraz 
jakieś inne wcześniejsze doświadczenie zawodowe, a także najczę-
ściej wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie26. 

Ponieważ w NGOs zrzeszane są często osoby, które poszukują 
reprezentacji zagrożonych interesów swojej grupy społecznej, sku-
piają one często osoby z niepełnosprawnością. Aktywność w orga-
________________ 

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawód i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1876). 

23 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej, 111403, Synteza zawodu. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Warszawie, http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pra 
cy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawo 
dow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/111403?_jobclassificationportlet_WAR_nnk 
portlet_backUrl=http%3A%2F%2Fwupwarszawa.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2F 
bazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-za 
wodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FZ [dostęp: 20.06.2017]. 

24 Zwanych w niektórych krajach (np. w Niemczech) menedżerami społeczny-
mi – w Polsce słowo „działacz”, choć powszechne, nie przez wszystkich przyjmo-
wane jest dobrze. 

25 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, op. cit., s. 188. 
26 Polskie Organizacje Pozarządowe 2015, http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/18 

89499.html [dostęp: 17.05.2017]. 
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nizacjach może zaspokoić wiele ich potrzeb – np. potrzebę afiliacji, 
kontaktów społecznych, reprezentowania interesów, ale także sze-
rzej rozumianą potrzebę aktywności społecznej i zawodowej. 
Szczególnie ta ostatnia zasługuje na uwagę, gdyż trzeci sektor stał 
się obecnie także potężnym pracodawcą, a więc i ważnym elemen-
tem aktywizacji zawodowej grup wrażliwych. Często zatrudniane 
w NGO są np. osoby z niepełnosprawnością. Z tego właśnie powo-
du Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zamieścił na swojej stronie internetowej ciekawy materiał ukazujący 
możliwość spełnienia szczegółowych wymagań do zawodu działa-
cza organizacji pozarządowej osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnością, wraz z instrukcjami dostosowania środowiska i orga-
nizacji pracy do ich potrzeb27. 

W Polsce blisko połowa NGOs opiera się całkowicie na pracy 
społecznej, wolontariacie – członkowie 45% z organizacji nie pobie-
rają żadnego wynagrodzenia28, co oznacza jednak, że już więcej niż 
połowa z nich spośród obecnie już 123 975 organizacji pozarządo-
wych w Polsce29, zatrudnia chociaż jedną lub kilka osób (choć są  
i takie, które zatrudniają ich kilkadziesiąt i więcej – to często więk-
sze organizacje o zasięgu ogólnopolskim). Jak wynika z badań, za-
rabianie pieniędzy w NGO częściej spotykane jest w stowarzysze-
niach i fundacjach w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie, 
oraz w organizacjach dysponujących większymi budżetami30. 
________________ 

27 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej, https://nowastrona.pfron.org.pl/ 
fileadmin/files/z/4147_Zawodowy_dzia__acz_organizacji.pdf [dostęp: 2.06.2017]. 

28 A. Gałązka, I. Dutkiewicz, Ile i za co zarabiają pracownicy NGO?, http://wia 
domosci.ngo.pl/wiadomosc/2005485.html [dostęp: 14.04.2017]. 

29 Dane z 17.05.2017 r. Zob. Zespól badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor, 
2017, Liczba NGO na świecie, http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2069932.html [do-
stęp: 20.05.2017]. 

30 W badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor procent organizacji, w których nikt 
z członków ani władz nie pobiera żadnego wynagrodzenia w związku z wykony-
waną w niej pracą czy też na jej rzecz jest nawet wyższy – wynosi aż 72%, ale były 
to badania wcześniejsze, niż cytowane wyżej ze strony ngo.pl. Zob. J. Przewłocka,  
P. Adamiak, J. Herbst, op. cit., s. 190. 
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W pozostałych organizacjach procent środków przeznaczanych 
na wynagrodzenia jest zróżnicowany, przede wszystkim w zależ-
ności od rodzaju podejmowanej działalności: tam, gdzie w grę 
wchodzi np. pozyskiwanie, zakup i dystrybucja dóbr materialnych 
(np. drogiego sprzętu medycznego czy żywności) procentowy udział 
wynagrodzeń w sposób oczywisty będzie niższy, niż w przypadku 
dystrybucji usług (np. socjalnych, terapeutycznych, edukacyjnych), 
gdzie główny udział w kosztach stanowią wynagrodzenia dla za-
trudnianych terapeutów. Portal Organizacji Pozarządowych podaje 
przykładowy udział wynagrodzeń w budżecie różnych organizacji 
w roku 2015. I tak w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy udział ten wyniósł ok. 3,8%, Federacji Polskich Banków Żyw-
ności – ok. 27%. W przypadku dystrybucji pomocy materialnej  
i usług jest on nieco wyższy – np. w Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej kształtował się na poziomie ok. 39%, w Katolickim  
Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej –  
ok. 49%. Organizacje pełniące funkcje rzecznikowskie, eksperckie  
i świadczące usługi są najbardziej obciążone kosztami osobowymi, 
czego przykładem jest ich udział w budżecie Fundacji Rzecznika 
Praw Rodziców na poziomie aż ok. 70%31. 

Warto jednak zaznaczyć, że koszty pozyskiwania środków na 
działalność społeczną nie są małe. Uśredniając i pomijając opisane 
wyżej kwestie profilu NGO, jeśli ostatecznie do beneficjentów trafia 
ok. 65% pozyskiwanych środków (koszty stanowią 35%), można 
uznać taką organizację za działającą sprawnie pod względem eko-
nomicznym (choć sam procent nie gwarantuje automatycznie sen-
sowności wydatków). W większości przypadków jest to ok. 50%32. 
Tymczasem zdarza się i mniej sprawne zarządzanie, i próby wyłu-
dzenia pieniędzy, stąd potrzeba sprawnych mechanizmów kontroli 
________________ 

31 A. Gałązka, I. Dutkiewicz, op. cit. 
32 Wskaźniki uzyskane w warunkach amerykańskich – w Polsce mogą się nieco 

różnić, ale brak porównywalnych badań. Zob. K. Hundley, K. Haggart, America’s 50 
worst charities rake in nearly $1 billion for corporate fundraisers. Times/CIR special 
report, “Tampa Bay Times”, październik, 2014, http://www.tampabay.com/topics/ 
specials/worst-charities1.page [dostęp: 11.07.2017]. 
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(społecznej). Tym bardziej, że przez trzeci sektor przepływa niema-
ły strumień pieniędzy. W Polsce do potentatów działań filantropij-
nych zaliczyć należy nie tylko zamożne osoby prywatne, ale także 
organizacje pozarządowe – głównie w formie organizacyjnej funda-
cji – o rocznych przychodach powyżej 1 mln zł. Według danych  
z roku 2014 były to: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (do-
chód 160 mln 447 tys. zł), Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (64 mln 425 tys. zł), Stowarzyszenie Wiosna (41 mln  
236 tys. zł), Polska Akcja Humanitarna (33 mln 399 tys. zł), Wioski 
Dziecięce SOS (32 mln 426 tys. zł), Polski Czerwony Krzyż (29 mln 
96 tys. zł), Caritas Polska (22 mln 400 tys. zł), Fundacja Polsat  
(12 mln 307 tys. zł), Fundacja TVN „Nie jesteś sam”, Fundacja „Mi-
mo wszystko” Anny Dymnej (1 mln 348 tys. zł), Porozumienie Bez 
Barier Jolanty Kwaśniewskiej (1 mln 8 tys. zł)33. Są to organizacje 
rozpoznawalne, prezentujące nowoczesny model filantropii (przy-
kładem znakomitych projektów na rzecz opisywanych relacji oso-
bowych z beneficjentami jest np. akcja „Szlachetna paczka” Stowa-
rzyszenia Wiosna), nie zawsze wysokość przychodów organizacji 
może być wskaźnikiem jej efektywności. Niestety, na tym polu tak-
że może dochodzić do nadużyć, co trafnie wykazali niezależni 
dziennikarze zrzeszeni w amerykańskiej organizacji typu watchdog 
o nazwie Tampa Bay Times. 

Jednym z celów organizacji Tampa Bay Times jest demaskowa-
nie największych nadużyć, do których dochodzi pod płaszczem 
charytatywności. Na swoim portalu organizacja publikuje wyniki 
finansowe najgorszej amerykańskiej pięćdziesiątki NGOs (America’s 
50 worst charities)34, deklarującej dobroczynność o łącznym docho-
dzie znacznie ponad bilion dolarów oraz opisy działań nieudol-
nych, skrajnie nieprofesjonalnych. Jak ujawnia Tampa Bay Times,  
w tych wielkich czasem korporacjach pozyskujących ogromne 
________________ 

33 M. Ratajczak, Ile zbierają najbardziej znane polskie organizacje dobroczynne? 
Sprawdzamy ich przychody. Portal internetowy money.pl https://www.money.pl/ 
gospodarka/wiadomosci/artykul/ile-zbieraja-najbardziej-znane-polskie,151,0,1991 
575.html [dostęp: 20.06.2017]. 

34 K. Hundley, K. Haggart, op. cit. 
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środki finansowe, zdecydowana większość dochodów – ponad 70% 
– przeznaczana jest na wynagrodzenia dla prawników, nieco ponad 
26% stanowi cały pozostały budżet organizacji (w tym wynagro-
dzenia zatrudnionych tam działaczy, a bezpośrednio do beneficjen-
tów trafia jedynie… ok. 3,5% całości. To średnia „najgorszej pięć-
dziesiątki” – w najgorszych z najgorszych opisanych organizacjach 
do beneficjentów trafiało od zera do 1% zebranych środków35. 

Czy nadużycia w trzecim sektorze są argumentem przeciwko 
jego działalności? Absolutnie nie: to wyjątkowo ważny obszar  
aktywności społecznej gospodarczej dla współczesnego państwa  
i bardzo istotny jest jego rozwój – szczególnie w obszarze działań 
woluntarystycznych. Jednak demaskowanie nadużyć oraz zapobie-
ganie im oraz ulepszanie jakości funkcjonowania organizacji sła-
bych są jednak bardzo ważnym zadaniem, gdyż naruszają one zau-
fanie społeczne do działalności charytatywnej i filantropii, zamiast 
więc zachęcać społeczeństwo do uczestnictwa w nich i solidarności 
z potrzebującymi – mogą wywołać efekt odwrotny. Nie można też 
dopuścić, by organizacje słabe, nieudolne czy nieuczciwe rzucały 
cień na te, które wykonują wartościową społecznie pracę. O jej for-
mach, treściach, metodach – można dyskutować, pod warunkiem 
wspomnianego zwiększenia profesjonalizacji działań. 

Pozostaje jeszcze pytanie, czy dobroczynność i charytatywność 
to działania, które należy współcześnie brać pod uwagę w rozwią-
zywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością? Czy sta-
nie się obiektem charytatywności nie narusza godności36, wizerun-
ku oraz sił samoregulacyjnych tych osób? To zależy już od dobrego 
rozpoznania potrzeb oraz sposobu prowadzenia działań wspierają-
cych, jak również od konsekwentnego, podmiotowego traktowania 
osób z niepełnosprawnością. Oznacza to np. możliwość zabierania 
głosu we własnych sprawach, dokonywania wyborów (czasem mu-
szą być to decyzje wspierane), także aktywnego działania we wła-

________________ 

35 Ibidem. 
36 B. Szczupał, Godność osoby z niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empi-

ryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, Akapit, Warszawa 2011. 
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snym imieniu. Warto tez zauważyć, że coraz więcej osób niepełno-
sprawnych otwarcie sprzeciwia się tradycyjnej charytatywności, 
zwłaszcza tej opartej na litości. Nie znaczy to, że będąc niepełno-
sprawnymi, nie potrzebują pomocy, ale powinna to być pomoc na 
miarę XXI w., wpisująca się w procesy inkluzji społecznej37 i spo-
łeczny model niepełnosprawności oznaczający m.in. wspólną od-
powiedzialność społeczeństwa za wynikające z tejże niepełno-
sprawności problemy38. Poza tym od razu trzeba jasno powiedzieć, 
że skala niepełnoprawności i wynikających z nich problemów jest 
na tyle duża, że z pewnością trudno liczyć na załatwienie wszyst-
kich kwestii społecznych przez państwo, a waga ich w odniesieniu 
do omawianej grupy osób wzrasta jeszcze po ratyfikacji przez Pol-
skę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych39. Choć zało-
żona równość w prawach w jakiś sposób może zaprzeczać podej-
ściu charytatywnemu, to jednak w zasobach działań dobroczynnych 
uzyskujemy narzędzia kompensacji praw zagrożonych, szczególnie 
w obszarach, w których trudno jest zrealizować postanowienia 
Konwencji bez pomocy i wsparcia innych (np. tak jest z prawem 
prokreacyjnym lub prawo do tych osób do własnego/niezależnego 
miejsca zamieszkania). 

Oprócz ubóstwa, wskazanego w podanych definicjach charyta-
tywności i filantropii, także niepełnosprawność od dawna była tra-
dycyjnym obszarem działań wspierających, choć formy tego wspar-
cia ewoluowały. Także i obecnie w działaniach organizacji 
pozarządowych należy uwzględniać nie tylko nowe podejście do 
polityki społecznej, ale i nowe podejście do niepełnosprawności. Są 

________________ 

37 M.A. Winzer, The inclusion movement. Review and reflections on reform in special 
education, [w:] Special education in the 21th century. Issues of inclusion and reform, red. 
M.A. Winzer, K. Mazurek, Gallaudet University Press, Waszyngton 2000. 

38 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008; 
I. Hacking, The social construct of what?, MA – London: Harvard University Press, 
Cambridge 1999; L. Sibilski, Social Aspects of Disability: Social Movements, Social Or-
ganization, and Legislative Action, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice 2000. 

39 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jor-
ku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). 
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one zaprzeczeniem obrazu biernej, zależnej osoby, która z powodu 
niepełnosprawności staje się przedmiotem działań opiekuńczych,  
w tym działań charytatywnych. Należy przy tym dodać, że nowe 
trendy w polityce społecznej – w tym pomocy społecznej i pracy 
socjalnej – są wyjątkowo zbieżne z nowym podejściem do niepełno-
sprawności. W nowych, aktywnych i aktywizujących działaniach 
pomocowych wyraża się więc zgodność ze współczesną pedagogi-
ką specjalną, należy jednak poddać krytycznej ocenie, czy rzeczywi-
ście w praktyce mamy do czynienia z realizacją tych założeń. 
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Wstęp 

Społeczny obraz i nastawienie wobec osób z niepełnosprawno-
ścią uwarunkowane są wieloma czynnikami. Do ważniejszych ba-
dacze zaliczają rodzaj i stopień niepełnosprawności lub choroby, 
zwłaszcza zewnętrzne objawy (cechy fizyczne i zachowanie), wła-
ściwości środowiska społecznego, w tym kulturę, tradycje, przeko-
nania, stereotypy, dominujące idee2. 

Już w latach 60. XX w. stwierdzono eksperymentalnie, że dużą 
rolę w kształtowaniu pozytywnego nastawienia do drugiej osoby 
odgrywają tzw. czynniki ekologiczne – dystans i częstotliwość spo-
tkań: im mniejsza jest odległość między ludźmi i częściej człowiek 
widzi jakąś twarz, tym bardziej wydaje mu się ona pociągająca3. 
Duże znaczenie ma więc bezpośrednie doświadczenie w obcowaniu 
z inną osobą. Taki osobowy kontakt wpisany jest w ideę integracji, 
która obecna w polskiej przestrzeni społecznej od wczesnych lat 90. 
wywarła silny wpływ na podejście do osób z niepełnosprawnością, 
radykalnie zmieniła politykę społeczno-oświatową państwa pol-
skiego, sprawiła, że osoby z niepełnosprawnością przekroczyły 
granice „swoich rezerwatów” i coraz częściej są obecne we wspólnej 
przestrzeni publicznej. Przegląd polskich badań wykazał m.in.: 

– wzrost wskaźnika kontaktów dorosłych Polaków z osobami  
z niepełnosprawnością: 24% w latach 70., 40% pod koniec lat 
90. i ok. 60% w 2013 r.4; 

________________ 

2 Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. M. Chod-
kowska i in., UMCS, Lublin 2010; I. Chrzanowska, Pedagogika Specjalna. Od tradycji 
do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015; E. Czykwin, Styg-
mat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; G. Durka, Stereotypy 
i uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teore-
tyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska,  
L. Konopska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego., Szczecin 2009; S. Ol-
szewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012. 

3 R. Zaions, Attitudinal effects of mere exposure, “Journal of Personality and Social 
Psychology” 1968, Vol. 9. 

4 A. Ostrowska i in., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo 
IFiSPAN, Warszawa 2015. 
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– zwiększającą się liczbę Polaków twierdzących, że osoby z nie-
pełnosprawnością, tak jak osoby pełnosprawne, winny się 
uczyć, pracować i mieć wszelkie prawa do czerpania satysfak-
cji z życia5; 

– powielanie przez media stereotypowego obrazu osoby z nie-
pełnosprawnością, prezentujące ją jako bohatera, którego nale-
ży podziwiać albo jako osobę bezradną, godną współczucia, 
potrzebującą pomocy innych. Ta druga charakterystyka domi-
nuje w mediach6; 

– zróżnicowane postawy nauczycieli wobec osób z dysfunkcja-
mi: od współczucia, litości i bezradności (większość) do nie-
sienia pomocy, akceptacji i szacunku (mniej niż połowa)7; 

– przyznanie osobom z niepełnosprawnością prawa do bycia 
szczęśliwymi przez zdecydowaną większość pedagogów spe-
cjalnych8; 

– podział nauczycieli szkół masowych na tych, którzy są do-
świadczeni i entuzjastyczni i opowiadają się za integracją  
i tych, którzy są zagubieni i obojętni i obawiają się integracji9; 

– najmniej przychylne nastawienia dorosłych Polaków wobec 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawno-
ścią sprzężoną (np. intelektualną i ruchową) i bardzo widocz-
nymi w pierwszym kontakcie zniekształceniami twarzy, de-
formacjami tułowia, kończyn dolnych i górnych10; 

________________ 

5 Stereotypy niepełnosprawności…; E. Czykwin, op. cit.; G. Durka, op. cit. 
6 I. Banach, Od integracji do inkluzji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego, Zielona Góra 2014. 
7 Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Aka-

pit, Toruń 2003. 
8 M. Skura, Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, 

„Szkoła Specjalna”, 2015,1, s.43–44. 
9 K.A. Tersa, Rola Innego w rozwoju szkoły i nauczyciela. O potencjale tolerancji wo-

bec niepełnosprawnych, [w:] Tolerancja a edukacja, red. M. Patalon, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 

10 A. Sękowski, Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych, 
[w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Materiały z Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej, Kazimierz Dolny, 25-26 maja 2000, red. Z. Palak, Wydaw-
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– tworzenie przez większość dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
obrazu osoby z niepełnosprawnością jako tej, która ma wi-
doczne dysfunkcje narządu ruchu, najczęściej jest na wózku 
inwalidzkim lub z kulami czy laską11; 

– decydujący wpływ cech fizycznych na niekorzystną ocenę 
osoby z niepełnosprawnością przez dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym12; 

– większą skłonność dzieci dziesięcioletnich niż dzieci sześcio-
letnich do nawiązania interakcji z osobą z dysfunkcją13; 

– korzyści z celowo organizowanych zajęć w grupach integra-
cyjnych, a w szczególności wzbogacenie wiedzy dzieci o nie-
pełnosprawności oraz nabycie przez nich nowych umiejętności 
społecznych14; 

– większą wiedzę o niepełnosprawności rodziców uczniów peł-
nosprawnych uczących się w placówkach integracyjnych oraz 
ich bardziej pozytywne postawy wobec osób z niepełno-
sprawnością niż rodziców uczniów ze szkół masowych15. 

________________ 

nictwo UMCS, Lublin 2001; B. Jachimczak, Postawy wobec niepełnosprawności – szansa 
na społeczną akceptację, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, red.  
T. Żółkowska, Print Group, Szczecin 2007. 

11 E.M. Kulesza, Definiowanie pojęcia osoba niepełnosprawna przez uczniów klas 
pierwszej i trzeciej szkoły ogólnodostępnej, [w:] Edukacja w warunkach zmiany społecznej  
i kulturowej, red. E. Skrzetuska, M. Jurewicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, 
s. 113-127. 

12 A. Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2007. 

13 Ibidem. 
14 D. Al-Khamisy, Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2006; B. Oszustowicz, Obraz osoby niepełnosprawnej  
w świadomości dzieci sześcioletnich z przedszkolnej grupy integracyjnej, [w:] Integracja spo-
łeczna osób niepełnosprawnych, red. G. Dryżałowska, H. Żuraw, Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 2004; J. Smogorzewska, G. Szumski, Rozwijanie kompetencji 
społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-Metodyka-Efekty, PWN, Warszawa 2015. 

15 M. Sekułowicz, Integracja przedszkolna dzieci a postawy rodziców wobec osób nie-
pełnosprawnych, [w:] Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełno-
sprawnych, red. W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, PTP, Olsztyn – 
Poznań – Warszawa 2002. 
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Można więc zdecydowanie twierdzić, że nastawienie wobec 
osób z niepełnosprawnością jest w dużej mierze uzależnione od 
środowiska społecznego. Jeżeli w tym środowisku są obecni ludzie 
z dysfunkcją, to obcowanie z nimi staje się codziennością, rozwijają 
się umiejętności wspólnej koegzystencji i postawy wobec nich są 
najczęściej pozytywne. 

Interesujące wydaje się zatem ujawnienie, jakie informacje  
o osobach z niepełnosprawnością w domowych rozmowach prze-
kazują swoim dzieciom kazachscy rodzice, których pociechy 
uczęszczają do dwóch typów szkół: inkluzyjnej i masowej (ogólno-
dostępnej). Jest to o tyle ważne, że w Kazachstanie uczniowie z nie-
pełnosprawnością zaledwie od kilku zaledwie lat są obecni w pu-
blicznej przestrzeni szkolnej, która do tej pory zarezerwowana była 
wyłącznie dla uczniów pełnosprawnych. Edukacja włączająca stała 
się priorytetem polityki oświatowej tego kraju w drugim dziesięcio-
leciu XXI w. (2011-2020)16. 

Warto zauważyć, że kazachska pedagogika zaczęła się inten-
sywnie rozwijać po wyjściu Kazachstanu ze struktur ZSSR w 1991 r. 
Idea inkluzji edukacyjnej jest popularyzowana od 1999 r., gdy Na-
rodowe Nauko-Praktyczne Centrum Pedagogiki Korekcyjnej  
w Ałmaty wspólnie z UNESCO rozpoczęło projekt edukacyjny17.  
W roku 2011 pod wpływem pozarządowych organizacji nastąpiła 
intensyfikacja działań na rzecz edukacji włączającej. Rozpoczęto 
wtedy akcję „TAK dla edukacji inkluzyjnej”18. Społeczne inicjatywy 
proinkluzyjne wsparte były szeregiem badań teoretycznych, empi-
rycznych i metodycznych podejmowanych na uniwersytetach  
i w centrach naukowych. 

Analiza literatury ujawniła, że naukowcy dużo uwagi poświęcali 
poznaniu filozofii edukacji inkluzyjnej i jej implantacji poprzez re-
________________ 

16 Państwowy program rozwoju oświaty Republiki Kazachstanu na lata 2010-2010 Za-
rządzenie Nr 1118 z dnia 7.12.2010, [Государственная программа развития образования 
РК на 2011-2020 гг. Приказ №1118 от 07.12.2010], Kazakhstan 2010. 

17 G.A. Abayeva [Г.А. Абаева], Специальное образование Республики Казахстан: 
20 лет независимости, КазГосЖЕНПУ, Алматы 2012. 

18 www.inlcusion.kz [dostęp: 12.05.2017]. 
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organizację systemu oświaty Kazachstanu, przygotowanie kadry 
pedagogicznej, opracowanie strategii włączania ucznia ze specjal-
nymi potrzebami w proces edukacyjny19. Niedawno zainteresowa-
no się także atrakcyjnością społeczną dziecka z niepełnosprawno-
ścią20. Przegląd dostępnych źródeł kazachsko- i rosyjskojęzycznych 
(dwa urzędowe języki Kazachstanu) wykazał, że problem społecz-
nej percepcji osób z niepełnosprawnością, a w szczególności wiedzy 
i zachowań wobec osób z dysfunkcjami przekazywanych przez 
rodziców w trakcie rozmów z dziećmi, nie był jeszcze opisywany  
w kazachskiej literaturze. O aktualności badań stanowi więc niedo-
stateczne rozpoznanie nastawień społecznych wobec osób z niepeł-
nosprawnością w Kazachstanie, zaś ważność zagadnienia wynika  
z założonych celów oświatowych i konieczności kształtowania 
przyjaznego środowiska szkolnego. 

Cel, problemy, metoda, badana grupa 

Zaplanowano pionierskie badania, których głównym przedmio-
tem było poznanie atrakcyjności społecznej ucznia z niepełno-
sprawnością21. Poznanie treści rozmów kazachskich rodziców dzie-
ci uczęszczających do klas masowych i rodziców dzieci uczących  
się w klasach inkluzyjnych było jednym z wielu celów tego duże- 
go projektu i zostanie poddane analizie w niniejszym artykule.  
W szczególności dążono do wyjaśnienia: 

________________ 

19 G.A Abayeva [Г.А. Абаева], op. cit.; S.M. Kenesbaev i in., Pytania o integrację 
systemów kształcenia w Kazachstanie, „Szkoła Specjalna” 2015, nr 5, 350-360;  
Z.A. Movkebayeva i in., Metodycheskiye rekomendacyi po podgotovke pedagogom  
k vnedrenyu inkluzyvnogo obrazovanya, IP „Sagautdinova”, Almaty 2013. 

20 L.A. Butabyeva, Atrakcyjność społeczna rówieśnika z niepełnosprawnością w wy-
powiedziach uczniów klas pierwszych kazachskich szkół. Praca doktorska, Biblioteka Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2016. 

21 Ibidem. 
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1. Jakie rodzaje niepełnosprawności znają kazachscy rodzice 
dzieci uczęszczających do szkół ogólnodostępnych (maso-
wych) i inkluzyjnych22? 

2. Jakie są źródła ich wiedzy o osobach z niepełnosprawnością? 
3. Czy rozmawiają ze swoimi dziećmi o osobach z niepełno-

sprawnością i jakie są treści tych rozmów? 
4. Czym różni się wiedza i treści rozmów podejmowanych 

przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół inkluzyjnych 
i rodziców dzieci ze szkół masowych? 

Przypuszczano, że kontakt rodziców i ich dzieci z rówieśnikami 
z niepełnosprawnością sprzyja podejmowaniu rozmów na temat 
niepełnosprawności i wpływa na treści tych rozmów. 

Zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem techniki an-
kiety23. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zamknięte i otwar-
te, a w szczególności24: 

Pytania zamknięte (TAK – NIE): 
1. Czy Pani/Pan zetknął się z problematyką niepełnosprawności? 
2. Czy Pani/Pan rozmawia ze swoim dzieckiem na temat osób  

z niepełnosprawnością? 
Pytania otwarte: 
3. Jakie Pani/Pan zna rodzaje niepełnosprawności? 
4. Skąd Pani/Pan czerpie informacje o osobach z niepełno-

sprawnością? 
5. Jeśli Pani/Pan rozmawia ze swoim dzieckiem na temat nie-

pełnosprawności, to jaka jest treść tych rozmów? 
Odpowiedzi rodziców na pytania otwarte były transkrybowane 

i pogrupowane w odpowiednie kategorie. Analiza materiału ba-
________________ 

22 W Kazachstanie pod szkołą inkluzyjną rozumiana jest taka placówka, w któ-
rej są klasy przynajmniej z jednym uczniem z niepełnosprawnością, który (po do-
stosowaniu metod i środków) realizuje wspólną dla wszystkich uczniów podstawę 
programową. Dla uczniów, którzy nie są w stanie opanować podstawy programo-
wej, organizuje się klasy korekcyjne. 

23 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2011. 

24 Jest to część kwestionariusza. 
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dawczego miała charakter jakościowo-ilościowy z wykorzysta- 
niem SPSS25. 

Badaniami objęto 102 rodziców narodowości kazachskiej. Re-
spondenci odpowiadali w języku kazachskim. Analizie poddano  
50 kwestionariuszy wypełnionych przez rodziców pełnosprawnych 
uczniów pierwszych klas szkoły inkluzyjnej (grupa inkluzyjna)  
i 52 kwestionariusze rodziców uczniów pierwszych klas szkoły 
masowej/ogólnodostępnej (grupa ogólnodostępna). Badania pro-
wadzono pod koniec roku szkolnego 2015/2016. 

Terenem eksploracji były dwie duże aglomeracje miejskie Ka-
zachstanu: Astana (stolica od 1997 r.) i Ałmaty (dawna stolica). 
Opiekunowie zostali pogrupowani według następujących kategorii: 
matka, ojciec i inni. W badaniach wzięło udział: 72 matki, 22 ojców  
i 8 innych opiekunów (tabela 1). Wiek respondentów mieścił się  
w przedziale 26-38 lat. 

Tabela 1. Liczba opiekunów objętych badaniem z podziałem na grupy inkluzyjną  
 i ogólnodostępną 

Grupa 
Opiekunowie 

Ogółem 
matka ojciec inni 

Inkluzja 
Liczebność 37 11 2 50 

% 74,0 22,0 4,0 100,0 

Ogólnodostępna 
Liczebność 35 11 6 52 

% 67,3 21,2 11,5 100,0 

Ogółem 
Liczebność 72 22 8 102 

% 70,6 21,6 7,8 100,0 

Respondenci legitymowali się wykształceniem zawodowym, 
średnim i wyższym. Rozkład wykształcenia rodziców grupy ogól-
nodostępnej przestawiał się następująco: podstawowe – 3 osoby 
(5,8%) zawodowe – 19 osób (36,5%); średnie – 20 badanych (38,5%); 
________________ 

25 Statistical Package for the Social Sciences – oprogramowanie do statystycznej 
analizy danych – przyp. red. 
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wyższe – 13 osób (21,2,0%). Natomiast rodzice grupy inkluzyjnej 
zadeklarowali, że wykształcenie podstawowe mają – 2 osoby (4,0%), 
zawodowe – 18 osób (36,0%); średnie – 20 osób (36,0%); wyższe –  
12 osób (24,0%). Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie 
pomiędzy grupami ze względu na liczebność, płeć i wykształcenie. 

Wyniki badań własnych 

Wiedza kazachskich rodziców o osobach z niepełnosprawnością 

Rodzicom uczniów klas pierwszych rozdano kwestionariusze 
zawierające pytania o styczność z problematyką niepełnosprawno-
ści, znajomość rodzajów niepełnosprawności, źródła informacji  
i treści rozmów ze swoimi dziećmi na temat niepełnosprawności. 
Kwestionariusze były wypełniane w domu. 

Zdecydowana większość rodziców (ok. 91%) twierdziła, że zna 
osoby z dysfunkcjami lub słyszała o takich osobach i ma na ten temat 
pewną wiedzę. Takiej odpowiedzi udzielili wszyscy badani grupy 
inkluzyjnej i zdecydowana większość (82,7%) grupy ogólnodostęp-
nej. Dziewięcioro rodziców (17,3%) dzieci uczących się w szkole ma-
sowej nie zetknęło się nigdy z osobami z niepełnosprawnością. 

Znajomość rodzajów niepełnosprawności 

Dążono do ujawnienia, jakie rodzaje niepełnosprawności znają 
rodzice. Odpowiedzi pisemne przyporządkowano typowym rodza-
jom niepełnosprawności: 

– osoby z wadami słuchu, 
– osoby z wadami wzroku, 
– osoby z zaburzeniami mowy, 
– osoby z wadami narządu ruchu, 
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
W tabeli 2. przedstawiono dane dotyczące znajomości rodzajów 

niepełnosprawności. Rodzice deklarowali, że najbardziej znaną im 



216 EWA M. KULESZA, LAURA A. BUTABAYEVA 

  

niepełnosprawnością jest dysfunkcja narządu ruchu (69 osób), słu-
chu (67 osób) oraz wzroku (61 osób), zaś najmniej znaną niepełno-
sprawność intelektualna (na 102 osoby – 46 odpowiedzi).  

Tabela 2. Znajomość rodzajów niepełnosprawności przez rodziców z uwzględnie- 
 niem liczby osób 

Grupa 
Rodzaj niepełnosprawności 

słuch wzrok mowa 
narząd 
ruchu 

intelekt 

Inkluzyjna 
Liczba osób 38 32 27 43 18 
% 76,0 64,0 57,4 86,0 36,0 

Ogólnodostępna 
Liczba osób 29 29 25 26 28 
% 55,8 55,8 48,1 50,0 53,8 

Ogółem 
Liczba osób 67 61 52 69 46 
% 65,7 59,8 52,5 67,6 45,1 

 

 

Wykres 1. Rodzaje niepełnosprawności, jakie znają rodzice w podziale na grupy  
 inkluzyjną i ogólnodostępną 
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W grupie inkluzyjnej zdecydowana większość respondentów 
(86%) wymieniała wady narządu ruchu, słuchu i wzroku, rzadziej 
dysfunkcję intelektualną (36%). Dorośli – podobnie jak ich dzieci26 – 
zwracali uwagę na zewnętrzne oznaki niepełnosprawności. 

Rezultaty wskazują, że rodzice uczniów szkoły masowej dzielą 
się na dwie niemalże równoliczne grupy: na tych którzy dobrze 
orientują się w różnych typach niepełnosprawności i na tych, którzy 
nie mają takiego rozpoznania. Respondenci grupy ogólnodostępnej 
częściej niż grupy inkluzyjnej w swoich ankietach opisywali nie-
pełnosprawność intelektualną (53,8%) (wykres 1). Część rodziców 
nie wymieniała z nazwy niepełnosprawności, zaś wskazywała  
bezpośrednio na te cechy które, ich zdaniem, charakteryzują nie-
pełnosprawność człowieka, np. brak nogi, ręki. Analiza porównaw-
cza odpowiedzi z zakresu znajomości rodzajów niepełnosprawności 
ujawniła różnice istotne statystycznie (p < 0,01) na korzyść rodziców 
grupy inkluzyjnej. 

Źródła wiedzy o niepełnosprawności 

Na podstawie pisemnych wypowiedzi wyróżniono pięć źródeł 
wiedzy o niepełnosprawności: środki masowego przekazu, własne 
doświadczenia, środowisko rodzinne, środowisko lokalne i eduka-
cyjne. Dla rodziców z grupy inkluzyjnej na pierwszym miejscu jest 
szkoła, w której pobiera naukę ich dziecko, zaś na drugim mass 
media. Rodzice grupy ogólnodostępnej na pierwszym miejscu 
wskazywali mass media, a na drugim własne doświadczenia. Część 
badanych tej grupy nie potrafiła określić, skąd pochodzi ich wiedza 
o niepełnosprawności. 

________________ 

26 L.A. Butabayeva, Atrakcyjność społeczna rówieśnika z niepełnosprawnością w wy-
powiedziach uczniów klas pierwszych kazachskich szkół. Praca doktorska, Archiwum Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2016. 
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Treści rozmów rodziców z dziećmi 

Pytano, czy rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi o osobach  
z niepełnosprawnością i jakie są treści tych rozmów. 

Tabela 3. Liczba rodziców podejmujących z dziećmi rozmowy o niepełnosprawności 

Grupa 
Rozmowy 

Ogółem 
Tak Nie 

Inkluzyjna 
Liczba osób 44 6 50 

% 88,0 12,0 100,0 

Ogólnodostępna 
Liczba osób 30 22 52 

% 57,7 42,3 100,0 

Ogółem 
Liczba osób 74 28 102 

% 72,5 27,5 100,0 

Ogółem 72,5% wszystkich badanych odpowiedziało pozytywnie 
na pytanie o rozmowy z dziećmi na temat niepełnosprawności (ta-
bela 3). Ponad połowa (57,7%) rodziców grupy ogólnodostępnej 
deklarowała podejmowanie w domu rozmów związanych z niepeł-
nosprawnością, zaś pozostali (42,3%) odpowiedzieli negatywnie na 
to pytanie. Większość respondentów grupy inkluzyjnej (88%) 
twierdziła, że rozmawia ze swoją córką/synem głównie o dzieciach 
z dysfunkcjami, z którymi się uczą. 

Pisemne wypowiedzi na temat treści rozmów rodziców z grupy 
inkluzyjnej układają się w następujące kręgi tematyczne (tabela 4): 

1) kształtowanie postawy niekrzywdzącej dziecko niepełno-
sprawne – 26 osób (52%). Typowe wypowiedzi: nie krzywdź 
ich; one są chore, nie denerwuj ich; nie wolno się z nich śmiać –  
24 osoby; do nich należy się dobrze odnosić – 2 osoby. Przekaz 
rodzicielski: toleruj w swoim środowisku, nie dyskryminuj. 
Kształtowany jest obraz osoby z niepełnosprawnością, która 
może być krzywdzona, ponieważ jest inna, słaba, chora; 

2) kształtowanie postawy zorientowanej na udzielenie pomocy 
dzieciom z niepełnosprawnością – 12 osób (24%). Typowe 
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wypowiedzi: trzeba im pomóc (5 osób); pomóż im (7 osób). 
Przekaz rodzicielski: bądź gotowy do pomocy i pomagaj, 
bądź empatyczny. Kształtowany jest obraz osoby niepełno-
sprawnej potrzebującej pomocy; 

3) wzbogacenie wiedzy i kształtowanie obrazu szczególnej oso-
by i jednocześnie takiej samej – 3 osoby (6%). Typowe wy-
powiedzi: To takie same dzieci, jak ty; żeby ich dobrze odbierał. 
Przekaz rodzicielski: bądź koleżanką, kolegą, jest to twój ró-
wieśnik. Kształtowany jest obraz dziecka wyjątkowego i jed-
nocześnie dziecka takiego samego jak syn czy córka; 

4) brak odpowiedzi bądź niepodejmowanie rozmów (18%). 

Tabela 4. Treści rozmów o niepełnosprawności w relacji rodziców z grupy in- 
 kluzyjnej 

Lp. Kategorie odpowiedzi Częstość % 

1 
kształtowanie posta-
wy niekrzywdzącej 

Nie wolno krzywdzić; 
Nie krzywdź ich 21 42,0 

Do nich należy dobrze się odnosić; 
Żeby ich dobrze odbierał 3 6,0 

Nie wolno się z nich śmiać; 
One są chore, nie denerwuj ich 2 4,0 

Ogółem 26 52,0 

2 
kształtowanie posta-
wy pomocy 

Pomóż im; Trzeba im pomóc 12 24,0 

Ogółem 12 24,0 

3 
wiedza dzieci szcze-
gólne – takie same 

One są szczególne 1 2,0 

To takie same dzieci, jak ty 1 2,0 

Żeby się dowiedziała 1 2,0 

Ogółem 3 6,0 

4 
nie podejmowanie 
rozmów, inne 

Brak odpowiedzi 5 10,0 

Nie wiem, co powiedzieć 1 2,0 

Niekiedy 3 6,0 

Ogółem 9 18,0 

Ogółem 50 100,0 
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Prawie jedna piąta rodziców grupy inkluzyjnej (9 osób, tj. 18%) 
nie wyjawiła tematyki rozmów (brak odpowiedzi – 5 osób, 1 osoba 
– nie wiem, co powiedzieć, 3 osoby – niekiedy). Należy zauważyć, że 
sześcioro rodziców (12%) tej grupy po prostu nie podejmuje roz-
mów o niepełnosprawności (tabela 4). 

Rodzice grupy ogólnodostępnej rozmawiający w domu z dziećmi 
o osobach z niepełnosprawnością podnoszą kwestie jej dotyczące 
(tabela 5): 

Tabela 5. Treści rozmów o niepełnosprawności w relacji rodziców z grupy ogólno- 
 dostępnej 

Lp. Kategorie odpowiedzi Częstość % 

1 
kształtowanie 
postawy nie-
krzywdzącej 

Nie wolno ich krzywdzić 2 3,8 

Nie wolno szydzić 2 3,8 

Ogółem 4 7,7 

2 
kształtowanie 
postawy pomocy 

Im trzeba pomagać; Żeby dobrze rozu-
miał, pomagał 11 21,0 

Ogółem 11 21,0 

3 
wiedza (dzieci 
szczególne – takie 
same) 

Powinna wiedzieć; Żeby o nich wie-
dział; Postaram się wyjaśnić; Żeby się 
nie przestraszył, kiedy je spotka 

5 9,8 

To też są dzieci 4 7,7 

Ogółem 9 17,5 

4 
kształtowanie 
obrazu własnego 
dziecka 

Porównuję jego możliwości 1 1,9 

Doceniał swoje zdrowie 1 1,9 

Żeby zrozumiał, że jest normalny 1 1,9 

Żeby doceniał własne zdrowie 1 1,9 

Ogółem 4 7,6 

5 
niepodejmowanie 
rozmów – obawa 
przed kontaktem 

Jest za mały; Jest jeszcze mała 5 9,8 

Nie pytał; Jeśli zapyta 3 5,7 

Nie chcę zmartwić dziecka; Boję się 
wystraszyć 2 3,8 

Nie chcę, żeby wiedziała 1 1,9 

Ogółem 11 21,2 
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cd. tab. 5 

Lp. Kategorie odpowiedzi Częstość % 

6 
nie podejmowanie 
rozmów – inne 

Brak odpowiedzi 12 23,1 
Nie wiem, co powiedzieć 1 1,9 
Ogółem 13 25,0 

Ogółem 52 100,0 

1) kształtowania postawy niekrzywdzącej – 4 osoby (7,7%). Ty-
powe wypowiedzi: nie trzeba krzywdzić, nie trzeba szydzić; 

2) kształtowania postawy zorientowanej na udzielenie pomocy 
dzieciom – 11 osób (21,0%). Typowa wypowiedź: trzeba im 
pomóc; 

3) wzbogacenia wiedzy (17,5%) – 5 osoby i kształtowanie obrazu 
szczególnej osoby i jednocześnie takiej samej – 4 osoby. Ty-
powe wypowiedzi: żeby o nich wiedział, to też są dzieci; 

4) kształtowania obrazu własnego dziecka jako osoby zdrowej, 
sprawnej, normalnej – 4 osoby (7,6%). Typowe wypowiedzi: 
żeby doceniał własne zdrowie, żeby zrozumiał, że jest normalny. 
Przekaz rodzicielski: ty jesteś normalny – osoba z niepełno-
sprawnością jest nienormalna, gorsza; 

5) niepodejmowanie rozmów ze względu na obawy przed kon-
taktem – 11 rodziców (21,2%). Typowe wypowiedzi: Jest za 
mały, Boję się wystraszyć; 

6) niepodejmowanie rozmów – inne (13 osób, 25%): brak odpo-
wiedzi – 12 osób i Nie wiem, co powiedzieć – 1 osoba. 

W grupie ogólnodostępnej w porównaniu z inkluzyjną dwa ra-
zy więcej rodziców (24 osoby, tj. 46,2%) nie rozmawia na temat nie-
pełnosprawności ze swoimi dziećmi (tabela 4., rubryka 5. i 6. łącz-
nie). Połowa z nich nie uzasadnia swojego stanowiska (12 osób). 
Pozostali zaś uważają, że ich dziecko jest jeszcze za małe (5 osób), 
aby podejmować takie tematy, ponieważ mogą je tylko wystraszyć 
(2 osoby). Lepiej więc nie rozmawiać, dopóki nie zapyta (2 osoby). 
Jedna mama nie chce, aby córka wiedziała cokolwiek na ten temat. 
W tabeli 5. odpowiedzi tych rodziców umieszczono w kategorii 
Obawa przed kontaktem. 
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Tabela 6. Wskaźniki analizy statystycznej dotyczącej liczby rodziców podejmują-
cych rozmowy na temat niepełnosprawności w grupach inkluzyjnej i ogólno- 
 dostępnej 

Wskaźniki Wartość df 
Istotność 

asymptotyczna 
(dwustronna) 

Istotność  
dokładna 

(dwustronna) 

Istotność  
dokładna 

(jednostronna) 

Chi-kwadrat Pearsona 11,757 1 0,001 – – 

Poprawka na ciągłość 10,284 1 0,001 – – 

Iloraz wiarygodności 12,345 1 0,000 – – 

Dokładny test Fishera – – – 0,001 0,001 

Test związku liniowego 11,642 1 0,001 – – 

N ważnych obserwacji 102 – – – – 

Analiza porównawcza z wykorzystaniem testów Chi-kwadrat 
ujawnia, że istotnie większa liczba rodziców grupy inkluzyjnej niż 
grupy ogólnodostępnej rozmawia ze swoimi dziećmi o niepełno-
sprawności (p < 0,01) (tabela 6). 

Na podstawie danych kwestionariusza ankiety skierowanej  
do rodziców kazachskich uczniów pierwszych klas można stwier-
dzić, że: 

1) większość badanych obu grup zetknęła się z zagadnieniem 
niepełnosprawności; 

2) rodzice dzieci uczących się w szkole włączającej lepiej niż ro-
dzice dzieci ze szkoły masowej orientują się w rodzajach nie-
pełnosprawności, różnice są istotne statystycznie na p < 0,01; 

3) rodzice grupy inkluzyjnej informacje w głównej mierze czer-
pią ze środowiska edukacyjnego swojego dziecka i z mass 
mediów, zaś rodzice grupy ogólnodostępnej z mass mediów  
i własnego doświadczenia (praca, ulica, w domu jest osoba  
z niepełnosprawnością); 

4) zdecydowana większość rodziców uczniów szkoły włączają-
cej rozmawia ze swoimi dziećmi na temat niepełnosprawno-
ści, różnice w porównaniu z rodzicami dzieci ze szkoły ogól-
nodostępnej są istotne statystycznie na p < 0,01; 
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5) rodzice obu grup w domowych rozmowach z dziećmi podno-
szą zagadnienia postawy niekrzywdzącej wobec dzieci z nie-
pełnosprawnością (nie krzywdź, oni są tacy sami jak ty) i zacho-
wania empatycznego (pomagaj); 

6) rodzice dzieci klas inkluzyjnych zdecydowanie więcej uwagi 
zwracają na nie dokuczanie, nie krzywdzenie oraz pomaganie 
rówieśnikom z niepełnosprawnością niż rodzice dzieci 
uczęszczających do szkoły masowej; 

7) rodzice z grupy ogólnodostępnej w swoich rozmowach bar-
dziej akcentują obawę przed kontaktem z dzieckiem z niepeł-
nosprawnością, które może być odmienne fizycznie i można 
się go przestraszyć; 

8) w pojedynczych przypadkach w grupie ogólnodostępnej od-
notowano kształtowanie (zapewne uwarunkowane stereoty-
pami) obrazu osoby z niepełnosprawnością jako nienormal-
nej, gorszej (np. porównywanie zdolności). 

Dyskusja 

Badania wiedzy na temat niepełnosprawności deklarowanej 
przez kazachskich rodziców dzieci uczących się w szkołach maso-
wej i włączającej wykazały pewne różnice pomiędzy porównywa-
nymi grupami. Okazało się, że rodzice grupy inkluzyjnej ujawnili  
w tym zakresie lepsze rozpoznanie rodzajów niepełnosprawności. 
Jako źródło swojej wiedzy wskazywali, oprócz środków masowego 
przekazu, środowisko edukacyjne swojego dziecka, a więc szkołę 
włączającą. W świetle polskich badań rodzice dzieci z grup integra-
cyjnych dysponują większą wiedzą na temat niepełnosprawności 
niż rodzice dzieci z przedszkoli masowych27. Dodatkowo stwierdza 
się większe zainteresowanie rodziców z placówek integracyjnych 
fachową literaturą i poradami specjalistycznymi28. Widoczny zatem 

________________ 

27 M. Sekułowicz, op. cit. 
28 D. Al-Khamisy, op. cit. 
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jest wpływ kontekstu społecznego na poziom wiedzy o niepełno-
sprawności zarówno kazachskich, jak i polskich rodziców. 

Ponad dwie trzecie (72,5%) kazachskich rodziców rozmawia  
w domu ze swoim dzieckiem na temat niepełnosprawności. Aneta 
Soroka-Fedorczuk29 zapytała o to 299 polskich rodziców uczniów 
masowych i integracyjnych klas pierwszych i trzecich. Odpowiedzi 
pozytywnej udzieliło ok. 84% respondentów. Niestety brak jest da-
nych tej autorki z podziałem na grupy uwzględniające typ placów-
ki. Można jednak zauważyć, że zdecydowana większość polskich  
i kazachskich rodziców podejmuje ze swoim dzieckiem rozmowy  
o niepełnosprawności. Znacznie częściej zdarza się to jednak w do-
mach dzieci pobierających naukę wspólnie z niepełnosprawnymi 
rówieśnikami. 

Treści rozmów kazachskich rodzin dotyczą w głównej mierze 
kształtowania u swojej pociechy postawy niekrzywdzącej, akceptu-
jącej dziecko niepełnosprawne oraz gotowości do pomagania. Po-
dobną tematykę rozmów polskich rodziców rejestruje Aneta Soro-
ka-Fedorczuk30. Wyniki badań tej autorki ujawniają, że ok. 24% 
rozmów związanych jest z udzielaniem pomocy, ok. 20% dotyczy 
tolerancyjnej postawy i 12% prowadzonych rozmów wzbogaca 
wiedzę o przyczynach niepełnosprawności. W świetle ustaleń Do-
miniki Przybyszewskiej31 rodzice wybierają placówkę integracyjną 
dla swoich pełnosprawnych dzieci, kierując się przekonaniami  
o równości wszystkich, chcą także, aby ich pociechy nauczyły się 
pomagać innym i traktowały wszystkich w sposób życzliwy. Zatem 
niezależnie od narodowości i kręgu kulturowego rodzice sądzą, że 
akceptacja inności i wrażliwość społeczna to bardzo ważne aspekty 
wspólnego bytowania. Potwierdza się także wpływ czynników eko-

________________ 

29 A. Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2007. 

30 Ibidem. 
31 D. Przybyszewska, Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – 

ich oczekiwania i motywy, „Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej” 2014, 
nr 6, s. 60. 
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logicznych32: im częściej się widuje osoby z niepełnosprawnością, 
im bliższy jest kontakt, tym większa jest tolerancja i znacznie mniej 
obaw rodziców o kontakty swojego pełnosprawnego dziecka z ró-
wieśnikiem z niepełnosprawnością. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły poznać deklaracje ka-
zachskich rodziców dotyczące znajomości rodzajów niepełno-
sprawności, źródeł informacji, treści domowych rozmów z dziećmi. 
Dla rodziców dzieci ze szkoły inkluzyjnej najważniejszym źródłem 
wiedzy jest środowisko edukacyjne ich córki lub syna. Rodzice 
szkoły masowej wiedzę i doświadczenia gromadzą w bezpośred-
nich i pośrednich kontaktach z osobami z niepełnosprawnością  
w miejscu pracy i środowisku zamieszkania. Wspólnym źródłem 
informacji o niepełnosprawności rodziców obu grup są mass media 
(internet i telewizja). 

Rodzice uczniów szkoły włączającej wymieniają więcej rodza-
jów niepełnosprawności niż rodzice uczniów szkoły masowej. 
Zwłaszcza dobrze orientują się w zakresie niepełnosprawności mo-
torycznej, słuchowej i wzrokowej, bowiem ich dzieci uczęszczają do 
jednej klasy z uczniami z takimi właśnie niepełnosprawnościami. 

Wypowiedzi pisemne rodziców uczniów szkoły masowej 
świadczą, że zetknęli się z wadami narządu słuchu i wzroku, a tak-
że niepełnosprawnością intelektualną. Uczniom z niepełnospraw-
nością sensoryczną przypisują pewne opóźnienia rozwojowe, które 
mogą hamować proces nauki w klasie inkluzyjnej33. 
________________ 

32 R. Zaions, Attitudinal effects of mere exposure, “Journal of Personality and Social 
Psychology” 1968, Vol. 9. 

33 E. M. Kulesza, L. A. Butabayeva, Plusy i minusy edukacji włączającej w opinii ka-
zachskich rodziców uczniów klas pierwszych, „[Actual Problems of the Correctional 
Education (pedagogical sciences)]. Aktualni pitannya korekcyjnnoy oswity. Zbirnik 
naukowyh prac” 2017, Medobori-2006, Kamianiec-Podilskij, Issue 9, vol. 2, s. 85-95. 
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Można konstatować, że kazachscy rodzice podejmują rozmowy 
ze swoimi dziećmi na temat niepełnosprawności, jednak matki  
i ojcowie dzieci szkoły włączającej poświęcają temu zagadnieniu 
znacznie więcej uwagi. W rozmowach rodziców dzieci uczęszczają-
cych do szkoły masowej, oprócz kształtowania postawy niekrzyw-
dzącej i pomagania, pojawia się wątek budowania obrazu własnego 
dziecka jako zdrowego i zdolnego w porównywaniu z dzieckiem  
z niepełnosprawnością. Jest to niekorzystne zjawisko, bowiem utrwa-
lany i przekazywany jest stereotyp osoby z niepełnosprawnością jako 
nie tylko „innej”, ale i gorszej. Co piąty rodzic tej grupy ma obawy 
związane z kontaktem swojego syna/córki z dzieckiem z niepełno-
sprawnością. Z kolei w rozmowach rodziców dzieci ze szkoły inklu-
zyjnej dominuje tematyka niekrzywdzenia i pomagania, zaś prawie 
nieobecne jest budowanie obrazu rówieśnika z niepełnosprawnością 
po prostu jako dziecka takiego samego jak ich syn czy córka. 

Z analizy wynika, że przekaz rodzicielski w grupie inkluzyjnej 
bardziej akcentuje postawę tolerancji i niedyskryminowania rówie-
śnika z niepełnosprawnością niż w grupie ogólnodostępnej. Tu po-
jawiła się nowa kategoria tematyczna, która ujawnia stereotypowy 
negatywny obraz osoby z niepełnosprawnością jako osoby „nie-
normalnej”, w oparciu o który kształtowany jest obraz własnego 
dziecka jako osoby kompletnej, zdrowej, normalnej. 

Budowanie inkluzyjnego środowiska to szczytna idea i wielkie 
wyzwanie dla polityki społeczno-oświatowej każdego państwa. 
Kazachstan uczynił już widoczne postępy na tym polu, jednak osią-
gnięcie wytyczonego celu nie jest łatwe, wymaga bowiem nie tylko 
mądrych decyzji i nakładów finansowych, ale przede wszystkim 
zmiany społecznego obrazu osoby z niepełnosprawnością. 
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In South African countries education plays the important role in the context of dou-
ble exclusion occurance of people with disabilities living in those areas. Factors like 
race, gender, social origin or disability affect social inequalities which powerful 
strength in society is strictly connected with a dominant ideology or state policy (eg. 
apartheid in South Africa). People with disabilities undergoing social exclusion 
caused by their social origin as African natives, simultaneously undergo exclusion 
caused by disability. In this context, apart from (the exclusion rooted in) the “herit-
age” of apartheid, one can also find a very meaningful factor folk beliefs, healers 
and shamans. Hence, disability, according to the particular area of the country and 
local folk beliefs, is perceived and understood as punishment or a thrown charm 
which eventually makes families being ashamed of their disabled children or rela-

________________ 

1 Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury, obserwacje i rozmowy prowa-
dzone podczas wyjazdu naukowego w dniach 2-23 września 2016 r. organizowane-
go przez PAN do krajów Afryki Południowej (RPA, Zambia, Zimbabwe, Namibia, 
Botswana) – „Strefowość klimatyczno-roślinna południowej Afryki – skutki przy-
rodnicze i społeczno-ekonomiczne”. 
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tives, force them to hide them for fear of ostracism, violence, ritual mutilation or 
death. 

KEY WORDS: disabled people, dual exclusion, South African countries, apartheid, 
education, shaman 

Wprowadzenie 

W krajach Afryki Południowej2 edukacja odgrywa znaczącą rolę 
w powstawaniu sytuacji podwójnego wykluczenia, które dotyka 
osoby niepełnosprawne żyjące na tamtych terenach. 

Nie ulega wątpliwości, że takie czynniki jak rasa, płeć, pochodze-
nie społeczne, wykształcenie czy niepełnosprawność przyczyniają się 
do powstania nierówności społecznych, a ich siła uzależniona jest od 
dominującej w społeczeństwie ideologii czy polityki państwa. 

W tym kontekście utrzymująca się przez lata ideologia aparthe-
idu (1948-1994) w Republice Południowej Afryki (jak również  
i w Namibii, choć nie w takim nasileniu) wobec rdzennych miesz-
kańców jest znamiennym przykładem społecznej praktyki w zakre-
sie tworzenia nierówności społecznych. Co ciekawe w przypadku 
apartheidu, grupa mniejszościowa (biali) stanowiła grupę dyskry-
minującą, która wykorzystując instrumentalnie szkolnictwo, dążyła 
do realizowania swojej polityki wobec grup nieuprzywilejowanych. 

Edukacja w tej sytuacji zaczyna tym samym odgrywać rolę 
opresyjną mającą na celu zapewnienie trwałości i stabilności obo-
________________ 

2 Afryka to kontynent wielu różnych krajów, narodów i kultur. Mówienie  
o Afryce czy krajach Afryki Południowej jako o czymś jednorodnym i traktowanie 
jej jako całości jest błędne, chociaż wiele elementów funkcjonowania społecznego 
istnieje na podobnych zasadach (więcej na ten temat: por J. Belzyt, Społeczne uwa-
runkowania sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych w krajach Afryki Południowej – 
wybrane aspekty, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 24). 
Z uwagi na dużą różnorodność i brak wiarygodnych informacji dotyczących sytua-
cji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Afryce, pisząc o tej tematyce, 
odwoływać się będę do przykładów z RPA. Podyktowane jest to poczynionymi 
obserwacjami i rozmowami w trakcie wyjazdu naukowego oraz informacjami do-
stępnymi w literaturze przedmiotu. 
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wiązującego systemu społecznego3. Szkoły odtwarzają strukturę 
społeczną4 i utwierdzają „legalność” praktyk kulturowych, stosując 
jednocześnie „przemoc symboliczną” wobec grup nieuprzywilejo-
wanych (czyniąc je tym bardziej „nielegalnymi”)5. Celem podejmo-
wania takich działań jest najczęściej akulturacja, czyli włączenie 
grup nieuprzywilejowanych „w nurt własnej kultury i racjonalno-
ści”6, co oczywiście nie oznacza przyznania im równych praw. 

Jak zwraca uwagę Daria Hejwosz-Gromkowska (powołując się 
na Tomasza Gmerka), może występować kilka strategii (mających 
odzwierciedlenie w procesie edukacji), którymi posługują się grupy 
dominujące wobec grup marginalizowanych. Najczęstszą strategią 
jest asymilacjonizm, czyli dążenie do włączenia dzieci z grup nie-
uprzywilejowanych w nurt kultury i wartości grupy dominującej7. 
Innym działaniem, które podejmuje grupa dominującą wobec grup 
mniejszościowych, jest marginalizacja8, czyli „nadawanie określo-
nym grupom społecznym statusu drugiej kategorii”9. 
________________ 

3 D. Hejwosz-Gromkowska, Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego w RPA i kon-
struowanie różnicy, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 21 oraz por. m.in. K. Przyszczyp-
kowski, Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Edytor, 
Toruń – Poznań 1999; B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfi-
kacje, badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009; T. Szkudlarek, Pedago-
gika krytyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwer-
ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; H. Giroux, Teoria krytyczna  
i racjonalność w edukacji obywatelskiej, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we 
współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Edytor, Warszawa 1993. 

4 Szerzej na temat tego zjawiska można znaleźć w teoriach zorientowanych na 
konflikt, m.in. w teorii reprodukcji kulturowej P. Bourdieu i J.C. Passerona, czy 
ekonomicznej S. Bowlesa i H. Gintisa ( Hejwosz-Gromkowska D., społeczne funkcje 
szkolnictwa wyższego W RPA i konstruowanie różnicy, „Studia Edukacyjne”, 
21/2012). 

5 D. Hejwosz-Gromkowska D., op. cit. oraz por. T. Szkudlarek, op. cit. 
6 T. Gmerek, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie 

Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 50. 
7 D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit., T. Gmerek, op. cit., s. 50. 
8 W ideologię apartheidu wpisana była strategia marginalizacji, która szczegól-

nie dotkliwa dla osób czarnoskórych. Wprawdzie wraz z upadkiem apartheidu, 
oficjalna polityka zabrania stosowania jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych, 
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Edukacyjne10 i społeczne konsekwencje apartheidu 

Po wygraniu w 1994 r. wyborów przez partię Nelsona Mandeli 
(Afrykański Kongres Narodowy), nowe władze przystąpiły do 
wprowadzania licznych reform szkolnictwa, wychodząc z założe-
nia, że w sytuacji, gdy edukacja może być źródłem opresji (czego 
rdzenni mieszkańcy doświadczyli w czasach apartheidu), to może 
być również źródłem emancypacji. Najważniejszym celem prze-
prowadzanych reform było wyrównanie szans edukacyjnych 
rdzennych mieszkańców przez zwiększenie odsetka scholaryzacji  
i alfabetyzacji11. 

Poziom alfabetyzacji, na co wskazuje raport OECD, zwiększył 
się z 14,6% w 1991 r. do 89% w roku 200412. Tak gwałtowny wzrost 
liczby osób potrafiących pisać i czytać mógłby wskazywać na efek-
tywność realizowanych reform oświatowych w RPA. Jednakże za-
równo autorzy raportu OECD, jak i Linda Chisholm zwracają uwa-
gę, że efektywność nauczania pozostaje na niskim poziomie13. 
Potwierdzają to również dane z Namibii, gdzie wprawdzie 90% 
dzieci chodzi do szkoły, ale tylko połowa umie czytać i tylko poło-
wa skończy szkołę14. 
________________ 

to i tak istnieją grupy marginalizowane. Ponadto w szkołach są nadal stosowane 
strategie asymilacjonizmu wobec czarnoskórych, por. L. Chisholm, M. Sujee,  
Tracking racial desegregation in South African Schools, “Journal of Education” 2006,  
nr 40, s. 142 za: D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit. 

9 D. Heater, A history of education for citizenship, Routledge, London – New York 
2004, s. 199. 

10 System szkolnictwa w RPA nadal utrzymuje i reprodukuje nierówności spo-
łeczne powstałe w wyniku wielowiekowego podziału na grupę uprzywilejowaną, 
składającą się z potomków białych kolonizatorów oraz grupę zdominowaną, sta-
nowiącą rdzenną, czarnoskórą ludność. Początki segregacji rasowej sięgają czasów 
kolonizacji południa Afryki, por. D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit. 

11 L. Chisholm, The quality of primary education in south Africa, UNESCO 2004, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146636e.pdf [dostęp: 25.05.2017]. 

12 R.O. Mabokela, Voices of conflict. Desegregating South African Universities, 
Routledge-Falmer, New York – London 2000. 

13 Por. D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit., za: L. Chisholm, op. cit. 
14 J. Belzyt, op. cit. 
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Przyczyn tego, że edukacja pozostaje na niskim poziomie można 
poszukiwać w kilku obszarach. 

Przede wszystkim występują duże różnice w jakości kształcenia 
między terenami miejskimi i wiejskimi. Miasta zamieszkiwane 
przez osoby zamożniejsze, lepiej wykształcone (najczęściej są to 
biali), które na skutek konfliktów na tle rasowym opuszczają centra 
miast i przenoszą się do bogatszych dzielnic zlokalizowanych na 
obrzeżach. Osoby biedniejsze, gorzej wykształcone, które najczęściej 
są przedstawicielami mniejszości etnicznych i/lub rasowych, pozo-
stają w centrum miasta. 

W ten oto sposób segregacja rasowa oparta jest na segregacji ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania (residential segregetion). W konsekwencji, 
zamiast integracji następuje (de)segregacja. Mniejszości rasowe/etnicz-
ne zamieszkują te same dzielnice, uczęszczają do tych samych szkół, 
które – na co zwracają badacze przedmiotu – oferują gorszą jakość 
kształcenia15. 

Jak wynika z badań, większość Afrykańczyków uczęszcza do 
szkół w małych miasteczkach i na wsiach16. Co więcej, badania wska-
zują również, że „w biedniejszych częściach kraju, czyli tam, gdzie 
jest większy odsetek czarnoskórych, szkoły zatrudniają gorzej wy-
kwalifikowanych nauczycieli, a nawet takich, którzy nie mają odpo-
wiedniego dyplomu, co z kolei wpływa na wyniki nauczania”17. 

Kolejnym aspektem mającym wpływ na różnice w poziomie 
kształcenia są opłaty ponoszone przez rodziców na edukację. Re-
formy edukacyjne z roku 1994 w RPA wprowadziły możliwość po-
bierania przez szkoły opłat za kształcenie, zastrzegając jednocze-
śnie, że niezbędna jest zgoda rodziców. Powstała tym samym 
sytuacja, która sprzyja podtrzymywaniu i pogłębianiu nierówności 
społecznych, z uwagi na to, że biedniejsze rodziny mogą oczywiście 
________________ 

15 D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit., za: E.B. Fiske, H.F. Ladd, Elusive equity. 
Education reform in postapartheid South Africa, New Agenda, Washington DC 2004. 

16 L. Chisholm, M. Sujee, Tracking racial desegregation in South African 
Schools, Journal of Education, 40/2006, s. 142, 154. 

17 L. Chisholm, op. cit., s. 6. 
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nalegać na szkoły, aby utrzymały opłaty na najniższym możliwym 
poziomie, ale rodziny o wyższym statusie materialnym (wspierane 
przez środowisko lokalne) forsują podniesienie opłat18. Według 
obowiązującego prawa szkoły nie mogą odmówić dostępu do edu-
kacji dzieciom z rodzin, których nie stać na opłatę czesnego, jednak 
jak wskazują badacze, rady szkół tak właśnie postępują19. Dla ro-
dziców motywacją do zwiększenia opłat jest możliwość zatrudnie-
nia nauczyciela o wyższych kwalifikacjach, co przekłada się na lep-
szy poziom kształcenia ich dzieci oraz w sposób „naturalny” 
prowadzi do zredukowania liczby dzieci w klasie20 – dzieci rodzi-
ców, których nie stać na uiszczanie ustalonej stawki muszą poszu-
kać innej szkoły. 

Niestety, szkoła taka może być nawet oddalona o kilkanaście ki-
lometrów od miejsca zamieszkania dziecka, co wiąże się z trudem 
codziennego do niej dotarcia. Sytuację tę komplikuje fakt, że na 
terenach wiejskich dzieci stają przed koniecznością wykonywania 
pracy – wysiłek związany z pracą jest dla nich zbyt dużym obciąże-
niem, które powoduje, że nie mają siły, czasu ani warunków, aby 
się uczyć21. Ocenia się, że w skali świata do pracy zarobkowej zmu-
szanych jest 250 mln dzieci poniżej 15. roku życia. Najtrudniejsza 
sytuacja pod tym względem panuje właśnie w Afryce, gdzie 41% 
pracujących dzieci ma od 5 do 14 lat22. W części regionów Afryki do 
części obowiązków dzieci należy praca na rzecz nauczyciela, jest to 
najczęściej praca na polu nauczyciela. Sytuacja ta wynika z tego, że 
rodziców nie stać na opłacenie pensji nauczycielowi, a konsekwen-
cją jej jest to, że uczniowie wędrują „kilometrami do szkoły nie [tyl-
ko – przyp. J.I.B.] z tornistrem i książkami, ale z kopaczką”23. 
________________ 

18 Jak podaje raport OECD (2008) większość szkół pobiera opłatę w granicach 
100 ZAR (ok. 29zł/ok. 7,7 USD), jednak dla biednych rodzin koszty te są nadal zbyt 
wysokie. 

19 E.B. Fiske, H.F. Ladd, op. cit. 
20 Reviews of national polices for education. South Africa, OECD 2008. 
21 A. Trześniewska, Jak wygląda edukacja w Afryce, 2010, http://www.edulandia.pl/ 

edukacja/1,101856,7593250,jak_wyglada_edukacja_w_afryce_.html [dostęp: 12.03.2016]. 
22 pomocafryce.org/edukacja [dostęp: 12.03.2016]. 
23 pomocafryce.org/edukacja [dostęp: 12.03.2016]. 
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Posłanie dziecka do szkoły, która pobiera niskie czesne, wiąże 
się nie tylko ze wspomnianą wyżej odległością placówki od domu, 
ale również przekłada się na jakość kształcenia (zatrudnienie nisko 
wykwalifikowanego nauczyciela w związku z możliwością zaofe-
rowania niskiego uposażenia), braki w wyposażeniu szkoły i klas24, 
a także dużą liczbę dzieci w klasie. Jest to problem o wielkim zna-
czeniu dla realizacji edukacji, gdy dochodzi do sytuacji, gdzie liczba 
uczniów przypadająca na jednego nauczyciela może wynieść,  
w zależności od danych, od 55 do 110 osób25. 

Kolejną przyczyną, na którą zwraca uwagę Daria Hejwosz- 
-Gromkowska, powołując się na raport OECD, jest 

aspekt ekonomiczny i kulturowy. Tak oto bowiem ponad 200 tysięcy 
dzieci w wieku od 7-15 lat (czyli objęte obowiązkiem szkolnym) nie 
uczęszcza do szkół. Przyczyną tego zjawiska są w głównej mierze 
koszty kształcenia, ale także postrzeganie edukacji jako „niepotrzebnej 
i nieinteresującej”. […] Wśród społeczności czarnoskórych nie istnieje 
kultura uczenia się, bowiem rodzice, którzy nie uczęszczali w czasach 
apartheidu do szkoły, nie widzą sensu posyłania tam swoich dzieci26. 

Wyżej wymienione czynniki są przyczyną podtrzymywania nie-
równości społecznych i promowania osób z grup uprzywilejowa-
nych. W praktyce znajduje tu potwierdzenie teoria reprodukcji kul-
turowej (Pierre Bourdieu) oraz reprodukcji ekonomicznej (Samuel 
Bowles, Herbert Gintis). Jak można dostrzec, mimo zakazu po-
twierdzonego przepisami prawnymi, nadal funkcjonują praktyki 
marginalizacji społecznej, choć są one ukryte27. Jak wskazuje D. Hej-
wosz-Gromkowska 

konstrukcja systemu edukacyjnego w RPA promuje jednostki uprzywi-
lejowane, oferując im dostęp do lepszej edukacji, a w konsekwencji 

________________ 

24 Dane organizacji Pomoc Afryce podają, że 70% klas szkół działających na te-
renach wiejskich nie ma podstawowego wyposażenia (ławek, biurek, krzeseł, szafek 
na książki, tablic) (za: pomocafryce.org/edukacja). 

25 Por. J. Belzyt, op. cit., A. Trześniewska, op. cit. 
26 D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit., s. 51. 
27 Ibidem. 
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możliwość awansu społecznego. […] Nadal znaczna część społeczeń-
stwa nie ma formalnego wykształcenia, dlatego zostaje wykluczona  
z rynku pracy. Osoby wykształcone […] mają większe szanse na znale-
zienie odpowiedniej pracy, a co się z tym wiąże – możliwość awansu 
na drabinie społecznej. [...] Wykształcenie rodziców wpływa na losy 
edukacyjne ich dzieci. Duże znaczenie przypisują także zarobkom ro-
dziców; im zamożniejsza rodzina, tym większe są szanse dzieci na 
ukończenie szkoły i zdobycie kwalifikacji28. 

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Afryce  
– paradoks podwójnego wykluczenia 

Ocenia się, że 60-80 mln Afrykańczyków to osoby niepełno-
sprawne, co daje ok. 10% całej populacji kontynentu29, ale w rejo-
nach najbiedniejszych współczynnik ten sięga 20% i nieustannie 
rośnie. Niepełnosprawność w Afryce jest powodowana najczęściej 
przez: niedożywienie30 i choroby, przemoc, wady rozwojowe, kata-
strofy naturalne, wypadki oraz konflikty zbrojne31. 

________________ 

28 D. Hejwosz-Gromkowska, op. cit., s. 52. 
29 Wskaźnik ten jest podobny do wskaźnika na terenie krajów Europy, w tym 

również Polski (12,5%; dane GUS z 2012 r.). 
30 Istnieje zależność pomiędzy niedożywieniem a niepełnosprawnością. Orga-

nizm, aby mógł funkcjonować prawidłowo, potrzebuje składników odżywczych 
dostarczanych wraz z pożywieniem. Niedożywienie powoduje zatem szereg pro-
blemów zdrowotnych, nieraz bardzo poważnych: u dzieci brak odpowiedniej ilości 
witaminy A może powodować choroby związane z uszkodzeniem wzroku, a nawet 
prowadzące do utraty wzroku, brak B1 – polineuropatię, brak B3 – zaburzenia 
psychiczne, brak B6 – padaczkę; u kobiet ciężarnych odpowiedni poziom kwasu 
foliowego zapobiega schorzeniom neurologicznym dziecka, a witaminy D13 i wap-
nia – przedwczesnym porodom, które niosą ryzyko wielu bardzo poważnych 
uszkodzeń płodu, łącznie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Choć wydawać by 
się mogło, że żywienie i niepełnosprawność nie ma ścisłego związku ze sobą, to 
powyższe dane pokazują zupełnie coś innego. W Afryce wiele rodzin żyje za mniej 
niż 1 USD dziennie. Niewiele dzieci wie, co to jest śniadanie, bo jedyny spożywany 
posiłek w ciągu dnia to posiłek wieczorny. Niektóre szkoły prowadzą programy 
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Osoby niepełnosprawne, będąc w sytuacji wykluczenia związa-
nego z byciem rdzennymi mieszkańcami Afryki, podlegają również 
wykluczeniu z uwagi na swoją niepełnosprawność. 

Można wskazać tu paradoks polegający na tym, że wykluczenia 
(odczuwanego jako najbardziej dotkliwe), dokonują społeczności 
lokalne i osoby z najbliższego otoczenia, czyli grupy, które również 
podlegały (podlegają) stratyfikacji z uwagi na przynależność do 
grupy nieuprzywilejowanej ze względu na kolor skóry. Jako próbę 
wyjaśnienia sytuacji dyskryminowania osób niepełnosprawnych 
przez grupę można podać koncepcję grupocentryzmu, koncepcję 
stereotypizacji czy koncepcję kozła ofiarnego, wskazywane przez 
Stanisława Kowalika32. 

Do sytuacji, której źródeł doszukiwać się można w „dziedzic-
twie” po okresie apartheidu, dochodzą tu również do głosu bardzo 
ważne dla mieszkańców Afryki wierzenia ludowe, z którymi nieo-
dzownie związani są uzdrowiciele i szamani. Ze względu na 
„uprawnianie czarów” i zbyt dużą władzę nad lokalnymi społecz-
nościami nie byli oni akceptowani już przez pierwszych kolonizato-
rów i sytuacja ta nie uległa zmianie również podczas apartheidu. 
Nie zmieniło to jednak faktu, że uzdrowiciele i szamani byli obecni 
________________ 

dożywiania, ale dzieci niepełnosprawne mają mniejszy dostęp do tego rodzaju 
pomocy, bo nie chodzą do szkoły (dzieciafryki.org). 

31 Południowa część Afryki należy do najbardziej zasobnych w surowce mine-
ralne regionów świata, najczęściej są to rzadkie i cenne surowce (m.in. rudy złota, 
diamentów, platyny), które są niekiedy kontrolowane przez grupy przestępcze 
(przemoc i konflikty związane z użyciem broni) lub eksploatowane metodami 
„rzemieślniczymi” (tzw. biedaszyby), co naraża na wypadki, trwałe uszkodzenia 
zdrowia i zatrucia (przewlekłe zatrucia np. rtęcią pochodzenia górniczego są jed-
nym z większych zagrożeń dla zdrowia, wpływając istotnie na tzw. wskaźnik  
DALY (ang. disabilty-adjusted life years) stosowany dla określenia ogólnego stanu 
zdrowia społeczeństwa, J. Badera, Gospodarka surowcami mineralnymi w Afryce Połu-
dniowej – wybrane aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, [w:] Środowisko przy-
rodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki  
Południowej), red. M. Dłużniewski, I. Tsermegas, Wydział Geografii i Studiów Re-
gionalnych UW, Warszawa 2016, s. 485. 

32 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wy-
dawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999. 
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we wioskach, ale działali w ukryciu, co zmieniło się po upadku 
apartheidu – nastąpił wówczaspowrót do tradycyjnych wierzeń. 

Popularność „usług” uzdrowicieli i szamanów wynika zarówno 
z omówionego wcześniej ograniczonego dostępu do edukacji, jak  
i z jej niskiego poziomu, zwłaszcza na terenach wiejskich, a także  
z braku swobodnego dostępu do lekarzy. 

RPA ma najlepiej na południu Afryki rozwiniętą służbę zdrowia, do-
skonale funkcjonujące i świetnie wyposażone szpitale […], ale ta me-
dycyna jest dostępna tylko dla garstki ludzi. Pozostałych nie stać na [to 
– przyp. J.I.B.]. […] Ludność mieszkająca na wsi nie ma na ogół szans 
by dotrzeć do dużych miast, w których znajdują się szpitale. Poza tym 
jeden lekarz przypada na 18 000 mieszkańców, podczas gdy jeden 
uzdrowiciel ma około 200-500 podopiecznych33. 

Wierzenia ludowe i pozycja szamanów na terenach wiejskich 
(zamieszkiwanych przez 60% społeczeństwa34) są niezwykle mocne. 
W związku z tym niepełnosprawność, w zależności od części kraju  
i wierzeń lokalnych, postrzegana jest jako kara czy rzucony urok, 
dlatego też rodziny wstydzą się swoich niepełnosprawnych dzieci 
czy bliskich, ukrywają ich w obawie przed ostracyzmem35, ale także 
________________ 

33 A. Chmielewska, Tradycyjna medycyna ludów Afryki Południowej, [w:] Środowi-
sko przyrodnicze i społeczno-kultorowe strefy suchej i półsuchej (wbrane przykłady z Afryki 
Południowej), red. M. Dłużniewski, I. Tsermegas, Warszawa 2016, s. 525. 

34 M. Sekułowicz, P.E. Kaniok, A. Sekułowicz, Wybrane formy kształcenia, Rehabi-
litacji i wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w republice Namibii, „Forum 
oświatowe” 2013, 1(48) http://forumoswiatowe.pl/index.php/Czasopismo/article/ 
view/31 [dostęp: 12.03.2016]. 

35 Więcej o ten temat w: ibidem, za: C. Haihambo, E. Lightfoot, Cultural beliefs 
regarding people with disabilities in Namibia: Implications for the inclusion of people with 
disabilities „International Journal of Special Education” 2010, nr 25(3) – „Jednym  
z czynników, który może odgrywać znaczącą rolę w podejściu społeczeństwa do 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, są między innymi wierzenia ludowe. Można 
w nich znaleźć bezpośrednie odniesienia do samej niepełnosprawności, jak również 
do przyczyn, które ją wywołują. Wśród najczęściej spotykanych w większości ple-
mion subsaharyjskiej Afryki przekonań, dotyczących powodów, dla których dziec-
ko jest niepełnosprawne wymienić można przekonanie, że przed zajściem w ciążę 
matka współżyła z więcej niż jednym partnerem. Zdarza się także, że lokalna spo-
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przemocą, rytualnymi okaleczeniami czy śmiercią – w Afryce Połu-
dniowej istnieje bowiem Muti, zwany „mrocznym sekretem RPA”. 
Muti oznacza „magiczną miksturę, w skład której wchodzą nie tyl-
ko zioła, minerały, części narządów zwierzęcych, ale i części ciała 
ludzkiego. Ma ona zapewnić dobrobyt, zdrowie, władzę, mądrość, 
szczęście i wiele innych przywilejów”36. „Dawcami” części ludzkie-
go ciała są bardzo często osoby niepełnosprawne, a szczególnie 
narażeni na atak osób dostarczających szamanom składników do 
Muti są osoby cierpiące na bielactwo (albinizm). 

Być niepełnosprawnym w Afryce to bez wątpienia ogromne 
wyzwanie. 

Najlepszym tego przykładem jest dość powszechna, szczególnie 
na wsiach, praktyka polegająca na wykluczaniu dzieci z niepełno-
sprawnością ze szkół37 i społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, że po-
nad 60% społeczeństwa Namibii żyje na terenach wiejskich, jakie-
kolwiek przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych mogą 
budzić uzasadniony niepokój. 

Dlatego tak ważne jest, wskazywane przez wielu badaczy38, 
edukowanie społeczeństwa w kierunku akceptacji tego co „inne”, 

________________ 

łeczność upatruje powód niepełnosprawności dziecka w tym, że rodzina, chcąc 
zaoszczędzić na wydatkach związanych z wizytami u znachorów, mających za-
pewnić pomyślność przy narodzinach dziecka, nie postępowała zgodnie z ich zale-
ceniami. Z kolei w przypadku narodzin bliźniaków tej samej płci panuje przekona-
nie, że jeden z nich powinien być uśmiercony, aby ustrzec resztę członków rodziny 
przed śmiercią lub innym nieszczęściem. Czasami niepełnosprawność dziecka  
w rodzinie bywa również asocjowana z efektem rzucenia klątwy na rodzinę przez 
zazdrosnego konkurenta męża lub z karą za niechodzenie rodziny do kościoła, bądź 
też „z rzuconym na dziecko urokiem” jeszcze w łonie matki. Szczególnie dotkliwe 
konsekwencje wierzeń ludowych Namibijczyków dotykają nowo narodzonych 
albinosów, których zwykło się uśmiercać, aby uniknąć klątwy. Stosunkowo częstą 
sytuacją w rodzinie dotkniętej problemem niepełnosprawności dziecka jest odejście 
od niej ojca, który uzasadnia to tym, że w jego rodzinie nigdy nie było osób z nie-
pełnosprawnością”. 

36 A. Chmielewska, op. cit., s. 527. 
37 Jedynie 5-10% dzieci niepełnosprawnych chodzi do szkoły, por. J. Belzyt, op. cit. 
38 Por. M. Sekułowicz op. cit., A. Chmielewska, op. cit., D. Hejwosz-Grom-

kowska, op. cit. 
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dobre i wartościowe. W związku z silną pozycją uzdrowicieli i sza-
manów i ich znaczeniu dla lokalnych społeczności niezwykle ważne 
jest edukowanie również tej grupy – od roku 2000 Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) prowadzi projekt szkoleń mających na celu 
„integrację wiedzy uzdrawiaczy z postępami nauki”39. Szczególny 
nacisk warto położyć na edukację kobiet, bowiem jak wskazują ba-
dania40, wykształcenie matki (już na poziomie podstawowym) 
zwiększa nawet o 50% szanse dziecka na przeżycie, dzięki wiedzy  
i świadomości dotyczącej znaczenia niedożywienia, związanych  
z tym wad rozwojowych i chorób. 

Zakończenie 

Problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością 
w Afryce, w porównaniu do innych krajów, np. krajów europej-
skich, nabiera zupełnie innego wymiaru. Osoby niepełnosprawne 
walczą o to, aby móc żyć. 

„Często pierwszą barierą do uczestniczenia w życiu lokalnej 
społeczności jest dla osoby niepełnosprawnej jej własna rodzina. 
Niepełnosprawność odbierana jest w wielu rejonach Afryki jako 
kara wydana przez boga i powód do wstydu. Niepełnosprawne 
dzieci chowane są w chatach, ukrywane przed wzrokiem sąsia-
dów”41. Nawet jeśli niepełnosprawność zostanie przez rodzinę za-
akceptowana, natychmiast pojawiają się kolejne bariery, choćby 
brak akceptacji w lokalnym środowisku. 

Przykłady barier ograniczających samodzielność i obniżających 
jakość życia osób niepełnosprawnych zamieszkujących Afrykę 
można mnożyć bez końca: bariery w dostępnie do edukacji, brak 
świadomości społecznej i akceptacji społecznej, zagrożenia zdrowia 
i życia płynące z tradycyjnych wierzeń, bariery architektoniczno- 
________________ 

39 A. Chmielewska, op. cit. s. 528. 
40 Badania przytoczone przez portal DzieciAfryki.com, www.pomocafryce.org. 
41 dzieciafryki.com [dostęp: 25.05.2017]. 



Osoby niepełnosprawne w sytuacji podwójnego wykluczenia 241 

-komunikacyjne, brak dostępu do lekarzy i rehabilitacji (co w wielu 
przypadkach mogłaby przywrócić sprawność i umożliwić samo-
dzielne funkcjonowanie), brak sprawnego zaplecza socjalnego dla 
osób niepełnosprawnych czy brak organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz osób z niepełnosprawnościami42 i ich edukacji. 
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The ongoing systemic transformations have intensified the need to update the re-
flection on (disabled) people, their abilities or even their destiny. The political trans-
formation that took place in our country chanced the scope and forms of social life. 
Economic and socio-cultural changes led to the disappearance of disabled people. 
As a result, it is necessary to rebuild a humanistic programme based on embracing 
the human being, their abilities and capabilities. One of the most important methods 
of working on the condition and prospects of (disabled) people is undoubtedly 
communication, and dialogue within its scope. 

KEY WORDS: communication, humanization, disabled person 

1. Multidimensional Concept of Humanism 

In line with the threefold subject of this paper and the constant 
need to bring closer the subject in consideration, a few words need 
to be said about the main concept of humanism. The term ‘human-
ism’ and its many derivatives – humanization, humanities, human-
istic world – have all been used in European culture for centuries – 
in relation to (disabled) human being, social or cultural life. Initially, 
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these terms were used for describing: a) People studying the ancient 
culture, and later also: b) Models of education, c) Sciences and their 
classification, d) Models of social life. 

In the twentieth century, a slightly different understanding of the 
term became widespread. It was used to describe an ideology,  
a (disabled) man’s attitude towards the world and other people. The 
dynamically developing social, scientific and cultural life that fol-
lowed, revised the new ideals as well as the manifestation and ways 
to involve (disabled) people in their determination and promotion. 
As a result of the constant search for lasting values that organize (dis-
abled) human life, among the truly significant varieties of humanism 
were those that shaped interpersonal relations and those which af-
fected (disabled) human attitude towards the world, as well as mate-
rial and spiritual values. As a result, the substantial and semantic 
scope of these concepts became subject to constant changes and critical 
evaluation. Particularly strong concerns about the term ‘humanism’ 
and its meaning emerged recently, at the turn of the millennium1. 
There is uncertainty as to the scientific nature of this concept, as well 
as to its methodological and practical reference. Some call for the clari-
fication of the concept along with the methods and subject of research. 
For the moment, it is neither possible nor necessary to subordinate  
a very specific subject of (disabled) man to the research methods that 
are rooted in natural sciences. Towards the end of the last century, 
these rapidly evolving sciences have dominated the research meth-
odology of other subjects and phenomena, including man. Some nat-
ural sciences even interfere with the essence of (disabled) man – in an 
attempt to improve the human species – as they see fit. 

(Disabled) Man is a unique being. Only (disabled) man has the 
ability to deliberately observe the world, explore it, signify and 
make sense of it, only he knows oneself, can create and be in the 
world. Therefore, for the time being, there is no chance of reducing 
the various components of the humanistic qualities of (disabled) 

________________ 

1 J. Kozielecki, Transgresje jako źródło kultury, [w:] Humanistyka przełomu wieków, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 241-261. 
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man, his aspirations, and ideals, to a common denominator, leading 
to a unified understanding and empirical research. It seems essen-
tial that we develop a different methodology for getting to know the 
modern (disabled) man. 

Studies of the historical humanism and its transformations, re-
vealed similarities and differences, perspectives for development, 
the view of the world and the concept of (disabled) human. Contin-
uous efforts were made to understand the complexity of (disabled) 
man, the very essence of one’s consciousness, needs, aspirations, 
and ideals2. A major contribution to the study of humanism was 
brought by different trends in philosophy, psychology, and sociolo-
gy. They provided humanists with knowledge on human (also 
those disabled) qualities and facilitated their interpretation and 
evaluation of human experience. The humanization of various sci-
ences, expressed in the attempts to integrate them, contributed to an 
even broader and deeper knowledge of human (as well as disabled 
persons) and his fate3. Historically shaped views on humanism in-
dicate that: – it established the primacy of (disabled) man and his 
good among other beings, – in creating the vision of (disabled) hu-
man being, it stressed the necessity to refer to universal law, – it 
drew attention to interpersonal and social relations and commit-
ments as well as fidelity to accepted ideals. It can be said that hu-
manism is a specific reflection on (disabled) man, his view of life 
based on intertwined currents of philosophy, psychology, anthro-
pology, pedagogy, and even extra-scientific thought. The human-
istic world, as is evident from existing reflections, is different from 
the physical world – it is more subtle, elusive but coherent to the 
(disabled) human condition and needs. Humanism does not rule 
out objective cognition and it recognizes (disabled) human experi-
ence as the objectivizing criterion most frequently expressed 
________________ 

2 J. Topolski, Przyrodniczy i humanistyczny punkt widzenia w badaniach historycz-
nych, [w:] Humanistyka przełomów wieku, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akade-
mickie „ Żak”, Warszawa 1999, s. 218, 238. 

3 J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Nauko-
we, Gdańsk 2000. 
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through verbal communication. It should be taken into account, 
however, that a verbal, symbolic representation is not an isomor-
phic message. It encompasses the most narrow and often superficial 
layer of behaviors that form the focus of human life4. For this rea-
son, it is impossible to present the complexity of man through sym-
bols: his love, goodness, beauty, responsibility, pain, sense of action, 
etc. One must constantly learn how to: 

– read behaviors and verbal and nonverbal communication rep-
resenting signs of concrete intentions which signify something 
and have a meaning for some, 

– read hidden content present in deeper layers of communica-
tion, which can also signify and mean something important, 

– set the meaning of communication, signs, symbols, assign 
meaning to them, generate meanings by the cognizer, 

– read non-verbal communication. 
One must approach the methodology applied to the study of 

(disabled) man, learning his characteristics and behaviors. Despite 
many theoretical and methodological doubts, the question of recog-
nizing the condition of modern (disabled) man is of key importance. 
It is the (disabled) human who forces it, in line with becoming more 
and more aware of his own identity. It is the (disabled) human and 
his humanity that form the very essence of humanism. 

2. The timeliness of humanism 

The ongoing systemic changes have resulted in the ethical crisis, 
while also increasing the need to update the reflection on (disabled) 
man, his fate, and capabilities. The systemic transformation, accel-
________________ 

4 H.G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka, [w:] H.G. Gadamer, Rozum, słowo, 
dzieje. Szkice wybrane, wybrał K. Michalski, Warszawa 2000; Idem, Prawda i metoda, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; J. Gnitecki, Metodologia badań  
w pedagogice hermeneutycznej: hermeneutyczna zmiana formacyjna w pedagogice, Wy-
dawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2007; M. Heidegger, Bycie i czas, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
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erated in our country, has unified the various spheres and forms of 
social life. This primarily included technics, technology, communi-
cation. These transformations evoked an illusion of easy life in the 
minds of people. Due to the ever more efficient technology5 as well 
as multiple and sparkling new offerings, the cult of consumerism 
has emerged. This is where the (disabled) man and his fate got lost. 
The postmodern concepts of (disabled) man, characterized by his 
need of new experience, novelty, short time of being with the object, 
focus on pleasure – shifted the existing patterns, norms, deeper 
needs and values to the margins of social life. Therefore, it now 
seems necessary to penetrate into the (disabled) human being, his 
capacities, and the possibility of creating new image of the society. 

The postulate of the precursors of postmodernism to remove 
(disabled) human from the program of the new humanities (that 
could be taken from the Age of Enlightenment, based on the great 
narrative) and to remove all that is brought in by his deliberate, 
conscious activity, the dialectic of the Spirit, the hermeneutics of 
meaning – is rather unacceptable6. Otherwise, all the concepts  
of progress and improvement of (disabled) human fate would be 
unrealistic. Therefore, there is a need to build a new humanistic 
program and modernize the centuries-old tradition. It seems justi-
fied to acknowledge a few basic assumptions: 

– (disabled) human is an integrated individual, so the 
knowledge of him and his behaviors should not be limited to 
the selected elements, but rather focus on his entire person; 

– (disabled) human has the opportunity to make an informed 
choice and based on this, shape his own character, behavior, 
self-responsibility; 

– (disabled) human is an intentional being, which is manifested 
by the formulation of goals, values, reading and assigning 

________________ 

5 S. Lem, Krótkie uwagi o humanizmie, [w:] Humanistyka przełomów wieku, red.  
J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 336-339. 

6 J.F. Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, https://www. 
marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm [dostęp: 7.07.2017]; 
J.F. Lyotard, Fenomenologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. 
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meaning and sense, and in reading the meanings and sense as-
signed by others; 

– (disabled) human context is the essence of human; his unique 
nature is expressed through being with others7. 

The humanity of (disabled) man realizes itself in different situa-
tions, especially in those that reveal the relationship between them, 
towards another (disabled) human, towards differently understood 
Being, in pursuit of something higher than himself. The study of the 
authentic manifestations of humanity and the possibility of being 
(disabled) human can provide an opportunity for approximation of 
cognitive and axiological perspectives, and help to discover, agree 
on values, meanings, and sense. It can create empirical facts useful 
for scientific analysis and evaluation. It can be observed that the 
proposed program includes content related to (disabled) human 
being that had been raised since the Socratic times. It has been con-
stantly emphasized that (disabled) man is a social being, a conscious 
and intentional individual who knows, thinks, hopes and believes, 
who loves, who does good and evil. 

3. Communication – dialogue  
– as way of humanizing(disabled) man 

Among the many questions about the condition and perspectives 
of modern (disabled) man, oftentimes we find those regarding the 
methods of human study and development. Among them, I find 
communication and dialogue essential. Dialogue and work are the 
cornerstones of creating modern (disabled) man. Communication is  
a constant element of (disabled) human life, a way of communicating 
with people – a necessity. Communication, if recognized as such, 
always means “something” to “someone”. Meaning is a lasting bond 
________________ 

7 E. Cassirer, Esej o człowieku, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1977;  
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Lekarskie, Kraków 1987; R. May 
O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1995. 
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between the word form – signal – and its content, between people 
who communicate. As mentioned before, a signal is part of the physi-
cal world of “being,” while a symbol and its meaning are the features 
of the (disabled) human world. The word “symbol” is neither ab-
stract nor concrete, neither rational nor irrational – it is always the 
same as the meaning which was assigned to it8. Therefore, a Word,  
a Thought, a Being – create our reality, images of the past, the pre-
sent, the future, their meanings, and values. Language as the most 
common form to articulate thought – is an active, creative force. From 
words to meanings and vice versa, these are the permanent directions 
of interpersonal relationships that take place in the process of com-
munication, as well as in the process of education. Communication 
relations have a semantic basis. When a word or a wider communica-
tion does not have any meaning for the recipient, it becomes an emp-
ty sign. It may be heard, memorized, but nothing more. Word-based 
communications – direct, indirect, verbal and nonverbal – are the 
basic link between the sender and the receiver, and their meaning is 
the basic principle allowing for their organization and evaluation. 
The value of communication is the same as the cognitive, ethical, 
aesthetic, moral and pragmatic meaning assigned to it by the recipi-
ent. In the threefold structure of communication process, the sender 
attributed with specific intentions (i.e. causing a change in quality 
and quantity of communication, behavioral skills) appears next to the 
recipient, who is expected to understand the message and react  
according to its intention as well as the intentions of the sender. In 
their structure, it is important to evaluate the following: 

– the source – who creates communication and why? 
– what is its essence, sense, value? 
– channel – how is the message communicated, to what extent is 

it changed, distorted? 
– results – what is the estimated impact of the message, what 

does it change, what is the planned result? 
________________ 

8 J. Piaget, Psychologia i epistemologia, PWN, Warszawa 1977; J. Piaget, Równowa-
żenie struktur poznawczych, PWN, Warszawa 1981; C.G. Jung Archetypy i symbole: 
pisma wybrane, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976. 
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Nowadays, we are being flooded with information. There are 
difficulties in selecting and using information. In the school system, 
teachers frequently shift and assign meaning to the communication. 
They select, transmit, interpret and evaluate it. It is, then, important 
that the recipients find what they are looking for, what they want to 
know, experience, recognize, incorporate into their context of mean-
ings and their system of values. The essence of education is deter-
mined not by the external, but rather by the subjective attributions 
of the individual recipient determined by his or her own experience, 
individual meanings, and values9. 

So far, the dominant one-sided education strategy was to teach 
and check what we have taught. This strategy was not always con-
ducive to “I and Thou” meeting, perceiving not only my own cogni-
tive field, preferences and meanings, but taking into account also 
the cognitive field of the other person, meanings assigned by them, 
recognizing their arguments and my lack of arguments, the space of 
consensus and discord, understanding and lack thereof. Meeting 
The Other in the context of common Being provides meaning and 
axiological direction for communication. In such relationships, (dis-
abled) human attitude is revealed, a conceptual grid necessary for 
the definition of humanistic education is developed (e.g. under-
standing of basic concepts: freedom, responsibility, justice, truth, 
goodness, beauty, tolerance). In these situations, they become au-
thentic and meaningful, built into human personality. 

The symmetry of personal systems enables dialogue. M. Buber 
claims I become through my relation to the Thou; as I become I,  

________________ 

9 W. Dykcik, Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, Wydawnic-
two Naukowe PTP, Poznań 2010; Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w re-
zerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013;  
L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009; D. A. Michałowska, Wartości w świecie edukacji 
na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013; B. Śliwerski, 
Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2007. 
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I say Thou10. This assumption is not fully achievable in the school 
context. Cognitive fields, the experiences of the two communicating 
parties are too different, the meanings are divergent, so are the ar-
guments and lack thereof. Thus, the educational dialogue needs to 
be approached gradually. Pedagogues distinguish several stages of 
this process: 

– informational stage – preparation for dialogue in terms of sub-
stance, formal; the important and necessary elements here are 
relevant questions, commands, and answers; careful listening 
to questions and answers is the essence of this stage11; 

– negotiation stage – search for cognitive, ethical and aesthetic 
convergence and divergence in wider areas and broader rela-
tionships, striving for consensus and acceptance. 

At every stage of the school dialogue, asymmetrical by nature, 
there exists a cognitive and axiological convergence and divergence 
area between the sender and the recipient. There is always a space 
to fill “in-between”12. Modern education is a “constant being” be-
tween what we accept and what we want to achieve, what we want 
to put in “our” order. In the education system and throughout our 
lives, we constantly organize, accept, use and still have more to or-
ganize, accept and rule out. There is no end, there is no once-and-
for-all solution. We are constantly exploring, extracting, verifying 
various meanings and values, and striving for the highest qualities 
of humanity13. It is very difficult to assign and receive cognitive, 
pragmatic, axiological meanings. Multiple messages, signs, symbols 
constantly multiplied by various technical devices, external and 
________________ 

10 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy „Pax”, War-
szawa 1992. 

11 A. Folkierska, Kształcące funkcje pytania. Perspektywy humanistyczne, [w:] Od-
miany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 1995, s. 155-176; A. Folkierska, Pytanie o pedagogikę, Wydawnictwo UW, War-
szawa 1990. 

12 T. Żółkowska, Ja, Ty, Inny – Dialog?, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 17-30. 
13 A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 

1984. 
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internal situations, put us all and the whole education system in  
a difficult position. More and more questions arise regarding the 
criteria for selecting information. How to protect oneself from the 
devastating dispersion of interests, the loss of meanings important 
to (disabled) man not only today. It seems necessary to develop 
attention, reflection, and not just hasty living14. We seek answers to 
such questions every day. We try to agree on the meanings of com-
munication, distinguish between those that we will learn, study, 
accept, instill in ourselves and others to shorten the distance be-
tween I and Thou, between the various theoretical concepts and 
methodological approaches. Perhaps, we will come to such atten-
tion and awareness that the acknowledged and assigned meanings 
will penetrate through all the cognitive and axiological levels of 
entire groups of people and ourselves. Also, despite being flooded 
with a massive amount of information by the modern world, we 
will perhaps understand each other well and communicate even 
better, focusing on common values to understand (disabled) hu-
man, not only because he is an unfathomable mystery, but also “to 
ensure the world he lives in does not blow up”15. 
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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 16/2017 

DANUTA KOPEĆ 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: 
„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej  

– Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej” 

W dniach od 19 do 20 kwietnia 2017 r. w Poznaniu odbyła się VIII 
Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Zakład Specjalnych 
Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Konferencja ma charakter cykliczny i znana jest teore-
tykom i praktykom związanym z obszarem edukacji i rehabilitacji osób  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami już od 2007 r. W bieżącej kon-
ferencyjnej odsłonie organizatorzy zaproponowali zmianę jej tytułu na: 
„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”. Zdaniem Przewod-
niczącej Komitetu Naukowego Konferencji, prof. dr hab. Iwony Chrzanow-
skiej, „[z]miana tytułu podyktowana jest refleksją, której sednem wydaje 
się konieczność poszukiwania współcześnie adekwatnej płaszczyzny dla 
rozważań nad «miejscem Innego» już nie tylko, w naukach o wychowaniu, 
ale znacznie szerzej w interdyscyplinarnych odsłonach. Problematyka 
niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych wymaga współ-
cześnie rozważań wyprowadzanych i wprowadzanych «z» i «do» innych 
nie tylko dyscyplin naukowych, ale i obszarów wiedzy. Dorobek pozape-
dagogiczny dyscyplin nauk społecznych i innych obszarów nauki od-
noszący się do problematyki niepełnosprawności, osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, jest już faktem. Nie da się mu zaprzeczyć. War-
tością wydaje się w tym kontekście być zarówno bezdyskusyjny ich wkład 
w rozwój rozważań nad problematyką, jak również krytyczna, a czasami 
kontrowersyjna percepcja rzeczywistości życia i funkcjonowania osób  
z niepełnosprawnością, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uznanie 
powyższego, tym bardziej wskazuje na konieczność i znaczenie naszej 
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obecności w dyskursie”1. Wart zauważenia jest fakt, że w celu zachowania 
ciągłości rozważań konferencyjnych realizowanych od 2007 r. Organizato-
rzy Konferencji pozostawili jej pierwotny tytuł: „Miejsce Innego we współ-
czesnej refleksji naukowej”, umieszczając go w podtytule konferencji. 

Dwa podmioty: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii  
Nauk oraz Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszka Cybal- 
-Michalska objęły konferencję swym patronatem. 

Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na percepcję poru-
szanych problemów z perspektywy różnych dyscyplin naukowych repre-
zentowanych przez uczestników wydarzenia. Grupa prelegentów składała 
się z: pedagogów specjalnych, pedagogów, psychologów, socjologów, lo-
gopedów oraz lekarzy. Warto zaznaczyć, że w konferencji wzięły udział 
osoby znajdujące się na różnych etapach drogi naukowej: doktoranci, dok-
torzy oraz samodzielni pracownicy nauki. Wśród uczestników konferencji 
byli również naukowcy reprezentujący izraelskie ośrodki naukowe. 

Konferencja została uroczyście otwarta przez Panią Dziekan Wydziału 
Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską. Następ-
nie wszyscy uczestnicy konferencji zostali powitani przez Przewodniczącą 
Komitetu Naukowego prof. dr hab. Iwonę Chrzanowską i zaproszeni do 
aktywnego udziału we wszystkich konferencyjnych spotkaniach. W ra-
mach Konferencji organizatorzy zaproponowali trzy kategorie konferen-
cyjnych spotkań, a mianowicie: obrady plenarne, obrady w sekcjach oraz 
konsultacje indywidulane. 

Obrady plenarne odbyły się w czterech sekcjach, pierwszego dnia dwie 
sekcje i drugiego dnia dwie sekcje. W ich ramach swoje referaty głosili 
samodzielni pracownicy nauki, reprezentujący ośrodki naukowe z całego 
kraju. Jako pierwszy w pierwszej sekcji obrad plenarnych głos zabrał prof. 
dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej), który w swoim wystąpieniu zarysował kondycję polskiej peda-
gogiki jako nauki. Apelował o uważność i dbałość wszystkich pracowni-
ków nauki w kontekście jakości realizowanych projektów badawczych, 
których finalnym etapem są publikacje naukowe. Następnym prelegentem 
był prof. dr hab. Andrzej Twardowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza), który zaprezentował specyfikę disability sudies jako egzemplifikację 
________________ 

1 I. Chrzanowska, Zaproszenie na Konferencję: „Interdyscyplinarne Konteksty Peda-
gogiki Specjalnej – Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej”, Poznań 2017. 
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interdyscyplinarnego podejścia do niepełnosprawności. Z kolei wystąpie-
nie prof. dr hab. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski) dotyczyło proble-
mów interpretacyjnych uzyskanych danych w ramach jakościowego stu-
dium przypadku. Dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US (Uniwersytet Szcze-
Szczeciński) w swoim referacie zaprezentowała różne sposoby recepcji 
pojęcia władzy i ich wpływ na przebieg procesów edukacyjnych i rehabili-
tacyjnych. Natomiast dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW (Uniwersy-
tet Warszawski) przedstawiła „mapę wyobcowanych obszarów integracji” 
w polskim systemie edukacji. Skonstatowała również, że w obszarze pol-
skiej pedagogiki specjalnej maleje liczba prac naukowych traktujących  
o integracji i problemach związanych z jej realizacją. 

Na początku drugiej części obrad plenarnych pierwszego dnia konfe-
rencji głos zabrał prof. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański). 
Omawiając wyzwania, jakie stoją przed współczesną polską pedagogiką 
specjalną, odwoływał się do swoich doświadczeń eksperta Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Natomiast dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS (Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej) w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo 
często pomijany w edukacji włączającej, zarówno przez praktyków, jak  
i teoretyków, efekt Pigmaliona. Kolejny prelegent – dr hab. Jarosław Bąbka, 
prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) wyjaśnił mechanizmy wykluczenia 
społecznego. Referat dr hab. Sławomiry Sadowskiej, prof. UG (Uniwersytet 
Gdański) dotyczył diagnozy osoby z niepełnosprawnością intelektualną  
w kontekście trzech kategorii wiedzy wyróżnionej przez Kowalika: teore-
tycznej, instytucjonalnej oraz potocznej. Natomiast wystąpienie dra hab. 
Jacka Pyżalskiego, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz 
dra Piotra Plichty (Uniwersytet Wrocławski) dotyczyło problemów świata 
online analizowanych z perspektywy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz ich rodziców. Obrady plenarne pierwszego dnia konfe-
rencji zakończyła swoim wystąpieniem dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, 
prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prezentu-
jąc problematykę „dobrej” i „złej” charytatywności w kontekście nowego 
wymiaru wsparcia społecznego. 

Drugiego dnia konferencji trzecią sesję plenarną rozpoczął referat dr 
hab. Danuty Kopeć, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 
dotyczący paradygmatu relacyjnego w pedagogice osób z niepełnospraw-
nością. Następnie dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (Uniwersytet 
im. Mikołaja Kopernika) w swoim wystąpieniu podjęła temat wpływu 
antropologii kulturowej na studia nad niepełnosprawnością, nawiązując 
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tym samym do referatu prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego. Z kolei  
dr hab. Marcin Wlazło, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) omówił socjo-
pedagogiczne konteksty zwielokrotnionej odmienności na przykładzie 
migracji i niepełnosprawności. Referat dr hab. Remigiusza Kijaka (Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Krakowie) dotyczył percepcji roli rodzica i partnera 
przez osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Dr hab. Mieczy-
sław Dudek, prof. SAN (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), bazując na 
zgromadzonych przez siebie danych empirycznych w trakcie zrealizowa-
nego projektu badawczego, wyróżnił strategie radzenia sobie ze stresem 
przez rodziców dzieci z ASD. Wystąpienie dr hab. Renata Marciniak-
Firadza (Uniwersytet Łódzki) było poświęcone specyfice kompetencji sło-
wotwórczej dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

Czwarta sesja plenarna została rozpoczęta wykładem dr hab. Anny Ja-
koniuk-Diallo, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) dotyczą-
cym wzywań, jakie stoją przed pedagogiem w kontekście kształcenia dwu-
kulturowego, którego uczestnikami są dzieci dwujęzyczne. Natomiast  
dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. 
Edyta Zierkiewcz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) dokonały rzadkiej 
w obszarze polskiej pedagogiki specjalnej analizy niepełnosprawności 
intelektualnej w kontekście refleksji feministycznej. Dr hab. Tadeusz Pie-
tras, prof. UM (Uniwersytet Medyczny) w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na procesy inkluzji i integracji w odniesieniu do osób chorych psy-
chicznie. Do jego wystąpienia nawiązywała dr hab. Bernadetta Szczupał, 
prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej), referując zagadnienia doty-
czące przestrzegania praw pacjentów z niepełnosprawnością w szpitalach  
i domach pomocy społecznej. Z kolei dr hab. Małgorzata Czerwińska,  
prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) omówiła zagadnienia dotyczące 
kultury informatycznej osób z wadą wzroku. Dr hab. Eva Zamojska,  
prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) w swoim referacie do-
konała analizy analiza aspektów poznawczych i etycznych wybranych 
obrazów filmowych i literackich z punktu widzenia osoby bez niepełno-
sprawności. Ostatnią sesję plenarną zakończyło wystąpienie dr hab. Agnieszki 
Żyty, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) dotyczące self-adwo-
katów z niepełnosprawnością intelektualną. 

Obrady w sekcjach odbywały się pierwszego dnia konferencji i ogni-
skowały się wokół czterech problemów badawczych: 

• sekcja pierwsza: percepcja rzeczywistości życia i funkcjonowania ro-
dzin osób z niepełnosprawnością, 
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• sekcja druga: interdyscyplinarna współpraca nauki i praktyki wobec 
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• sekcja trzecia: wielowymiarowość dorosłości osób z niepełnospraw-
nością, 

• sekcja czwarta: interdyscyplinarne konteksty rozważań nad niepeł-
nosprawnością. 

Prelegentami w sekcjach byli młodsi pracownicy nauki oraz doktoranci. 
Nową kategorią spotkań konferencyjnych pierwszego dnia konferencji 

były indywidulane konsultacje z samodzielnymi pracownikami nauki prze-
znaczone dla młodych adeptów nauki stojących przed kolejnymi wyzwa-
niami związanymi z pracą naukową: pracą doktorską czy habilitacyjną. 

VIII Międzynarodowa Konferencja: „Interdyscyplinarne Konteksty Pe-
dagogiki Specjalnej – Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej” 
stworzyła przestrzeń do prezentacji ważnych, ujmowanych interdyscy-
plinarnie problemów związanych obszarem edukacji i rehabilitacji osoby  
z niepełnosprawnością z perspektywy teoretyków i praktyków. W jej ra-
mach, co jest bardzo istotne, pojawiła się również możliwość dyskusji oraz 
wymiany myśli. 

Konferencja została zamknięta przez Przewodniczącą Komitetu Na-
ukowego Konferencji – prof. dr hab. Iwonę Chrzanowską, która podzięko-
wała wszystkim jej uczestnikom za aktywny i twórczy udział we wszyst-
kich wymiarach konferencyjnego spotkania. 
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IZABELLA KUCHARCZYK 

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 

Recenzja książki pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej  
i Heleny Sęk pt. Psychologia kliniczna,  

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016, s. 855 

Książka ta to pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak obszerne 
opracowanie zagadnień poświęconych psychologii klinicznej, uwzględnia-
jące co najmniej kilkanaście różnych problemów. Recenzowana publikacja 
składa się sześciu części, a każda z nich poświęcona jest innemu zagadnie-
niu. Publikacja rozpoczyna się od wstępu, a kończy załącznikami, biblio-
grafią, indeksem nazwisk, indeksem rzeczowym i informacjach o autorach, 
którzy napisali poszczególne rozdziały. Jest to publikacja opracowana  
w bardzo przejrzysty sposób. Każdy rozdział rozpoczyna się czytelnym 
spisem treści, a kończy krótkim podsumowaniem oraz spisem podstawo-
wych pojęć i literaturą zalecaną. Warto również zaznaczyć, że w każdym 
rozdziale, oprócz treści podstawowych, zaprezentowano bloki rozszerzają-
ce, w których opisywane są interesujące badania i eksperymenty związane 
z danym tematem. 

Część pierwsza (rozdziały 1-5.) poświęcona została ogólnym zagad-
nieniom psychologii klinicznej. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym 
„Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki” opracowanym 
przez Lidię Cierpiałkowską oraz Helenę Sęk syntetycznie przedstawiono 
zarys historyczny powstawania myśli psychologicznej. W kolejnych roz-
działach (2-4.; opracowanie: L. Cierpiałkowska, H. Sęk) wydzielono rów-
nież psychologię z innych nauk, opisano pojęcie normy, normalności  
i zdrowia, a także podjęto problem psychologii klinicznej i psychopato-
logii. Dokonując prezentacji zaburzeń psychicznych, autorka nie tylko 
opisuje pojęcie, ale także nawiązuje do Międzynarodowej Klasyfikacji Cho-
rób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 oraz odwołuje się do klasyfikacji 
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ICD-11. Bardzo przydatne dla czytelnika może być również ujęcie zabu-
rzeń psychicznych w klasyfikacji DSM V, a także odniesienie do Między-
narodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. 
W piątym rozdziale pt. „Etyka postępowania psychologa klinicznego  
w badaniach naukowych i praktyce” autor (Jerzy Marian Brzeziński) zwra-
ca uwagę na bardzo ważki problem, o którym każdy psycholog powinien 
pamiętać, prowadząc zarówno badania naukowe, jak i terapię, czyli na 
aspekt etyczny. Treści w całej części pierwszej zostały przedstawione tek-
stów, tabel i schematów. 

Część II pt. „Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej” obejmuje 
takie zagadnienia jak: współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psycho-
logii klinicznej (rozdział 6.), kierunki behawioralne i podejście poznawcze 
w psychologii klinicznej (rozdział 7.), podejście fenomenologiczne, egzy-
stencjalne i humanistyczne w psychologii klinicznej (rozdział 8.) i koncep-
cje systemowe i ich znaczenie dla psychologii klinicznej (rozdział 9.). 

W rozdziale szóstym, pt. „Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie 
dla psychologii klinicznej” L. Cierpiałkowska rozpoczęła rozważania od 
wyjaśnienia, czym jest psychoanaliza Zygmunta Freuda. Zaprezentowała 
główne idee psychoanalizy (pojęcie popędu, podział osobowości, mechani-
zmy obronne, które zdaniem Freuda człowiek stosuje w swym życiu). 
Zwróciła też uwagę na powstawanie nerwic i perseweracji seksualnych.  
W rozdziale tym autorka podejmuje również wątek okresu preedypalnego 
w teorii relacji z obiektem i psychologii self. Bardzo wartościowym dla 
czytelnika może być zaprezentowanie wiedzy na temat współczesnej psy-
choanalizy i porównanie jej z innymi koncepcjami psychodynamicznymi,  
a także wyjaśnienie, w jaki sposób powstają zaburzenia osobowości i psy-
chozy w oparciu o teorię relacji z obiektem. Trzecim aspektem podjętym  
w rozdziale 6. jest zagadnienie psychologii defektu i fałszywego self. 

Następny rozdział (7.; autorki: Dominika Górska, Aleksandra Jasielska) 
odnosi się do zagadnień związanych z dwoma kierunkami w psychologii, 
tj. z podejściem behawioralnym i podejściem poznawczym. Autorki wy-
chodzą od prezentacji nurtu behawiorystycznego. Prezentują, czym jest 
warunkowanie klasyczne, instrumentalne, ale też zwracają uwagę na różne 
sposoby na różne sposoby manipulacji zachowaniem. Dość szeroko opisują 
m.in. teorię społecznego uczenia się Alberta Bandury, a także techniki be-
hawioralne wykorzystywane w procesie pomocy psychologicznej i terapii 
zaburzeń psychicznych. Kolejny poruszony aspekt to omówienie podejścia 
poznawczego i jego podstawowych założeń. Oprócz przedstawienia naj-
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ważniejszych pojęć, autorki tłumaczą, w jaki sposób powstaje zaburzenie, 
jakie są modele poznawcze zaburzeń psychicznych i jakie mechanizmy je 
podtrzymują. Bardzo wartościowe jest zwrócenie uwagi na nowe kierunki 
dominujące w podejściu poznawczo-behawioralnym tj. teorię biospołeczną 
zaburzeń osobowości borderline Marshy M. Linehan, teoria schematów 
Younga. 

Przedostatni rozdział, dziewiąty, pierwszej części autorstwa H. Sęk do-
tyczy podejścia fenomenologicznego, egzystencjalnego i humanistycznego 
w psychologii. Autorka opisuje znaczenie tych trzech nurtów, przedstawia-
jąc wszystkie za i przeciw tym podejściom. Zwrócono uwagę na rozbudo-
wane koncepcje charakteryzujące osobowość człowieka, podejście do dia-
gnozy jak i terapii. 

Ostatni rozdział tej części (10.; autorka: Barbara Józefik) prezentuje 
koncepcje systemowe w podejściu do rodziny i ich zastosowanie w psycho-
logii klinicznej. Autorka przedstawia etapy rozwoju systemowego, po-
szczególne zasady dotyczące funkcjonowania rodziny jako systemu, którzy 
ciągle się zmienia i ewoluuje, a także w bardzo klarowny sposób cykl życia 
rodziny. Autorka opisała również różne współczesne modele rodziny: 
model systemów Murraya. Bowena, koncepcja Ivana Boszormenyi-Nagya, 
koncepcja wiązania i delegowania Helma Stierlina. Dodatkowym uzupeł-
nieniem jest prezentacja koncepcji ahistorycznych wyjaśniających funkcjo-
nowanie rodziny tj. model interakcyjno-komunikacyjny, model strategicz-
ny i model strukturalny. H. Sęk podejmuje problem podejścia narracyjnego 
w terapii rodzin, które jest dość popularne w ostatnich dwóch dekadach. 

Część III, pt. „Psychologiczna diagnoza kliniczna”, jest niezwykle 
istotnym zagadnieniem podjętym w tej publikacji, gdyż na niej opiera się 
cały proces terapeutyczny. Część ta składa się z czterech rozdziałów. Roz-
dział 10. („Modele diagnozy klinicznej a problemy diagnostyczne”; autor-
ki: Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko, Hanna Sęk) przedstawiony został 
w tabelaryczny, schematyczny sposób, z szeroko rozwiniętymi blokami 
rozszerzającymi. Autorki dokonały bardzo interesującego przedstawienia 
treści, które prezentuje rodzaje diagnozy takie jak: diagnoza całościowa, 
wybiórcza, epigenetyczna, rozwojowa, nozologiczna, psychologiczna, 
strukturalno-funkcjonalna. Bardzo interesująca wydaje się być prezentacja 
sekwencji postepowania diagnostycznego i terapeutycznego w procesie 
psychoterapii (rozdział 11.; autorki: L. Cierpiałkowska, E. Soroko, H. Sęk). 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem związanym z diagnozą są meto-
dy stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej (12; autorka: E. Soro-
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ko). Rozdział ten został zaprezentowany w taki sposób, że powinien być 
obowiązkowym artykułem dla studentów rozpoczynających studia w za-
kresie psychologii. Autorki podzieliły metody na cztery podstawowe gru-
py. Wyróżniły: rozmowę i obserwację, metody kwestionariuszowe, metody 
badania procesów poznawczych oraz bardzo trudne w interpretacji  
w praktyce klinicznej metody projekcyjne. 

Ostatnim rozdziałem (13.; autorki: L. Cierpiałkowska, E. Soroko)  
w części trzeciej jest rozdział dotyczący jakości diagnozy klinicznej. Roz-
dział ten został podzielony na trzy części. Pierwsza odnosi się do omówie-
nia roli diagnozowania opartego na dowodach. Druga – prezentuje treści 
dotyczące uwarunkowań w procesie diagnostycznym, czyli czynników 
związanych z pacjentem i samym diagnostą. Trzecia – standardów, jakie 
powinny być spełnione w diagnozie, aby zapobiec błędom i występowaniu 
różnych artefaktów. Autorki podjęły przy tym problem celów, jakie po-
winny przyświecać w procesie kształcenia przyszłych klinicystów. 

Część IV została poświęcona psychologii zaburzeń psychicznych czło-
wieka dorosłego, dlatego znajomość poszczególnych zaburzeń i dysfunkcji 
w procesie diagnostycznym jest bardzo ważna. W rozdziale 14., pt. „Psy-
chologia zaburzeń osobowości” (autorki: L. Cierpiałkowska, D. Górska) 
skupiono się na opisaniu zaburzeń osobowości w modelach opisowych. 
Wartościowym wydaje się być scharakteryzowanie współczesnych podejść, 
zwłaszcza psychoanalizy, podejścia poznawczego, integracyjnego, kon-
cepcji bio-psycho-społecznych i ewolucyjnej do zaburzeń osobowości. Pod-
sumowaniem tego podrozdziału jest zwrócenie uwagi na współczesne 
badania prowadzone nad efektywnością psychoterapii w leczeniu osób  
z zaburzeniami osobowości. 

Kolejny rozdział, 15. („Psychologia zaburzeń lękowych i dysocjacyj-
nych”; autorki: L. Cierpiałkowska, D. Górska) opisuje zaburzenia, które 
zaczynają pojawiać się coraz częściej u współczesnych pacjentów. Autorki 
rozpoczęły od przedstawienia kryteriów diagnostycznych wg najnowszych 
klasyfikacji: ICD-10 i DSM-V, a także, jak w poprzednim rozdziale, wska-
zały, w jaki sposób diagnozuje i terapeutyzuje się pacjenta zgodnie z nur-
tem behawioralnym, poznawczym, psychoanalitycznym. 

Rozdział szesnasty dotyczy bardzo trudnego do diagnozy i terapii za-
burzenia psychicznego, a mianowicie schizofrenii (autorki: Helena Sęk, 
Stanisława Steuden). Autorki rozpoczęły od przedstawienia symptomato-
logii schizofrenii, a następnie scharakteryzowały poszczególne jej rodzaje. 
Wart szczegółowego przeczytania jest podrozdział, w którym autorki opi-
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sują psychologiczne badania eksperymentalne w schizofrenii, koncepcje 
wyjaśniające powstawanie tego zaburzenia psychicznego, a także sposób 
doświadczania zaburzeń schizofrenicznych. Na końcu autorki omówiły, 
jakie są psychospołeczne konsekwencje schizofrenii z punktu widzenia 
pacjenta. 

Rozdział 17. poświęcony został psychologii zaburzeń nastroju (autorka: 
H. Sęk). Zaburzenia afektywne należą do jednym z częstszych zaburzeń  
o podłożu społecznym. Cechą typową jest ich zróżnicowana symptomatologia, 
różnorodny przebieg i różne patomechanizmy powstawania. Najbardziej 
typowe to manie, hipomanie, depresje. Z zespołami maniakalno-depresyj-
nymi mogą być związane zespoły stresu pourazowego (PTSD), które opisa-
no w rozdziale 18. (autorka: L. Cierpiałkowska). Omówiono pojęcie trau-
my, konsekwencje, ale także mechanizmy powstawania wraz koncepcjami. 
Uwzględniono również dane dotyczące sposobu terapii osób z PTSD. 

W XXI w. i dobie problemów dotyczących m.in. negatywnych skutków 
dopalaczy, alkoholu, substancji narkotycznych rozdział dziewiętnasty 
poświęcono psychologii uzależnień. Jest to rozdział, w którym czytelnik 
może zaznajomić się z typami środków uzależniających, zespołami i zabu-
rzeniami związanymi ze spożywaniem tychże substancji. W interesujący 
sposób zaprezentowano skutki zespołów odstawiennych, a także bardzo 
przejrzyście scharakteryzowano za pomocą rycin modele uzależnienia od 
środków psychoaktywnych, w tym alkoholu. Warto zapoznać się z zabu-
rzeniami związanymi z grami internetowymi przedstawionymi w bloku 
rozszerzającym. Jako ostatnie zagadnienie omówiono efektywność pro-
gramów leczenia w świetle najnowszych badań. 

Dwa ostatnie rozdziały trzeciej części odnoszą się do chorób cywiliza-
cyjnych: zaburzeń odżywiania (rozdział 20.) i zaburzeń seksualnych (roz-
dział 21.). 

Przedostatnia część – V, pt. „Dziedziny zastosowań psychologii kli-
nicznej” dotyczy problemów diagnostyczno-terapeutycznych występują-
cych w różnych obszarach. 

Rozdział 22. „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży” autorstwa 
Iwony Grzegorzewskiej, Ewy Pisuli i Anety Borkowskiej zawiera treści, 
które powinien znać każdy psycholog praktyk, zarówno diagnosta, jak  
i terapeuta. Podrozdział pierwszy ma charakter ogólny i opisuje specyfikę 
zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Wartościowe np. dla studen-
tów czy początkowych diagnostów mogą być zestawienia różnych ogól-
nych problemów w formie tabelarycznej i schematycznej. Bardzo szczegó-
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łowo opisano zaburzenia emocjonalne i behawioralne występujące u dzie-
ci: sposób ich powstawania, symptomatologię oraz skutki. Uzupełnieniem 
jest zwrócenie uwagi na problemy dziecka w sytuacji trudnej (w sytuacji 
rozwodu rodziców, gdy rodzice mają chorobę psychiczną). Wiele miejsca 
w tym rozdziale poświęcono całościowym zaburzeniom rozwoju. Oprócz 
podstawowych informacji na temat definicji, klasyfikacji i etiologii, autorki 
bardzo szczegółowo scharakteryzowały obraz kliniczny tych zaburzeń 
oraz dokonały prezentacji danych dotyczących diagnozy i terapii autyzmu, 
krótkiego opisu najnowszych metod wykorzystywanych w diagnozie psy-
chologicznej i zasad dobrej interwencji wobec osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Nie zabrakło również informacji na temat problemów, 
jakie mogą się pojawić w rodzinie dziecka z autyzmem. Należy podkreślić, 
że monografii na temat neuropsychologii dzieci i młodzieży jest na rynku 
polskim stosunkowo niewiele. Dlatego też autorki wiele miejsca w tym 
rozdziale poświęciły na opracowanie zagadnień dotyczących zaburzeń 
neurorozwojowych. Dokonały porównania między neuropsychologią do-
rosłych oraz dzieci i młodzieży, a także opisały najbardziej typowe zabu-
rzenia dziecięce jak: ADHD, FASD, zespoły genetyczne, nabyte zmiany 
strukturalne i funkcjonalne OUN dzieci i młodzieży. Zakończenie tego 
rozdziału to opis celów i zadań, jakie są stawiane w procesie neuropsycho-
logicznej diagnozy dziecka, a także określenie kierunków terapii neurop-
sychologicznej dzieci i młodzieży. 

W rozdziale 23., „Neuropsychologia kliniczna jako dziedzina badań  
i praktyki”, Anna Herzyk omawia najważniejsze problemy neuropsycho-
logii klinicznej. Przedstawia przedmiot i zakres badań, ewolucję poglądów. 
Niebagatelne jest zaprezentowanie uwarunkowań patologii mózgu, ze 
zwróceniem uwagi na rodzaje deficytów neuropsychologicznych. Autorka 
zwraca też uwagę na postępowanie diagnostyczne i podejmowane oddzia-
ływania terapeutyczne w neuropsychologii. 

Rozdział 24. poświęcony został psychologii zdrowia (autorka: Irena 
Heszen). Autorka rozdziału sporo uwagi poświęca wyjaśnieniu paradyg-
matu Lazarusa i Folkmana i pojęciu stresu i podkreśla, że czynniki streso-
genne działają na każdą jednostkę, a sposób poradzenia sobie z nimi może 
determinować pojawienie się różnych chorób. 

Następny rozdział odnosi się do zagadnień związanych z psychologią 
niepełnosprawności i rehabilitacji psychologicznej. Stanisław Kowalik nie 
tylko wyjaśnia, czym jest niepełnosprawność, ale zwraca uwagę na psycho-
logiczne konsekwencje niepełnosprawności i rehabilitacji. 
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Przedostatni rozdział tej części pt. „Psychologia kliniczna seniorów” 
(26., autorka: S. Steuden) to rozdział opisujący jedną z subdyscyplin psy-
chologii klinicznej. Proces starzenia się i starość jest aktualnie coraz częściej 
omawiana w literaturze przedmiotu. Coraz więcej naukowców zawraca 
uwagę na sposób funkcjonowania na tym etapie życia. Niebagatelne jest 
podjęcie takiego problemu jak doświadczanie starości przez osoby starsze, 
w tym ich przystosowanie do starości, mądrość życiowa, bilans życiowy,  
a także postawy wobec własnej starości. Na koniec przedstawione są in-
formacje dotyczące roli i zadań osób starszych w rodzinie. 

Ostatni rozdział (27., autorzy: Beata Pastwa-Wojciechowska, Jarosław 
Groth) to problematyka psychologii sądowej. Rozdział ten zawiera wiele 
praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystywania klinicznej psy-
chologii sądowej. Przenalizowano zadania psychologów jako biegłych, 
opiniodawstwo sądowo-psychologiczne oraz kryteria wiarygodności eks-
pertyzy sądowej, z zaakcentowaniem problemów diagnozy sądowo-psy-
chologicznej. Rozdział ten zakończono opisaniem etyczno-zawodowych 
problemów biegłego i psychologa sądowego. 

Ostatnia część, VI, pt. „Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywa-
niu problemów zdrowotny” składa się z siedmiu rozdziałów: „Psychotera-
pia indywidualna i grupowa” (rozdział 28.), „Poradnictwo psychologicz-
no-zdrowotne” (rozdział 29.), „Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń” 
(rozdział 30.), „Pomoc psychologiczna w różnych typach kryzysu” (roz-
dział 31.), „Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Środowisko- 
we metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej”  
(rozdział 32.), „Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna” (roz-
dział 33.), „Efektywność poradnictwa psychologicznego i psychoterapii” 
(rozdział 34.). Wszystkie te rozdziały dotyczą przede wszystkim pomocy  
w procesie poradnictwa w szerokim rozumieniu. 

Publikacja pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk pt. Psycho-
logia kliniczna jest jedną z ważniejszych publikacji na rynku wydawniczym. 
Wartość omawianej monografii polega na tym, że może ona stanowić 
kompendium wiedzy nie tylko na naukowców, psychologów praktyków – 
diagnostów i terapeutów, ale także dla studentów różnych kierunków 
studiów. Uwzględnia najnowsze badania i wiedzę dotyczącą psychologii 
klinicznej. 

 



 

Projekt okładki: Izabella Grzesiak 

Redaktor: Monika Simińska 

Redaktor techniczny: Dorota Borowiak 

Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
61-701 POZNAŃ, UL. A. FREDRY 10 
www.press.amu.edu.pl 
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 
Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl 

Ark. wyd. 12,75. Ark. druk. 17,125. 

DRUK I OPRAWA: VOLUMINA.PL DANIEL KRZANOWSKI, SZCZECIN, UL. KS. WITOLDA 7–9 


