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Wstęp 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom Interdyscyplinarnych 
Kontekstów Pedagogiki Specjalnej, którego rozważania przecho-
dzą płynnie od wspierania rozwoju człowieka z niepełnosprawno-
ścią w okresie szkolnym poprzez wczesną aż do później doro-
słości. Ten układ wydaje się być uzasadniony, biorąc pod uwagę 
fakt, że na każdym etapie rozwojowym, a w okresie dorastania  
w szczególności, szkoła jest miejscem, w którym na podstawie 
własnych refleksji i opinii znaczących osób z otoczenia człowiek 
próbuje określić siebie samego. Jest to ważne miejsce, gdzie zdo-
bywa informacje, które w znacznym stopniu pozwalają mu na 
ocenę własnych umiejętności intelektualnych, społecznych i pre-
dyspozycji zawodowych decydujących o dalszym kształceniu  
i samodoskonaleniu1. Tom ten rozpoczyna tekst Adama Mikruta, 
który jest kontynuacją rozpoczętych we wcześniejszym numerze 
rozważań dotyczących zapisów Konwencji o Prawach Osób Nie-
pełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. w kontekście 
zobowiązania zapewnienia wszystkim osobom z niepełnospraw-
nością dostępu do „racjonalnego usprawniania”. Autor kontynuuje 
skazywanie „w obszarze prawa oświatowego i jego praktycznej 

________________ 

1 Furmańska E., Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji, „Edukacja  
i Dialog” 2001, nr 1. 
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egzemplifikacji”2 wsparcia kierowanego do uczniów ze SPE. Jak 
sam wskazuje, w „efekcie odnajduje w analizowanym obszarze wie-
le rozwiązań zgodnych z duchem «racjonalnego usprawnienia»”. 
Pewną kontynuacją analizy systemu kształcenia dzieci z niepełno-
sprawnością jest tekst Nava Bar z Izraela. Odnajdujemy tu opis pro-
cesów pracy realizowanych równolegle w przedszkolach w Izraelu. 
Pierwszy proces jest skierowany do uczniów ze specjalnymi potrze-
bami w przedszkolu ogólnodostępnym w kontekście wczesnego 
wspomagania rozwoju. Drugi zaś to praca z dzieckiem, której celem 
jest zapobieganie skierowania go do szkolnictwa specjalnego. Pro-
cesy te odzwierciedlają zmianę w prawie oświatowym i w praktyce 
edukacyjnej w systemie edukacji w Izraelu, które ukierunkowane 
zostały na wsparcie dziecka ze SPE i włączenie do przedszkoli 
ogólnodostępnych (w głównym nurcie edukacji). Mama nadzieję, że 
dla Czytelnika tekst ten będzie okazją do porównania systemów 
edukacji specjalnej i włączającej w Polsce i w Izraelu. Tę część nume-
ru zamyka tekst Izabeli Kaiser dotyczący opinii rodziców uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowa-
nym na temat form i znaczenia wykorzystania czasu wolnego przez 
ich dzieci. Mam nadzieję, że zaprezentowane tu wyniki badań skłonią 
do refleksji tak nauczycieli, jak i rodziców i terapeutów, którzy cza-
sami zapominają, że życie dziecka z niepełnosprawnością nie składa 
się tylko ze „szkoły i terapii”. 

Druga część rozważań teoretycznych i badawczych skierowana 
jest ku osobie dorosłej. Pierwsze trzy teksty dotyczą sytuacji rodzi-
cielskiej w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawno-
ścią. W pewnym sensie można stwierdzić, że rodzina wychowująca 
dziecko z niepełnosprawnością wykazuje zadania typowe dla wszyst-
kich rodzin, z drugiej zaś można wskazać na jej pewną specyfikę 
polegającą na tym, że permanentnie możemy mówić tu o istnieniu 
sytuacji stresu i kryzysu, z którym się zmierza. Jej typowość odnosi 
się do mechanizmów, które ją kształtują i wywierają na nią wpływ, 
________________ 

2 Wszystkie cytaty we Wstępie pochodzą z abstraktów przygotowanych przez 
poszczególnych autorów. 
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oraz zadań, jakie w istocie ma do wykonania. Owe zadania nie róż-
nią się w priorytetach od tych stojących przed każdą rodziną. Jed-
nak to, co wynika z odmienności sytuacji rodziny z dzieckiem nie-
pełnosprawnym, rozpatrywanym w tych samych kontekstach, czyli 
w podejściu systemowym i przywiązaniowym, pozwala wskazać 
na sformułowanie pewnych założeń w obszarze priorytetów. Nale-
ży wskazać, że niepełnosprawność dziecka powoduje zmiany w ży-
ciu rodziny. Przekształca istniejące wzorce jej funkcjonowania i mo-
że stać się przyczyną nasilenia napięć i konfliktów pomiędzy jej 
członkami. Konieczna wydaje się zatem silna mobilizacja wewnętrz-
nych zdolności adaptacyjnych rodziny polegająca m.in. na prze-
kształceniu wzorów zachowań poszczególnych jej członków, zmia-
nach w hierarchii wartości lub pozycji zajmowanych w rodzinie,  
a wszystko to celem skutecznej adaptacji do zaistniałej zmiany3. 
Diana Aksamit w swoim tekście prezentuje „autorelacje matek wy-
chowujących dorosłe dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawno-
ści intelektualnej, które są dokumentacją macierzyństwa, które od-
biega od powszechnie przyjętego wzorca roli matki oraz roli kobiety”. 
Karolina Kaliszewska proponuje teoretyczną analizę procesu adap-
tacji do roli rodzica dziecka z zespołem Downa. Wskazuje w odnie-
sieniu do literatury tematu jak trudny, wieloetapowy i stresogenny 
zarówno dla matki, jak i dla ojca jest to proces. 

Zupełnie inne spojrzenie na rodzicielstwo prezentuje tekst Alek-
sandry Mach, w którym Autorka przybliża studium przypadku 
dotyczącego wczesnego macierzyństwa i dorastania kobiety z nie-
pełnosprawnością intelektualną studium. 

Kolejnym obszarem rozważań jest dorosłość i starość osób z nie-
pełnosprawnościami. Tę część otwiera tekst Iwony Chrzanowskiej, 
w którym podjęła „próbę analizy wybranych zagadnień dotyczą-
cych problematyki gerontologii w odniesieniu do osób z niepełno-
sprawnością. Kontekstem analiz jest obserwowana w Polsce i na 
świecie, zwłaszcza w krajach Europy, tendencji starzenia się spo-
________________ 

3 Zob. B. Jachimczak, Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nau-
czania indywidualnego dzieci przewlekle chorych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2011, s. 60-61. 
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łeczeństw. Wybrane obszary refleksji łączą się z przekonaniem  
o konieczności badań naukowych, które mogłyby wypełnić lukę  
w obszarze dotąd prowadzonych badań nad zagadnieniem szeroko 
rozumianej sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością w wieku 
senioralnym w dorobku polskiej pedagogiki specjalnej”. Kolejne 
pojawiające się tu teksty są wskazaniem na to, że dorosłość znacznie 
częściej pojawia się w badaniach pedagogiki specjalnej niż starość. 
Iwona Myśliwczyk przedstawia „wyniki badań pochodzących  
z analizy narracji pracowników domu opieki społecznej. Jak sama 
pisze badania te odsłoniły «subiektywną prawdę» na temat doro-
słości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza narracji 
ukazała działania personelu, które mogą wspierać, inicjować i kre-
ować życie dorosłych osób w instytucji bądź też upośledzać ich 
funkcjonowanie na tyle, że stają się bierne, wycofane i wyizolo-
wane”. Anna Gutowska podjęła problem ukazania zjawiska do-
świadczania inności przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. W wyniku badań jakościowych zaprezentowała wy-
odrębnione kategorie inności w oparciu o wywiady z 14 osobami 
dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnikami Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunami (rodzice  
i pracownicy ŚDS). Tekst Beaty Tylewskiej-Nowak odnosi się nato-
miast do planów życiowych i marzeń mieszkańców domów pomo-
cy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kolejne dwa teksty są przykładami praktyki terapeutycznej 
skierowanej do osób dorosłych. Pierwszy z nich – tekst Magdaleny 
Hinc-Wirkus – to opis przypadku zastosowania „treningu orientacji 
i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego z osobą 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 
Drugi zaś – tekst Teresy Wejner – przedstawia problem dysleksji 
oraz jej związku z pojawianiem się zaburzeń depresyjnych u mło-
dego mężczyzny ze wskazaniem roli terapii pedagogicznej. 

Całość rozważań na temat dorosłości osoby z niepełnosprawno-
ścią, jej możliwości i ograniczeń, zamyka tekst Ireny Ramik-Mażew-
skiej wskazujący na pracę jako źródło emancypacji. 
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Dziękując Autorom za ich zaangażowanie badawcze oraz udział 
w upowszechnianiu wyników badań i analiz teoretycznych, pozo-
staję z nadzieją, że ich praca stanie się dla Państwa inspiracją do 
dalszych poszukiwań w zakresie badań nad dorosłością i starością 
osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie gorąco zachęcam wszyst-
kich Czytelników do dzielenia się swoimi osiągnięciami badaw-
czymi w naszym czasopiśmie. 

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak 
Redaktor Tomu 
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ABSTRACT: Adam Mikrut, „Racjonalne usprawnienie” w ramach edu-kacji dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawno-ścią – rozważania na kanwie konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych. Część 2 [‘Reasonable accommodation’ in the education of children and 
teenagers with disability as based on the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. Part 2]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 17,  
Poznań 2017. Pp. 15-34. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

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 preven-
ting 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’. 

KEY WORDS: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, reasonable 
accommodation, right to education 
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Kilka uwag wstępnych 

W pierwszej części niniejszego artykułu zamieszczonej w po-
przednim numerze Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki 
Specjalnej autor przybliżył Czytelnikowi zakres znaczeniowy poję-
cia „racjonalne usprawnienie” zawarte w Konwencji o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych przyjętej w dniu 13 grudnia 2006 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezo-
lucja 61/106)1. Przypomnijmy ponownie, iż owe racjonalne uspraw-
nienie oznacza – zgodnie z treścią art. 2 Konwencji – 

konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nienakładające nie-
proporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne  
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 osobami2. 

Elementów tak pojmowanego racjonalnego usprawnienia po-
szukiwał on, i czynił będzie to również w tej części tekstu, w ra-
mach prawnych i organizacyjnych rozwiązań dotyczących realizacji 
prawa do edukacji osób z niepełnosprawnością. Warto wspomnieć 
– o czym była już mowa w części poprzedniej – iż artykuł ten po-
wstał już po podpisaniu przez Prezydenta RP Ustawy Prawo oświa-
towe z dnia 14 grudnia 2016 r.3 które – zgodnie z art. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. pt. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe4 – wchodzi w życie, z wyjątkiem określonych 
ustępów z kilku artykułów (art. 18 i art. 47) oraz rozdziału 6,  
z dniem 1 września 2017 r. Fakt ten sprawia, że poszukiwań roz-
wiązań zgodnych z ideą racjonalnego usprawnienia dokonywano 
przede wszystkim w ramach zapisów zawartych w aktualnej wersji 
________________ 

1 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169. 
2 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 2. 
3 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, Dz. U. 2017, poz. 59. 
4 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, 

Dz. U. 2017, poz. 60. 
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ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniach resortowych do niej 
nawiązujących5. Wśród omówionych w części pierwszej artykułu 
rozwiązań wyrażających racjonalne usprawnienie znalazły się takie 
jak: dostosowanie programu wychowania przedszkolnego i pro-
gramu nauczania do indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów 
przyjmujące postać tzw. indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego oraz kontrola i ocena osiągnięć szkolnych. Inne 
jeszcze, liczne przykłady wspomnianego usprawnienia obecne w ro-
dzimym prawie oświatowym i jego praktycznej egzemplifikacji 
Czytelnik znajdzie w dalszych fragmentach niniejszego tekstu. 

Elementy „racjonalnego usprawnienia” w rodzimej  

jurysdykcji oświatowej – kolejne przykłady i rozwiązania 

Przejawy „racjonalnego usprawnienia” widoczne są również  
w ramach zasad organizowania egzaminów gimnazjalnych, matu-
ralnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które okre-
ślone zostały w rozdz. 3b ustawy o systemie oświaty. Z zapisów art. 
44zw, ust. 1, 2 i 3 wynika kolejno, że do egzaminu gimnazjalnego 
nie przystępują uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe  
w stopniu umiarkowanym i znacznym. Z obowiązku przystąpienia 
do tego egzaminu lub jego części na wniosek rodziców może być 
również zwolniony uczeń ze stosownym orzeczeniem wydanym ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone, a żadna z nich nie jest 
upośledzeniem umysłowym6. Z kolei w przypadku ucznia z orze-
czeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu 
na lekki stopień upośledzenia umysłowego, który przystępuje do 
________________ 

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

6 Art. 44zw, ust. 1 ustawy stanowi, że uczniowie z niepełnosprawnościami zło-
żonymi, gdy jedną z nich jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym  
i znacznym, nie przystępują do tego egzaminu. 
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egzaminu z języka obcego nowożytnego, którego naukę kontynuo-
wał w gimnazjum na podbudowie wymagań określonych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego, analizowany artykuł 
zakłada zwolnienie z obowiązku przystąpienia do tegoż egzaminu 
na poziomie rozszerzonym; może on jednak do niego przystąpić na 
wniosek rodziców. Język obcy nowożytny jest również tym rodza-
jem zajęć edukacyjnych, w stosunku do którego prawo oświatowe 
przewiduje w określonej sytuacji możliwość odstąpienia od pew-
nych obowiązków w ramach egzaminu maturalnego. Ową sytuację 
określa zapis art. 44 zzg, ust. 1. Wynika z niego, że z części ustnej 
tegoż egzaminu zwolniony jest absolwent niesłyszący. Ust. 2 przy-
wołanego artykułu zakłada z kolei – co wydaje się szczególnie waż-
ne – że absolwent, który trwale nie posługuje się mową, w ogóle jest 
zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego. 

Wspomniane wyżej egzaminy, gimnazjalny i maturalny, ucz-
niowie i absolwenci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na swoją niepełnosprawność mogą zdawać 
– zgodnie z brzmieniem art. 44zzr, ust. 1 ustawy – w warunkach  
i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności. Sposób 
dostosowania owych form określony został w ust. 8 analizowanego 
artykułu. W myśl tego zapisu polega ono na przygotowaniu odręb-
nych arkuszy egzaminacyjnych odpowiednich do rodzaju niepełno-
sprawności osoby zdającej, „[…] z tym, że nie przygotowuje się 
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim”. Z kolei 
dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminów gimnazjal-
nego i maturalnego polega – jak wynika z ust. 10 tego artykułu – na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności 
[…]; 

2) zapewnieniu […] miejsca pracy odpowiedniego […] do potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu […]; 
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5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań […] uwzględniających 
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (osoby zdającej – 
przyp. A. M.); 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu […] nauczycie-
la wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu i pisaniu lub 
specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnospraw-
ności […], jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu 
z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specja-
listycznego i środków dydaktycznych. 

Warto podkreślić, iż zgodnie z zapisem art. 44zzza, pkt 10 usta-
wy minister właściwy do spraw oświaty i wychowanie w drodze 
rozporządzenia określa również szczegółowe warunki i sposób 
przeprowadzania omawianych tutaj egzaminów w innym miejscu 
niż szkoła, jeżeli taka konieczność wynika ze stanu zdrowia lub 
niepełnosprawności osoby zdającej. 

Elementy racjonalnego usprawnienia obecne są również w treści 
tych fragmentów ustawy, które odnoszą się do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie. Art. 44zzzf, ust. 1 głosi, że 
uczeń lub absolwent, który posiada stosowne orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydane ze względu na jego niepełno-
sprawność, może przystąpić do takiego egzaminu w warunkach  
i formie dostosowanych do rodzaju tejże niepełnosprawności. Do-
stosowanie formy egzaminu polega – w myśli ust. 7 omawianego 
artykułu – na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych 
w przypadku ucznia, słuchacza czy absolwenta niewidomego i sła-
bowidzącego. Jeżeli chodzi o warunki, w których egzamin ten zdaje 
osoba z niepełnosprawnością, to są one analogiczne do tych opisa-
nych wyżej odnośnie do egzaminów gimnazjalnego i maturalnego, 
na co wskazuje z kolei treść ust. 8, punkty 1-5. Podobne warunki – 
jak głosi art. 44zzzh, ust. 1 ustawy – zapewnia się również na pod-
stawie stosownego zaświadczenia lekarskiego tym zdającym oso-
bom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, które przystępują do omawianego egzaminu po ukoń-
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czeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub praktycznej nauki 
zawodu dorosłych albo przyuczenia do pracy dorosłych, jeżeli  
program tego przyuczenia uwzględniał wymagania określone  
w podstawie programowej kształcenia w zawodach czy wreszcie na 
podstawie spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu eks-
ternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Z uwagi 
na stan zdrowia lub niepełnosprawność osoby zdającej egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może mieć miejsce – na 
podstawie odpowiedniego rozporządzenia ministra wydanego  
w myśl art. 44zzzv, pkt 8 ustawy – w innym miejscu niż szkoła, 
placówka, siedziba pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym 
kurs kwalifikacyjny. 

Omawiane wyżej kwestie dostosowań sposobów i warunków 
przystępowania do egzaminów gimnazjalnego, maturalnego czy 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez osoby z niepełno-
sprawnością leżą w gestii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powo-
łanej na mocy art. 9a, ust. 1 ustawy i Okręgowych Komisji Egzami-
nacyjnych powołanych przez właściwego ministra na podstawie  
art. 9c, ust. 1. To do zadań tej pierwszej należy – jak zapisano w art. 9a, 
ust. 2, pkt 10, lit. a ustawy – ogłaszanie każdego roku w Biuletynie 
Informacji Publicznej na swojej stronie szczegółowych komunika-
tów w tym zakresie. Stają się one podstawą przeprowadzania tych-
że egzaminów przez komisje okręgowe. 

Na racjonalne usprawnienie wskazują również niektóre regula-
cje zawarte w rozdziale 2 ustawy o systemie oświaty zatytułowa-
nym: „Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki”. Zgodnie z owymi regulacjami – art. 14, ust. 1 – w naszym 
kraju wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od począt-
ku roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 
one trzy lata i trwa do końca roku kalendarzowego, w którym koń-
czą siedem lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego – zgodnie z zapisem ust. 1a cytowanego artykułu – mo-
gą być objęte wychowaniem przedszkolnym nawet wówczas, gdy 
mają więcej niż siedem lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego tego roku kalendarzowego, w którym kończą dziewięc 
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lat. W takim przypadku „przesuwa” się wiek, w którym dziecko 
takie rozpoczyna obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Ust. 3a 
analizowanego artykułu stanowi, że obowiązek ten „[…] rozpoczy-
na się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego”. 
Ustawodawca zapisem art. 14a, ust. 4 ustawy nałożył na gminę ob-
owiązek zapewnienia dzieciom z niepełnosprawnością w wieku 
pięciu i sześciu lat oraz objętym obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym, ale także tym, które nadal objęte są tym wychowa-
niem, mimo ukończenia siódmego roku życia, bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie podróży do najbliższego przedszkola czy 
innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) 
albo zwrotu kosztów przewozu dziecka i opiekuna, jeżeli dowoże-
nie zapewniają rodzice. 

Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego może być również – na mocy art. 16a. ust. 1 ustawy – 
podstawą odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, który we-
dług naszego prawa oświatowego wyrażonego treścią art. 15, ust. 2 
„[…] rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia”, 
przy czym obowiązek nauki trwa – jak zapisano w art. 15, ust. 1 – 
do ukończenia 18. roku życia. Odroczenie owe nie może trwać dłu-
żej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w który 
dziecko to kończy dziewiąty rok życia. Warto przy tej okazji przy-
pomnieć, że zgodnie z cytowanym już Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.7 kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego 
tego roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy odpowiednio: 
1) 18. rok życia w przypadku szkoły podstawowej, 2) 21. – w przy-

________________ 

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wa-
runków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  
Dz. U. 2015, poz. 1113, § 4. 
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padku gimnazjum i 3) 24. – w przypadku szkoły ponadgimnazjal-
nej. Obowiązkiem gminy wobec ucznia z niepełnosprawnością – 
zapisanym w art. 17, ust. 3a ustawy – jest zapewnienie mu bezpłat-
nego transportu i stosownej opieki w czasie podróży do najbliższej 
szkoły podstawowej i gimnazjum, a w odniesieniu do uczniów  
z niepełnosprawnością ruchową albo upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do szkoły ponad-
gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21. roku życia ucznia, bądź 
zwrot kosztów przewozu i opieki w przypadku, gdy usługę tę za-
pewniają rodzice. 

Według art. 22, ust. 2 ustawy minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia ustala m.in. ramo-
we plany nauczania i podstawy programowe. W wydanych w związ-
ku z tym dokumentach resortowych również widoczne są elementy 
racjonalnego usprawnienia. Wyraża je m.in. treść § 2, ust. 1, pkt 3  
i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lute-
go 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach pu-
blicznych8, która stanowi, że plan nauczania określa m.in. minimalny 
wymiar godzin oraz tygodniowy wymiar godzin z zakresu zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie 
edukacyjnym. W Załączniku nr 1 do tego rozporządzenia9 zapisano, 
że zarówno w ramach edukacji wczesnoszkolnej, jak i w klasach  
IV-VI szkoły podstawowej minimalny wymiar godzin rewalidacyj-
nych w oddziale ogólnodostępnym wynosi 190 godzin na ucznia, 
zaś tygodniowy wymiar tego typu zajęć na ucznia w każdym roku 
szkolnym – 2 godziny. Z kolei według Załącznika nr 210 wynika, że 

________________ 

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ra-
mowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. 2012, poz. 204. 

9 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjal-
nej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 

10 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 2 do rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 
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ów minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w klasach I-III 
oraz w klasach IV-VI w „[…] przypadku uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym” uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej wy-
nosi również 190 godzin, zaś tygodniowy wymiar tych zajęć w każ-
dym roku szkolnym – również po 2 godziny na ucznia. Takie same 
liczba godzin zajęć rewalidacyjnych w analogicznych do powyższych 
sytuacjach podają również zapisy zawarte w Załączniku nr 311 odno-
szącym się do planu nauczania w trzechletnim gimnazjum, w tym 
gimnazjum specjalnego, Załączniku nr 512 odnoszącym się do planu 
nauczania w trzechletnim gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym głębszego stopnia (umiarkowanym lub znacznym) oraz 
Załączniku nr 613 odnoszącym się do planu nauczania w trzyletniej 
zasadniczej szkole zawodowej, w tym specjalnej. Bardziej zróżnico-
wany jest minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych przypa-
dających na jednego ucznia z niepełnosprawnością w oddziałach 
ogólnodostępnych trzechletniego liceum ogólnokształcącego (180 go-
dzin)14 i czteroletniego technikum (240 godzin)15. W obu przypad-
________________ 

11 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem 
gimnazjum specjalnego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 

12 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Załącznik nr 5 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 

13 Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły 
zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 

14 Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształ-
cącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej, Załącznik nr 7 do rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 

15 Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów  
w normie intelektualnej, Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 7 lutego 2012 r. (poz. 204). 
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kach tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych przypada-
jących na jednego ucznia w każdym roku szkolnym wynosi nadal  
2 godziny. 

Kończąc kwestię planów nauczania i zawartych w nich elemen-
tów racjonalnego usprawnienia, warto wspomnieć jeszcze o dwóch 
ważnych regulacjach prawnych. Po pierwsze – do czego pośrednio 
już nawiązywaliśmy, pisząc o możliwym okresie kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnością w ramach poszczególnych etapów 
edukacji – zgodnie z § 5, ust. 1 analizowanego rozporządzenia  
w przypadku tej kategorii uczniów „[…] można przedłużyć okres 
nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając pro-
porcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych”. 
Decyzję o ewentualnym przedłużeniu nauki podejmuje – w myśl 
§ 5, ust. 2 – rada pedagogiczna. Po drugie zaś – z treści przypisów 
nr 1 w cytowanych wyżej Załącznikach nr 2 i 5 wynika że ucznio-
wie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi, jeżeli jedną z owych niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będący 
uczniami szkoły podstawowej ogólnodostępnej lub gimnazjum 
ogólnodostępnego realizują plany nauczania specjalnie dla nich 
adresowane, a nie te, które dotyczą pozostałych uczniów wymie-
nionych szkół. Inaczej mówiąc – nie dotyczą ich plany zawarte we 
wspomnianych Załącznikach nr 1 i 3. 

Wyrazem racjonalnego usprawnienia jest – naszym zadaniem – 
sposób podejścia do kwestii podstawy programowej. Określone zo-
stają one – jak stanowi art. 22, ust. 2, pkt 2 i 2a Ustawy – przez Mini-
stra Edukacji Narodowej w drodze odpowiedniego rozporządzenia. 
Ogólnie rzecz biorąc uczniowie z niepełnosprawnością, których roz-
wój intelektualny nie odbiega od normy oraz ci, którzy charakteryzu-
ją się upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują tę samą 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego, technikum i szkoły policealnej oraz odpowiednią pod-
stawę programową kształcenia w zawodach co ich pełnosprawni  
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rówieśnicy. Inaczej jest natomiast – i ten fakt wskazuje na owe racjo- 
nalne usprawnienie – w przypadku uczniów upośledzonych umysło- 
wo w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zgodnie z Rozporzą- 
dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
realizują oni odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego  
w szkole podstawowej i gimnazjum podaną w załączniku nr 316. 

Mniej klarowne, jak się wydaje, są rozstrzygnięcia dotyczące 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania 
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 
programów nauczania do danych zawodów. Kwestię ich doboru 
reguluje co prawda art. 22a ustawy, jednak podane tam zapisy nie 
dotyczą – zgodnie z ust. 8 – m.in. uczniów z niepełnosprawnością. 
Ze wcześniejszych rozważań wiemy już, że indywidualny program  
edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla danego dziecka lub ucznia  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinien zawierać infor- 
mację o sposobie i zakresie dostosowania odpowiednio programu  
wychowania przedszkolnego i wymagań z zajęć edukacyjnych obję- 
tych realizowanym przez ucznia programem nauczania. Z sugestii  
zawartych w dokumencie zamieszczonym na stronie jednego z ku- 
ratoriów oświaty wynika, że uczniowie z niepełnosprawnością bę-
dący uczniami szkół ogólnodostępnych17, których obowiązuje ta  
sama podstawa programowa, co uczniów o normalnym rozwoju  
intelektualnym, realizują program nauczania obowiązujący w da- 
nym oddziale, ale odpowiednio dostosowany do ich potrzeb i moż- 
liwości psychofizycznych18. Wiemy już także – była o tym mowa  
wyżej – że odrębne podstawy programowe dla różnych typów  
szkół opracowane zostały jedynie w odniesieniu do uczniów z głęb- 
________________ 

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze- 
gólnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r., poz. 977. 

17 W cytowanym dokumencie mowa jest konkretnie o uczniach z lekkim upo-
śledzeniem umysłowym. 

18 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępne, www.ko.rzeszow.pl/ 
zalaczniki/dokumenty/0205200701.doc [dostęp: 17.03.2017]. 
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szym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Wydaje się za-
tem, iż w stosunku do tych z nich, którzy uczęszczają do szkoły 
podstawowej lub gimnazjum ogólnodostępnych indywidualnie 
dostosowywać należy programy opracowane dla tej kategorii 
uczniów (proponowane przez ministerstwo lub autorskie)19. 

Tytułowe racjonalne usprawnienie szczególnie widoczne jest – 
naszym zdaniem – w zakresie ustawowej regulacji dotyczącej pod-
ręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Zostały one zapi-
sane w art. 22 ab ustawy. W ust. 2, pkt 4 mowa jest o tym, że  
w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 
specjalnym w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej 
możliwe jest włączenie do zestawu podręczników lub materiałów 
edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach poszcze-
gólnych klas danej szkoły więcej niż jednego podręcznika lub mate-
riału edukacyjnego dla danego zakresu edukacji w klasach I-III lub 
do danych zajęć edukacyjnych w klasach wyższych, przy czym – jak 
głosi ust. 3 – zespół nauczycieli proponujący dyrektorowi takie 
rozwiązanie bierze pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości 
psychofizyczne tychże uczniów. Uwzględniając fakt, iż owo kształ-
cenie specjalne może mieć miejsce w szkołach ogólnodostępnych, 
przytoczone tutaj zapisy traktować należy jako regulujące również 
zasady budowania zestawów podręczników szkolnych adresowa-
nych do przebywających w nich uczniów z niepełnosprawnością. 
Na poziomie szkoły podstawowej, w myśli art. 22ac, ust. 1 ustawy, 
mają oni, podobnie jak i ich pełnosprawni rówieśnicy, prawo do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych w tych przypadkach, gdy są one 
przeznaczone do stosowania w ramach obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego wymienionych w ramo-
wym planie nauczania. W przypadku, gdy dana szkoła dysponuje 
niewykorzystywanymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 
uwzględniającymi potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizycz-

________________ 

19 Zob. np.: Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umy-
słowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997. 
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ne uczniów z niepełnosprawnością zakupione z dotacji celowej ist-
nieje możliwość – zgodnie z zapisem art. 22ak, ust. 6 ustawy – prze-
kazania ich dyrektorowi innej szkoły. Możliwość ta daje szanse ko-
rzystania z tych środków tym uczniom z niepełnosprawnością, 
którzy trafiają do danej szkoły ogólnodostępnej w trakcie roku 
szkolnego, zatem nie byli uwzględniali w trakcie formułowania 
wniosku o dotację celową. 

Według art. 22ae, ust. 1, pkt 1 i pkt 3 wyposażenie szkół w pod-
ręczniki i materiały jest zadaniem realizowanym przez jednostki 
samorządu terytorialnego zleconym z zakresu administracji rządo-
wej. Wspomniane jednostki samorządu terytorialnego na wykona-
nie powyższego zadania otrzymują stosowną dotację celową udzie-
laną – zgodnie a ust. 3 analizowanego artykułu – przez wojewodę. 
Kolejny ust 5 zawiera szczegółowe kwoty przeznaczone na jednego 
ucznia w zależności od klasy, do której on uczęszcza. Z punktu wi-
dzenia działań, które można uznać za racjonalne dostosowanie 
szczególnie istotne są regulacje zawarte w następnym ustępie art. 22ae, 
tj. ust. 5a. Zawiera on mianowicie wielkości wskaźników, przez 
jakie mnoży się owe kwoty w przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością. Wskaźniki te określone zostały w następujący sposób: 

1) nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 – w przypadku uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyz-
mem, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, po-
siadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile 
uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyj-
nych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów; 

2) nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 – w przypadku uczniów sła-
bowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materia-
łów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych 
uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym; 

3) nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 – w przypadku uczniów 
niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
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cjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materia-
łów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych ucz-
niów, wydrukowanych w systemie Braille’a20. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, ze zgodnie z treścią ust. 11 
interpretowanego artykułu ustawy dotacja celowa może być źró-
dłem finansowania drukowania i powielania podręczników i mate-
riałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, a także na zakup urządzeń, 
które temu służą. W odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością 
objętych kształceniem specjalnym może być ona również źródłem 
pokrycia kosztów zakupu odpowiedniego sprzętu i oprogramowa-
nia niezbędnych do korzystania z podręczników i materiałów mają-
cych postać elektroniczną. 

Podręczniki są dopuszczane do użytku szkolnego według zasad 
określonych w art. 22an ustawy przez ministra edukacji narodowej 
po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony rzeczoznawców. Po speł-
nieniu określonych wymagań podręczniki te są wpisywane do sto-
sownych wykazów publikowanych – co zostało określone w art. 22ap 
ustawy – na stronie internetowej ministerstwa21. Należy podkreślić, 
że treść podręczników musi być zgodna z aktualną podstawą pro-
gramową, stąd też te z nich, które tracą ważność mogą być wyko-
rzystywane przez nauczycieli i uczniów wyłącznie jako materiały 
pomocnicze. Jednocześnie należy pamiętać, iż uczniowie z niepeł-
nosprawnością, którzy zgodnie z prawem oświatowym realizują tę 
samą podstawę programową co ich pełnosprawni rówieśnicy, mogą 
korzystać z aktualnych podręczników do szkół ogólnodostępnych22. 
W praktyce – jak pisze Monika Gułubiew-Konieczna – uczniowie  

________________ 

20 Aktualne rozporządzenia dotyczące kwoty dotacji celowej na zakup pod-
ręczników dla uczniów niepełnosprawnych zostały podpisane 16 marca 2017 roku, 
https://men.gov.pl/strony/wskazniki-kwoty-dotacji-celowej-na-zakup-podrecznikow- 
dla-uczniow-niepelnosprawnych-nowe-rozporzadzenia-podpisane, [dostęp: 20.03.2017]. 

21 https://podreczniki.men.gov.pl/ [dostęp: 20.03.2017]. 
22 https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/informacja-o-

podrecznikach-do-ksztalcenia-specjalnego.html [dostęp: 20.03.2017]. 
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z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia uczęszczający 
do szkół ogólnodostępnych korzystają z tych samych podręczników 
co ich koleżanki i koledzy o normalnym rozwoju umysłowym23. 

Uzasadnienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów 

racjonalnego usprawnienia w ramach edukacji  

włączającej uczniów z niepełnosprawnością 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością wymaga większych 
nakładów finansowych od tych, które ponoszone są w odniesieniu 
do kształcenia o charakterze ogólnodostępnym. Wynika to z ko-
nieczności zastosowania specjalnej organizacji procesu kształcenia 
uwzględniającej stosowne do potrzeb i możliwości tej kategorii 
uczniów warunki techniczne, metody i środki dydaktyczne oraz 
kształtowanie ścisłych i niezbędnych relacji społecznych między 
jego uczestnikami, w tym również współpracę ze środowiskiem 
rodzinnym24. Analizując dane dotyczące sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-
nego w poszczególnych latach podawane do publicznej wiadomości 
w treści rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, łatwo dojść do 
wniosku, że podane tam wagi świadczą o wyraźnej trosce władz 
państwowych o zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz rozwijanie możliwości psychofizycznych uczniów poddanych 
kształceniu specjalnemu niezależnie od tego, gdzie ono ma miejsce 
– czy w warunkach edukacji segregacyjnej czy niesegregacyjnej. 
Według załącznika do wspomnianego rozporządzenia obejmujące-
go swoją jurysdykcją rok 2017 wagi owe – wyrażające w istocie rze-
czy krotność nakładów na wypełnienie zadań szkolnych wobec 
________________ 

23 M. Gołubiew-Konieczna, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 
Toruń 2006, s. 22. 

24 Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, MEN, 
Warszawa 2010, s. 90. 
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poszczególnych grup uczniów – przykładowo kształtują się w na-
stępujący sposób: 

P = 1,40 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim; 

P = 2,90 – dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepeł-
nosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

P = 3,60 – dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym; 

P = 9,50 – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w 
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizo-
wanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Asper-
gera25. 

W tym kontekście rodzi się pytanie o zasadność takich preferencji 
w podziale określonej puli pieniędzy przeznaczonej na finansowa-
nie oświaty, a mianowicie, czy jest ona zgodna z zasadą sprawiedli-
wości społecznej. Autor niniejszego tekstu podjął już próbę udziele-
nia odpowiedzi na tak postawione pytanie w innym miejscu26.  
W tym celu odwołał się m.in. do przekornie postawionego pytania 
________________ 

25 Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu te-
rytorialnego na rok 2017, Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-
czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html [dostęp: 23.03.2017]. 

26 Zob.: A. Mikrut, O wątpliwościach moralnych wokół argumentowania i urzec-
zywistniania idei edukacji integracyjnej, „Wychowanie na co Dzień” 2015 nr 3, s. 24-29; 
A. Mikrut, Reflection of Inclusive Education in Ethic, [w:] Reflection of Inclusive Educa-
tion of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances), 
red. V. Lechta, B. Kudláčová, International Academic Publishers, Frankfurt am 
Main; Peter Lang; Veda. Publishing House of the Slovak Academy of Sciences Brati-
slava, Bratislava 2013, s. 54-60. 
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przez autorów tekstu o znamiennym tytule „Integracja problemem 
etycznym”, zamieszczonego w pracy zbiorowej pt. „Integracja dzie-
ci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne”. Gavin 
Fairbairn i Susan Fairbairn pytali mianowicie, czy nie lepiej wzmoc-
nić nakłady na edukację uczniów pełnosprawnych w myśl zasady, 
że najskuteczniejszym sposobem przychodzenia z pomocą „słab-
szym” członkom społeczeństwa jest wspieranie „tych, którzy są 
hojnie obdarzeni, aby oni z kolei mogli wspomagać mniej obdarzo-
nych”27. Z tego punktu widzenia raczej trudno nazwać sprawiedli-
wym wspomniany wyżej podział środków przeznaczonych na 
oświatę, bowiem wiele osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza 
głębszą niepełnosprawnością intelektualną, zawsze będzie jedynie 
uczestnikiem podziału dóbr materialnych, nie zaś ich wytwarzania. 
Nie sposób odrzucić jednak argumentacji na rzecz zwiększonych 
nakładów na kształcenie specjalne bazującej na zasadzie sprawie-
dliwości społecznej rozumianej – jak podaje Tomasz Sienkiewicz – 
jako „dostępność świadczeń, stwarzanie równych szans oraz ochrona 
jednostek słabszych”28. Według takiego rozumienia sprawiedliwość 
społeczna wyraża się zatem m.in. ułatwianiem „osobom o niskich za-
sobach wewnętrznych i środowiskowych (słabym, chorym, niepełno-
sprawnym, zagubionym i bezradnym wobec wyzwań współczesnego 
świata i społecznie odrzuconym) dostępu do rozmaitych dóbr i świad-
czeń, w tym również rozpatrywanej tutaj edukacji”29. Mając na uwa-
dze fakt, iż osoby z niepełnosprawnością cechują się, w mniejszym lub 
________________ 

27 G. Fairbairn, S. Fairbairn, Intergracja problemem etycznym, [w:] Integracja dzieci 
o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, red. G Fairbairn, S. Fairbairn, 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 
2000, s. 16. 

28 Za: B. Szczupał, Prawa osób niepełnosprawnych w aspekcie realizacji zasad spra-
wiedliwości społecznej, [w:] Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty 
edukacyjne i prawne, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, 
s. 182. 

29 A. Mikrut, Reflection of Inclusive Education in Ethic, [w:] Reflection of Inclusive 
Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into 
Chances), red. V. Lechta, B. Kudláčová, International Academic Publishers, Frankfurt 
am Main; Peter Lang; Veda. Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 
Bratislava, Bratislava 2013, s. 55-56. 
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większym stopniu, ograniczeniami w zakresie tychże zasobów, łatwo 
skonstatować, że wszelkie działania na rzecz osłabiania owych ogra-
niczeń traktować należy nie jako przejaw preferowania jednych osób 
kosztem innych, ale rozsądnie pojmowanej sprawiedliwości społecz-
nej. Za niesprawiedliwe należałoby uznać brak owych działań, bo-
wiem sytuacja taka pogłębiałaby przepaść między szansami eduka-
cyjnymi osób pełnosprawnych i „dotkniętych” różnymi rodzajami 
zaburzeń funkcji i/lub struktury organizmu. Nie ulega przecież żad-
nej wątpliwości, że ci pierwsi z natury rzeczy znajdują się pod tym 
względem na uprzywilejowanej pozycji30. 
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Wprowadzenie 

We współczesnej cywilizacji czas wolny jest jedną z najwyżej 
cenionych wartości, która wywiera wpływ na osobowość człowie-
ka i decyduje o jakości życia. Jego rozmiary traktowane są jako 
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znaczący wyznacznik dobrobytu społecznego, rozwoju kultural-
nego, a nawet poziomu zdrowotności w krajach czy grupach spo-
łecznych. 

Rosnąca z dnia na dzień coraz większa ilość czasu wolnego 
zmusza nie tylko pojedynczego człowieka, ale także całe społeczeń-
stwo do zainteresowania się nowymi treściami działalności ludz-
kiej, która ogarniać będzie ten rozszerzający się obszar1. Racjonalne 
zagospodarowanie czasu wolnego wpływa bowiem na wszech-
stronny rozwój osobowości, podniesienie sprawności fizycznej, roz-
ładowuje stany napięcia emocjonalnego, służy odbudowie fizycz-
nych i psychicznych sił człowieka. 

Kwestie wypełniania i właściwego zużytkowania czasu wolne-
go stają się istotnym problemem społecznym. W nowoczesnej ro-
dzinie, borykającej się niejednokrotnie z trudnościami materialnymi 
i organizacyjnymi, racjonalne rozwiązanie problemu wolnego czasu 
nie jest łatwe. W wielu środowiskach rodzinnych obserwuje się brak 
zainteresowania tym zagadnieniem. Nie wszyscy rodzice rozumieją 
korzyści wynikające z prawidłowego spędzania wolnych chwil  
i roli, jaką odgrywają one w rozwoju osobowości dziecka. Aneta 
Jegier2 z niepokojem sygnalizuje spotykane coraz częściej zjawiska 
społeczne określane jako „syndrom dziecka zagospodarowanego” 
czy „dziecka zaniedbanego z dobrobytu”. 

Zachowania wolnoczasowe, szczególnie ich aspekt rozwojowy  
i rewalidacyjny, powinny być szczegółowo analizowane na gruncie 
oligofrenopedagogiki. Coraz powszechniejsze jest zrozumienie, iż 
rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie musi być wszech-
stronny. Nie można zatem mówić o adaptacji społecznej tych jedno-
stek bez uwzględnienia jednej z podstawowych płaszczyzn procesu 
rewalidacji, jakim jest racjonalne spędzanie czasu wolnego. 

________________ 

1 K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 1979. 

2 A. Jegier, Wprowadzenie, [w:] Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wir-
tualnym, red. A. Jegier, Difin SA, Warszawa 2016. 
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W kontekście tak zasygnalizowanej problematyki istotne wydaje 
się być podjęte w badaniach empirycznych poznanie opinii rodzi-
ców odnośnie do czasu wolnego ich niepełnosprawnego intelek-
tualnie dziecka. 

Czas wolny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie 

Czas wolny dziecka różni się od czasu wolnego człowieka doro-
słego. Musi być inny, bo zgoła odmienna jest sytuacja społeczno- 
-ekonomiczna dziecka i osoby dorosłej. Zachowania wolnoczasowe 
młodej jednostki podlegają i podlegać powinny kontroli rodziców 
czy wychowawców ze względu na to, że dziecko cechuje brak doj-
rzałości psychicznej oraz mniejszy bagaż doświadczeń3. 

W pedagogice specjalnej przyjmuje się, że czas wolny osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie to ten okres dnia, który po uwzględ-
nieniu czasu przeznaczonego na naukę w szkole lub wypełnienie 
obowiązków zawodowych, elementarną regenerację organizmu 
oraz specjalne zabiegi rehabilitacyjne, a także niezbędne czynności 
domowe, pozostaje do ich wyłącznej dyspozycji i może być okresem 
samodzielnych wyborów odnośnie do rodzajów i terenu zajęć 
związanych z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem osobi-
stych zainteresowań4. Należy pamiętać, że ilość czasu wolnego 
________________ 

3 K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa 1979. 
4 H. Borzyszkowska, Zajęcia pozalekcyjne i poza szkolne oraz czas wolny dzieci upo-

śledzonych umysłowo, [w:] Upośledzenie umysłowe, pedagogika, red. K. Kirejczyk, PWN, 
Warszawa 1981, rozdz. 14; L. Ploch, Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa 1992; M. Parchomiuk, Sposoby spędzania 
czasu wolnego przez młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysło-
wo, „Wychowanie Na co Dzień” 2000, nr 4/5 s. 13-16; T. Żółkowska, Aktywność 
pozadydaktyczna uczniów z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego a poziom opieki 
rodziców nad ich czasem wolnym, „Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki  
i Psychologii” 1995, nr 21, s. 115-128; J. Zimny, Czas wolny wyzwaniem rodziny  
w kształtowaniu osobowości osób niepełnosprawnych, [w:] Rodzina w oczach społeczeństwa, 
red. J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa 
Wola 2013, s. 9-27. 
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dzieci z niepełną sprawnością intelektualną jest zmniejszona w wy-
niku udziału w różnych dodatkowych zajęciach o charakterze rewa-
lidacyjnym, takich jak logopedia, zabiegi rehabilitacyjne, korekcyjne 
czy reedukacyjne. Ponadto dzieci te ze względu na zaburzenia roz-
woju umysłowego, brak doświadczeń życiowych, niedojrzałość 
społeczną są bardziej uzależnione od swoich rodziców czy opieku-
nów. W konsekwencji nie mogą w pełni samodzielnie i zgodnie ze 
swoją wolą organizować sobie czasu wolnego. 

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie Le-
szek Ploch5 wskazuje cztery aspekty czasu wolnego: 

– wychowawczo-psychologiczny; dobrze zorganizowany czas 
wolny może pomóc w zakresie rozwoju umysłowego, moral-
no-społecznego i fizycznego, ułatwia kontakty i przeżycia spo-
łeczne, stwarza okazję do poznawania i rozumienia otaczają-
cego świata, budzi potrzebę współdziałania z innymi, 
wzbogaca intelektualnie; 

– opiekuńczy, czyli wspieranie wszechstronnego rozwoju jed-
nostki, niesienie pomocy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, 
zapobiegania trudnościom i niepowodzeniom oraz ulepszania 
środowiska życia; 

– higieniczno-zdrowotny; sposób spędzania czasu wolnego bar-
dzo wyraźnie wpływa na odprężenie psychofizyczne organizmu; 

– rewalidacyjny, rozumiany jako stwarzanie sytuacji, w których 
osoby z ograniczoną sprawnością intelektualną muszą przeja-
wiać inicjatywę, aktywność i umiejętność organizowania sobie 
zajęć dodatkowych. 

L. Ploch zauważa dalej, iż „możemy przypuszczać, że duże zna-
czenie wychowawcze, psychologiczne, opiekuńcze i rewalidacyjne 
czasu wolnego wynika z powiązania strony operacyjno-poznawczej 
procesu kształcenia w toku swobodnej i niczym nieskrępowanej 
działalności ze stroną motywacyjną upośledzonych umysłowo”6. 

________________ 

5 L. Ploch, Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, 
WSiP, Warszawa 1992. 

6 Ibidem, s. 16. 
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Rola rodziny w kształtowaniu form spędzania  

czasu wolnego 

Oddziaływanie środowiska społecznego na jednostkę odbywa 
się w toku procesu socjalizacji. Zrozumiałe jest, że środowisko to – 
w zależności od panujących w nim norm, zasad, systemu wartości, 
obyczajów, zwyczajów, poglądów czy przekonań – może wywierać 
pozytywny lub negatywny wpływ na styl życia człowieka. 

Grupą pierwotną, która odgrywa podstawowe znaczenie socja-
lizacyjne, jest rodzina. 

Jako naturalne środowisko ma ona duże możliwości m.in. w za-
kresie analizowanego przygotowania dziecka do racjonalnego ko-
rzystania z czasu wolnego np. poprzez zachęcanie do aktywności 
fizycznej, osobistą postawę, przekazywanie umiejętności sporto-
wych, stwarzanie warunków do uczestnictwa w rodzinnej rekreacji, 
umożliwianie korzystania z ośrodków rekreacyjnych i kulturalnych. 
Rodzina uczy dokonywania wyborów, kształtuje zainteresowania  
i nawyki rekreacyjne. 

Najistotniejszy sens doświadczania czasu wolnego tkwi przede 
wszystkim w pełnej swobodzie jego wyboru. Należy jednak pamię-
tać, że nie można takiej swobody udzielić osobie, która nie utrwaliła 
w sobie wartościowych dążeń oraz nawyków. Dziecko w wieku  
13-14 lat ma oczywiście już znaczną zdolność do działań samo-
dzielnych, organizowania sobie czasu wolnego oraz pracy nad sobą 
w sposób służący wszechstronnemu rozwojowi. Nadal jednak na 
kształtowanie wypoczynku dorastającej, ale wciąż niedojrzałej jesz-
cze jednostki znaczący wpływ mają i mieć muszą poglądy rodzi-
ców, ich przekonanie o korzystnych sposobach zagospodarowania 
czasu wolnego oraz zakresie swobody niezbędnej dziecku w wybo-
rze i realizacji zajęć wolnoczasowych. Jednakże udział opiekuna  
w wychowaniu i kierowaniu aktywnością w czasie wolnym musi 
uwzględniać wolę młodego pokolenia poszukującego własnego 
stylu rozrywki7. 
________________ 

7 J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001. 



40 IZABELLA KAISER 

Rola rodziny w wychowaniu i procesie socjalizacji dziecka nie-
pełnosprawnego intelektualnie jest szczególna, gdyż jak zauważa 
Władysław Dykcik: „opieka nad nim jest wyjątkowo poważnym 
problemem ze względu na złożoność i względną trwałość schorze-
nia oraz konieczność wczesnego diagnozowania, usprawniania oraz 
usamodzielniania prowadzonego w warunkach domowych”8. Wzra-
sta także stopień trudności w realizowaniu zadań i funkcji, które 
rodzina ma spełnić wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo. 

Istotną sferą oddziaływań jest przygotowanie do racjonalnego 
spędzania czasu wolnego, gdyż w środowisku rodzinnym kształ-
tują się już od najmłodszych lat umiejętności zabawy, rozrywki  
i wypoczynku, rozwijają się pierwsze pozabiologiczne potrzeby i za-
interesowania; tu dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest przy-
uczane do spędzania czasu wolnego. 

Na rodzicach spoczywa obowiązek racjonalnego sterowania je-
go organizacją. Niemniej w tak ukierunkowanych oddziaływaniach 
wychowawczych konieczne jest przestrzeganie pryncypialnych 
zasad obowiązujących w oligofrenopedagogice, takich jak: 

– dostosowanie zajęć czasu wolnego do potrzeb, zainteresowań 
oraz możliwości psychofizycznych dziecka, 

– dobrowolność uczestnictwa, 
– motywowanie do podejmowania aktywności, 
– atrakcyjność proponowanych zajęć czasu wolnego, 
– wszechstronna aktywizacja, 
– stopniowanie trudności i etapowość w realizowaniu zadań or-

ganizowanego czasu wolnego, 
– poglądowość metod i form, treści opracowanych i wykorzy-

stanych w zajęciach wolnoczasowych, 
– ciągłość i systematyczność sprawowania opieki, 
– zapewnienie higieny i bezpieczeństwa. 

________________ 

8 W. Dykcik, Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i prakty-
ka, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2010, 
s. 162. 



Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców 41 

Nie każda rodzina może i potrafi prawidłowo przygotowywać 
swoje dzieci do umiejętnego zarządzania czasem wolnym. Pod tym 
względem L. Ploch9 mówi o trzech typach rodzin: 

– rodziny świadomie aktywne, które stwarzają konkretne wa-
runki do kształtowania umiejętności organizowania czasu 
wolnego; rodzice uczestniczą w zajęciach wolnoczasowych  
i mają świadomość swego udziału w procesie rewalidacji 
dziecka z niepełną sprawnością intelektualną; 

– rodziny, które udzielają wsparcia na miarę swych możliwości, 
ale inicjatywę pozostawiają placówkom i instytucjom; spora-
dyczny jest ich udział w zajęciach wolnoczasowych dzieci; 

– rodziny bierne, które nie przywiązują wagi do racjonalnego, 
kulturalnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. 

Trudną i niezwykle ważną sprawą jest kontrola sposobu spę-
dzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. 
Jak zauważa wspomniany L. Ploch10 dość często zdarza się, że czas 
ten nie jest ani zorganizowany, ani nadzorowany przez dorosłych. 
Stwarza to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży, a także dla ich rozwoju zdrowotnego i psychospołecznego. 

Założenia badań własnych 

W kontekście tak zasygnalizowanych aspektów czasu wolnego 
bardzo ważne wydaje się być – podjęte w badaniach empirycznych 
– poznanie opinii rodziców na temat zachowań wolnoczasowych 
ich niepełnosprawnego intelektualnie dziecka. 

W celu pozyskania materiału badawczego zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego. W przeprowadzonych badaniach posłu-
żono się techniką ankiety dla rodziców na temat form zachowań  
________________ 

9 L. Ploch, Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, 
WSiP, Warszawa 1992. 

10 L. Ploch, op. cit. 
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wolnoczasowych, ilości czasu wolnego oraz udziału dzieci w zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Materiał empiryczny zebrano 
w 2017 r. wśród rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej 
im. Marii Montessori w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Pozna-
niu. W skład grupy badawczej weszło 50 rodziców uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 52,6% (24 rodziców 
dziewczynek i 26 chłopców) oraz 45 rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną umiarkowaną – 47,3% (20 rodziców 
dziewczynek i 25 chłopców). Wiek dzieci, których dotyczyły bada-
nia kształtował się od 7 do16 lat. Zdecydowana większość z nich 
(83,1%) ma rodzeństwo. Badani rodzice prezentują zróżnicowany 
poziom wykształcenia. Najliczniejszą grupę stanowili rodzice z wyż-
szym (42,1%) oraz średnim (29,5%) wykształceniem. 

Analiza wyników badań 

Pierwszym badanym zagadnieniem były opinie rodziców odno-
śnie do budżetu czasu wolnego ich dzieci w trakcie dni nauki 
szkolnej, w okresach weekendowych oraz podczas ferii zimowych  
i wakacji letnich. 

Tabela 1. Ilość czasu wolnego w tygodniu w opinii rodziców (%) 

Ilość czasu  
wolnego 

Opinie rodziców dziecka  
z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim w stopniu umiarkowanym 

0,5-1 h 4,0 2,2 

2-3 h 64,0 31,1 

Więcej niż 3 h 32,0 66,7 

Nie ma czasu wolnego – – 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 
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Przeprowadzone badania wskazują, że w tygodniu nieco więcej 
czasu wolnego zdaniem większości rodziców mają dzieci z umiar-
kowaną niepełnosprawnością intelektualną. Są to ponad 3 godziny. 
Ich rówieśnicy z lekką niepełnosprawnością intelektualną dysponu-
ją 2-3 godzinami czasu wolnego w dniach nauki szkolnej. Można 
przypuszczać, iż wynika to z większego obciążenia ich zadania do-
mowymi. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością realizują bowiem 
Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego obowiązującą w szko-
łach ogólnodostępnych, co implikuje m.in. konieczność intensywnej 
nauki również w domu. 

Pozytywnie należy ocenić fakt, że żaden z rodziców nie wskazał 
sytuacji, w której ich syn/córka nie ma czasu wolnego. Należy bo-
wiem pamiętać, że dziecko niesprawne umysłowo często uczestniczy 
w rozmaitych zajęciach dodatkowych o charakterze rewalidacyj-
nym, takich jak logopedia, zabiegi rehabilitacyjne czy reedukacyjne, 
co mogłoby implikować nadmierne ograniczenie ich czasu przezna-
czonego na zajęcia dowolne. A jak dowodzą Andrzej Kusztelak  
i Karoliny Ląg, z punktu widzenia prawidłowego rozwoju każdego 
ucznia „musi istnieć równowaga pomiędzy organizacją pracy a wy-
poczynkiem”, a ich niewłaściwy rytm „powoduje osłabienie organi-
zmu, zmniejszenie odporności na choroby, szybkie męczenie się, 
pogorszenie koordynacji nerwowo-mięśniowej, występowanie bó-
lów mięśniowych lub stawowych”11. 

Kolejnym okresem, który przeanalizowano w kontekście rodzi-
cielskiej oceny ilości czasu wolnego były weekendy. 

Wyniki przedstawione w tabeli 2. wskazują, że niezależnie od 
stopnia niepełnosprawności intelektualnej dzieci – zdaniem prze-
ważającej części rodziców podczas weekendów dysponują bardzo 
dużą ilością czasu wolnego – ponad 6 godzin. 

________________ 

11 A. Kusztelak, K. Ląg, Czas wolny młodzieży aksjologicznym dylematem edukacji 
dla bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dyle-
maty, red. Z. Dziemanko, A. Kusztelak, Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług, Poznań 2010, s. 65. 
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Tabela 2. Ilość czasu wolnego w weekendy w opinii rodziców (%) 

Ilość czasu wolnego 
Opinie rodziców dziecka  

z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim w stopniu umiarkowanym 

1-2 h – – 

3-4 h 10,0 8,9 

5-6 h 20,0 17,8 

Więcej niż 6 h 70,0 73,3 

Nie ma czasu wolnego – – 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

Wakacje letnie i ferie zimowe w ocenie rodziców to dla dzieci 
przede wszystkim czas bez obowiązków. 

Tabela 3. Ilość czasu wolnego podczas wakacji w opinii rodziców (%) 

Ilość czasu wolnego 

Opinie rodziców dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną 

w stopniu lekkim w stopniu umiarkowanym 

W
ak

ac
je

 le
t-

ni
e 

1-2 h – – 

3-5 h – – 

6-8 h 24,0 37,8 

cały dzień 76,0 62,2 

nie ma czasu wolnego – – 

Razem 100,0 100,0 

Fe
ri

e 
zi

m
ow

e 

1-2 h – – 

3-5 h 16,0 – 

6-8 h 30,0 22,2 

Cały dzień 54,0 77,8 

Nie ma czasu wolnego – – 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że w percepcji większości 
rodziców dzieci niezależnie od stopnia niepełnoprawności intelek-
tualnej podczas wakacji letnich i zimowych mają wolny cały dzień. 
Pojawia się zatem bardzo poważny problem, jakim jest wakacyjny 
wypoczynek dziecka niepełnosprawnego. Zdarza się, że wyjedzie 
ono na kolonię, obóz czy turnus rehabilitacyjny. Jednak to są dwa, 
trzy tygodnie z dwumiesięcznego letniego wypoczynku. Pozostały 
okres pozostaje do dyspozycji rodziców, do przemyślanego działa-
nia na rzecz niepełnosprawnego intelektualnie dziecka w celu za-
planowania zajęć, które będą dla niego ciekawe, bezpieczne oraz 
rozwojowe. 

Konieczność właściwego, racjonalnego zagospodarowania czasu 
wolnego podkreśla Wiesław Siwiński, dowodząc, że „sprawą nie-
zmiernie ważną jest nie tylko to, ile człowiek przeciętnie ma czasu 
wolnego, ale i to, jak go spożytkuje, jakie formy będą zastosowane, 
czy rekompensują one wysiłek wkładany w pracę i w jakiej mierze 
wpływają na rozwój jednostki, jej zdrowie, postępowanie oraz wy-
niki w pracy”12. 

Uwzględniając przytoczoną opinię, w dalszej części badań pod-
jęto problem form, w jakich czas wolny spędzają dzieci niepełno-
sprawne intelektualnie. 

Ankietowani rodzice deklarują, że ich dzieci podejmują aktyw-
ność ruchową. 98,9% badanych wskazuje aktywne spędzanie czasu 
wolnego podczas weekendów i wakacji, a 86,6% również w tygo-
dniu. W grupie aktywnych form rekreacji w czasie wolnym w tygo-
dniu, weekendy oraz wakacje nie stwierdzono większych różnic. 
Najbardziej popularne okazały się spacery (70%), pływanie, (50%), 
jazda na rowerze (50%) oraz taniec (30%). W formach weekendowo-
wakacyjnych badani rodzice wskazywali dodatkowo wycieczki 
piesze i wyjazdy poza miejsce zamieszkania, jazdę konną oraz bie-
ganie. Małą popularnością natomiast cieszy się jazda na rolkach czy 
wrotkach, gra w piłkę i wycieczki rowerowe. Stopień niepełno-

________________ 

12 R.D. Tauber, W. Siwiński, Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Hotelar-
stwa i Gastronomii, Poznań 2002, s. 32. 
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sprawności intelektualnej dziecka nie różnicował wskazywanych 
przez rodziców aktywnych form zachowań wolnoczasowych. 

Mimo że ankietowani rodzice deklarują aktywny sposób spę-
dzania czasu wolnego przez ich dzieci, to również wskazują odpo-
czynek bierny. Wśród tych form wypoczynku nie zdiagnozowano 
większych różnic między zachowaniami w tygodniu, w weekendy 
oraz w czasie wakacji. Zdecydowanie najczęściej rodzice wskazy-
wali oglądanie telewizji (70%), malowanie i rysowanie (60%) oraz 
słuchanie muzyki lub słuchowisk (60%). W pojedynczych tylko 
wskazaniach pojawiło się spanie oraz bezczynność i nuda. Dodat-
kowo podczas weekendów i wakacji dzieci chodzą do kina (20%)  
i grają w gry planszowe (20%). Dość nieoczekiwanym wynikiem jest 
fakt, że zdecydowanie częściej takie formy biernego wypoczynku, 
jak surfowanie po internecie i granie w gry komputerowe oraz czy-
tanie książek i czasopism sygnalizowali rodzice dzieci z umiarko-
waną niepełnosprawnością intelektualną. 

Z pragmatycznego punktu widzenia bardzo ważna jest analiza 
pytania otwartego, w którym respondenci eksponowali własne 
propozycje form spędzania czasu dla przyjemności, które postrze-
gają jako odpowiednie dla swoich dzieci. Spośród aktywnych form 
zachowań wolnoczasowych najczęściej ankietowani wymieniali 
spacery, gry i zabawy na Orlikach, zwiedzanie miast i okolicy, grę 
w piłkę, jazdę na rowerze, wycieczki piesze i rowerowe. Należy 
zaznaczyć jednocześnie, iż zdaniem rodziców dobre są również 
bierne formy wypoczynku, takie jak kontrolowane oglądanie tele-
wizji, gry komputerowe, czytanie książek, zajęcia manualne (malo-
wanie, rysowanie, lepienie), zajęcia artystyczne, gry planszowe, gry 
logiczne, słuchanie muzyki, wyjścia do kina czy teatru. W odniesie-
niu do najmłodszych dzieci rodzice bardzo często (80,2%) wskazy-
wali również swobodną zabawę jako dobroczynną formę spędzania 
czasu wolnego wykorzystywaną z powodzeniem do kompensowa-
nia deficytów rozwojowych u osób niepełnosprawnych intelektual-
nie. Uzyskany wynik należy interpretować z dużym uznaniem, 
gdyż zgodnie z założeniami pedagogiki zabawy taka forma aktyw-
ności ma pierwszorzędne znaczenie w procesie wychowania i kształ-
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cenia osób z niepełnosprawnością. Opinie rodziców odnośnie wła-
ściwych zachowań wolnoczasowych nie różnicował stopień niepeł-
nosprawności intelektualnej ich dziecka. 

Niezwykle istotne i cenne jest, że w wielu wypowiedziach ro-
dzice podkreślali znaczenie spędzania czasu wolnego razem z dziećmi 
niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej. Wska-
zywali zatem rodzinne wycieczki, wspólne gry czy czytanie książek 
lub bajek, zabawy z rodzeństwem. Uzyskane wyniki pozwalają  
z nieco większym optymizmem interpretować wyraźnie negatywne 
konkluzje Ruty Pięty i Beaty Matacz13, które sygnalizują okazjonal-
ne tylko kontakty dziecka z rodzicami w czasie wolnym. Dziecko, 
zdaniem autorek, większość czasu spędza na samodzielnej zabawie, 
bez udziału w niej zajętych innymi sprawami rodziców. 

Kolejnym z podjętych wątków badawczych było poznanie opi-
nii na temat korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych w naj-
bliższej okolicy. Zdecydowana większość rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnością umysłową w stopniu lekkim (86%) deklaruje, że ich 
syn/córka korzysta z infrastuktury sportowej. Rzadziej na obiek-
tach sportowych bywają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym (53,3%). Najczęściej wymieniane są place 
zabaw (90,2%), pływalnia (85,3%) i boisko do gier sportowych 
(60,9%). W pojedynczych wypowiedziach pojawiła się hala czy sta-
dion sportowy, ścianka wspinaczkowa i lodowisko. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na liczną grupę rodziców dzieci z umiarko-
waną niepełnosprawnością intelektualną (46,7%), którzy poświad-
czyli, że nie korzystają z infrastuktury sportowej. Jako przyczyny 
takiego stanu ankietowani podawali przede wszystkim: brak od-
powiednich obiektów w najbliższej okolicy, oferty niedostosowane 
do potrzeb i możliwości ich dziecka, jego niesamodzielność, pro-
blemy zdrowotne, także trudności finansowe. 

Analizowane badania empiryczne dotyczyły również opinii ro-
dziców na temat roli, jaką odgrywa lub powinna odgrywać szkoła 
________________ 

13 R. Piętka, B. Matacz, Czynniki środowiska rodzinnego wpływające na osobowość  
i edukację szkolną dzieci upośledzonych umysłowo, http://www.profesor.pl serwis 
edukacyjny [dostęp: 23.04.2017]. 
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w zakresie kształtowaniu zachowań wolnoczasowych dzieci i mło-
dzieży. Podjęto zatem problem zajęć dodatkowych prowadzonych 
przez szkołę oraz zadań środowiska szkolnego odnośnie do organi-
zowania uczniom czasu wolnego. Większość (68%) ankietowanych 
rodziców zapewnia, że ich dziecko uczestniczy w zajęciach poza-
lekcyjnych. Najpopularniejsze okazały się takie formy jak koła zain-
teresowań (Ja i dźwięki, muzyczne, czytelnicze, plastyczne, kuli-
narne, taneczne), zajęcia artystyczne, rewalidacyjne (usprawnianie 
wad wymowy, koordynacja zmysłów, usprawnianie technik szkol-
nych, poprawa wad postawy) oraz wyrównujące szanse edukacyjne. 
32% ankietowanych rodziców stwierdza, iż ich dziecko nie uczest-
niczy w zajęciach dodatkowych. Przyczynami rezygnacji okazują się: 
niedogodne godziny (33,3%), brak ochoty (33,3%) oraz zmęczenie 
dziecka (16,6%). Dla rodziców dzieci z umiarkowaną niepełno-
sprawnością intelektualną decydująca okazała się również niecie-
kawa oferta zajęć (40,0%) oraz odległość od miejsca zamieszkania. 

Badani rodzice niemalże jednomyślnie (94,7%) twierdzą, że 
szkoła powinna pomagać im w zakresie organizowania dzieciom 
czasu wolnego. Jako oczekiwane działania wspierające wskazywali 
pośrednictwo w poszukiwaniu informacji na temat propozycji spę-
dzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych, przygotowywanie 
festynów rodzinnych, organizowanie zajęć na obiektach sporto-
wych lub wycieczek krajoznawczych do ciekawych miejsc. Wielu 
rodziców zgłaszało także potrzebę organizowania przez szkołę cza-
su wolnego dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich w for-
mie kilkudniowych wyjazdów lub półkolonii. Opinie rodziców na 
temat udziału szkoły w organizowaniu czasu wolnego nie różnico-
wał stopień niepełnosprawności intelektualnej dziecka. 

Ważnym elementem czasu wolnego są także zajęcia pozaszkol-
ne. Pozytywnie należy interpretować fakt, że zdecydowana większość 
rodziców dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną 
(78,4%) deklaruje udział swoich synów/córek w zorganizowanych 
formach spędzania czasu wolnego poza szkołą. Nieco rzadziej ko-
rzystają z nich dzieci z niepełną sprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim (51,6%). Najczęściej deklarowanymi formami okazały się 
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zajęcia sportowe (33,3%). Ponadto ankietowani rodzice wymieniali 
również zajęcia logopedyczne (57,1%), rehabilitacyjne (28,6%) oraz 
terapię zajęciową SI (23,8%), które jednak (zgodnie z przyjętą defi-
nicją) nie mają charakteru zajęć wolnoczasowych. 

Ostatnim z analizowanych wątków badawczych był problem 
nadzoru rodzica lub opiekuna nad spędzeniem wolnego czasu. 
Wszyscy ankietowani rodzice deklarują, że wiedzą, co ich dziecko 
robi w czasie wolnym i z kim go spędza. Jest to pomyślna i oczeki-
wana sytuacja, gdyż brak takiej kontroli może powodować, że 
dziecko nieodpowiednio i nieracjonalnie spędzi czas, ulegając nie-
koniecznie dobrym wpływom rówieśników lub osób, które chce 
naśladować. Czas wolny każdego dziecka, a niepełnosprawnego 
szczególnie, musi podlegać w bardzo dużym stopniu określonym 
rygorom i racjom ustalonym przez dorosłych. Współtowarzyszami 
zachowań wolnoczasowych dziecka z niepełną sprawnością umy-
słową najczęściej są rodzice (95,3%), rodzeństwo (71,4%) lub inni 
członkowie rodziny (66,7%). Wyniki przeprowadzonych badań 
dowodzą, że stopień niepełnosprawności intelektualnej dziecka jest 
czynnikiem różnicującym opinie rodziców na temat udziału rówie-
śników w zachowaniach wolnoczasowych. Zdecydowanie częściej 
koleżanki i kolegów jako towarzyszy czasu wolnego wskazali ro-
dzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 
(56,7%). W odniesieniu do dzieci z umiarkowaną niepełnosprawno-
ścią intelektualną było to zaledwie 4,8% rodziców. 

Zakończenie 

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych potwierdzają 
dużą ilość czasu wolnego, jaką dysponują dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną. W tej sytuacji konieczne są szerokie działania 

szkoły, środowiska rodzinnego, społecznego, a także samych peda-
gogów specjalnych, aby czas wolny stał się ważnym elementem 
procesu rewalidacji dziecka z niepełną sprawnością umysłową. 



50 IZABELLA KAISER 

Każde działania indywidualne bądź zajęcia grupowe organizo-
wane w czasie wolnym mogą mieć wartość oddziaływania rehabili-
tacyjnego. Przy zapewnieniu ze strony otoczenia odpowiedniej 
stymulacji pobudzona zostanie aktywność własna dziecka z niepeł-
nosprawnością intelektualną, które zwykle jest jednostką bierną. 
Zaburzone procesy myślowe, trudności przystosowawcze skutecz-
nie blokują ujawnianie przez dzieci niepełnosprawne zdolności, 
umiejętności, które tylko poprzez właściwe działania wychowaw-
cze mogą być wydobyte. Dobrze zorganizowany i spędzony czas 
wolny jest właśnie tą sferą, która może rekompensować wszystkie 
inne niepowodzenia, dawać satysfakcję i radość życia, może zaspo-
kajać potrzebę twórczości, przynależności, ekspresji i działania. 
Czas wolny jawi się zatem jako teren nieograniczonych możliwości 
rehabilitacyjnych, dlatego powinien zajmować jedno z czołowych 
miejsc zarówno w badaniach naukowych, jak i (a może przede 
wszystkim) w praktycznych działaniach na rzecz dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
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Nie wystarczy pokochać. 
Trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce  

i przenieść przez całe życie. 

K.I. Gałczyński 

Wstęp 

Krajowa, a także zagraniczna literatura naukowa na temat rodzin 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest 
bardzo bogata. Z przeglądu tych badań wynika, że najczęstszą gru-
pą badawczą są rodzice1 i rodzeństwo2. Często analizowaną i oma-
wianą płaszczyznę badawczą stanowi również system wsparcia3. 
________________ 

1 Zob. A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko nie-
pełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991, s. 18-53;  
R. Butkevičienė, Šeimų, auginančių vaikus su negalia, adaptacijos modelis. „Tiltai” 2001, 
nr 4, s. 83-91; L. Woolfson, Family well-being and disabled children: A psychosocial model 
of disability-related child behaviour problems, „British Journal of Health Psyhology” 
2004, 9(1), s. 1-13; L. Bakiera, Ż. Stelter, Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka 
pełnosprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie, „Roczniki Socjologii Rodziny. Stu-
dia Socjologiczne i Interdyscyplinarne” 2010, XX, s. 131-151; H. Liberska, M. Matu-
szewska, Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, „Polskie Forum 
Psychologiczne” 2012, 17(1), s. 79–90; Ż. Stelter, Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka 
niepełnosprawnego intelektualnie, Difin, Warszawa 2013; Ż. Stelter, Sposób realizacji roli 
rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, „Polskie Forum Psycholo-
giczne” 2014, nr 1, 87-109. 

2 A. Sidor, Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo  
z niepełnosprawnością umysłową, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005; E. Pisula, 
Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa 
2007; A. Wojciechowska, A. Cierpka, Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełno-
sprawnością intelektualną – analiza porównawcza, [w] Rodzina z dzieckiem z niepełno-
sprawnością, red. E. Pisula, D. Danielewicz, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 
2007, s. 101-122; A. Cierpka, Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, 
[w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, red.  
H. Liberska, Difin, Warszawa 2011, s. 235-256; A. Żyta, Życie z zespołem Downa. Narra-
cje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków 2011. 

3 L. Gvaldaitė, Šeimų savipagalbos veikla socialinio kapitalo perspektyvoje, „Acta pa-
edagogica Vilnensia” 2010, nr 22, s. 43-53; A. Naess, L.P. Grue, Habilitering som koor-
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Przytoczone opracowania stanowią tylko namiastkę całej gamy 
studiów badawczych na ten temat, a dotyczą najczęściej rodzin wy-
chowujących dzieci: z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności intelektualnej, z autyzmem, z zespołem 
Downa, z niepełnosprawnością sensoryczną. Brakuje jednak opra-
cowań i badań dotyczących głębokiej niepełnosprawności intelek-
tualnej. Wynika to z tego, że ta właśnie niepełnosprawność jest zja-
wiskiem skomplikowanym i trudnym do wczesnego rozpoznania, 
postawienia prawidłowej diagnozy, jak również pracy terapeutycz-
nej. Edukacja, kształcenie, a nawet rewalidacja przez wiele lat  
nie były kojarzone z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 
Obszar ten stanowił pewnego rodzaju tabu, co było skutkiem wielo-
letniego przebywania osób z ciężkimi złożonymi zaburzeniami  
w domach rodzinnych lub zakładach opiekuńczych. Rodziną wy-
chowującą osobę z głębokim stopniem niepełnosprawności intelek-
tualnej zajmowały się sektory socjalny i medyczny. Zrodziło to wie-
le problemów natury egzystencjalnej, z którymi nadal borykają się 
matki samotnie wychowujące dorosłe już dzieci, mimo wielu pozy-
tywnych zmian, w tym w systemie wsparcia, i włączenia osób  
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną do systemu edukacji. 
W artykule zostaną ukazane i przeanalizowane wybrane doznania 
egzystencjalne badanej grupy kobiet, podjęta zostanie również pró-
ba poszukiwania determinantów je warunkujących. 

Teoretyczne podstawy badań 

Życie kobiet samotnie wychowujących dorosłe dzieci z głębo-
kim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, szczególnie dzieci 
po 24. roku życia, które często nie mają możliwości uczęszczania do 
ośrodków rehabilitacyjnych z powodu stanu zdrowia, braku miejsc 
________________ 

dinerende tiltak. Erfaringer fratre brukergrupper, „Nova: Rapport” 2012, nr 4, s. 14-31;  
B. Kreivinienė, J. Perttula, Subjective representations of families who have a child with 
severe disability on the place of social work help within the lawful social support system, 
„Special Education” 2011, nr 1, s. 42-52. 
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czy oddalenia od miejsca zamieszkania, jest rodzajem ciągłego po-
szukiwania i wymagania coraz więcej od siebie jako matki. Sposoby 
radzenia z rzeczywistością, w której funkcjonują badane kobiety, 
znajduje swoje odzwierciedlenie w głównych założeniach filozofii  
i psychologii egzystencjalnej: „człowiek zawsze może być czymś 
więcej niż jest”4. Rodzina, jaką stanowią kobiety i ich dzieci, odbiega 
od powszechnie przyjętego modelu i obrazu tej komórki społecznej. 
Mimo to dla respondentek właśnie rodzina, była i jest swoistym 
locus sensus5, w którym kobiety doświadczały swojego istnienia. Jak 
zauważa Kazimierz Popielski6, to w rodzinie „rodzice i dzieci do-
świadczają i odkrywają na drodze współbycia egzystencjalnie natu-
ralnego i bardzo pierwotnego sensu i sensowności życia”7. 

Dlatego też doznania egzystencjalne matek samotnie wychowu-
jących dorosłe dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności były 
rozpatrywane i analizowane przez pryzmat wybranych zagadnień 
filozofii i psychologii egzystencjalnej, które wywodzą się z egzy-
stencjalizmu Sørena Kierkegaarda (wiek XIX), Martina Heideggera  
i Karla Jaspersa (wiek XX)8. Główne założenia dotyczą egzystencji 
człowieka, a kluczem do zrozumienia jest jego doświadczenie egzy-
stencjalne. Doznania egzystencjalne badanej grupy kobiet analizo-
wano w różnych sytuacjach, w momentach przełomowych w ich 
życiu, kiedy najmocniej doświadczały swojego osobowościowego 
istnienia, które przebiegało w nierozerwalnej symbiozie „ja” z „ty”, 
gdzie „ty” stanowiły ich dzieci. 

Fundamentalne pytania egzystencjalne obracają się najczęściej 
wokół kwestii: tożsamości, sensu życia, śmierci, wolności, cierpie-
nia, wiary i są uwarunkowane czynnikami intra- i interpsychicz-
nymi. Doznania egzystencjalne badanej grupy matek dotyczyły 
________________ 

4 P. Szczukiewicz, J. Olszewski, Podejście egzystencjalne w psychologii i psychote-
rapii – możliwości i ograniczenia, „Horyzonty psychologii” 2014, t. IV, s. 105. 

5 K. Popielski, Rodzim jako lokus sensus, „Studia Pelplińskie” 2002, nr 33,  
s. 511-523. 

6 Ibidem. 
7 Ibidem, s. 522. 
8 P. Szczukiewicz, J. Olszewski, op. cit., s. 104. 
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przemyśleń i pytań: „dlaczego ja?”, sensu życia, przyszłości. Miesz-
czą się one w paradygmacie psychologii egzystencjalnej Karla Ja-
spersa9, którego zdaniem o doświadczeniach egzystencjalnych 
człowieka możemy mówić w sytuacjach granicznych jego życia lub 
w czasie szczególnych wyzwań – oba warunki zachodzą każdego 
dnia w badanej grupie matek. Psychologia egzystencjalna rozpatru-
je osobę w wymiarze duchowym, społecznym, psychicznym i fizycz-
nym. Wydaje się, że dla kobiet najważniejszy był i jest wymiar du-
chowy ich życia. Jest on określany, jako noetyczny (łac. nous – 
poznanie ducha, umysł)10. Egzystencjaliści podkreślają, że błędem 
jest rozpatrywanie problemów związanych z ludzką egzystencją 
tylko w wymiarze psychicznym czy społecznym, bo nie pozwala to 
dotrzeć do istoty i złożoności problemu. Kierując się powyższym 
założeniem, doznania egzystencjalne badanych kobiet były rozpa-
trywane i analizowane w wyżej wymienionych wymiarach, ze 
szczególnym uwzględnieniem sfery duchowej. 

Metodologia badań własnych 

Prezentowany materiał badawczy opiera się na 13 zrealizowa-
nych wywiadach z kobietami z całej Polski (badania są w trakcie 
realizacji). Celem prowadzonych badań jest teoretyczna, empirycz-
na i praktyczna analiza różnych aspektów doświadczania macie-
rzyństwa kobiet samotnie wychowujących dorosłe dzieci z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną. W niniejszym artykule skupio-
no się na poznaniu i analizie doznań egzystencjalnych przez odpo-
wiedź na następujące pytania badawcze: 

– Z jakimi problemami natury egzystencjalnej zmagają się kobiety? 
– Co warunkuje doznania egzystencjalne badanych kobiet? 
Grupę respondentek stanowiły matki samotnie wychowujące 

dorosłe dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (wiek 

________________ 

9 K. Jaspers, Filozofia egzystencji, PIW, Warszawa 1990. 
10 K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994, s. 49. 
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dzieci powyżej 24. roku życia). Metodą kuli śnieżnej przez jedne 
kobiety docierano do następnych, również przez instytucje pań-
stwowe, charytatywne (fundacje, stowarzyszenia), przez blogi  
i strony internetowe. Podstawową technikę badawczą stanowił in-
dywidualny wywiad pogłębiony. Respondentki były proszone  
o opowiedzenie fragmentu swojego życia bądź historii całego życia 
w kontekście doświadczania macierzyństwa. Wywiady były reje-
strowane na dyktafonie, następnie wykonano ich transkrypcję,  
a procedura nagrywania umożliwiała wielokrotne odsłuchiwanie. 
Uzyskane informacje zostały przeanalizowane w ramach procedur 
analitycznych zaproponowanych w metodologii teorii ugruntowa-
nej11 (MTU), ze szczególnym uwzględnieniem głównych założeń 
psychologii egzystencjalnej. 

Analiza wyników badań własnych 

Doznania egzystencjalne kobiet samotnie wychowujących dorosłe 

dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 

Samotność matki i najcięższą postać niepełnosprawności inte-
lektualnej jej dziecka łączy kształtujący się przez lata głęboki uczu-
ciowy związek egzystencjalny. Inne badania naukowe pokazują, że 
kobiety często widzą własne rodzicielstwo przez pryzmat osiągnięć 
i rozwoju ich dzieci12. Macierzyństwo charakteryzujące się ciągłą 
opieką nad dorosłym już dzieckiem, nazywane przez niektórych 
badaczy „hipermacierzyństwem”13, wiąże się z problemami egzy-

________________ 

11 B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jako-
ściowego, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009. 

12 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 16. 

13 A. Palęcka, H. Szczodry, Hipermacierzyństwo – na przykładzie matek osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, [w:] Kobiety w społeczeństwie polskim, red. A. Palęcka, 
H. Szczodry, M. Warat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011, 
s. 17-42. 
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stencjalnymi, co wykazały przeprowadzone wywiady. Badaną gru-
pę kobiet stanowiły matki z wieloma doświadczeniami, które są 
czynnikami warunkującymi różne doznania egzystencjalne, a także 
przemyślenia i formułowanie pytań: „dlaczego ja?”, pytań o sens 
życia i o przyszłość. 

„Dlaczego ja?” w autorefleksjach badanych matek 

Kobiety różnie przedstawiały własne macierzyństwo. Jedne 
opowiadały chronologicznie, inne wskazywały punkty krytyczne  
w rodzicielstwie. Odwołując się do początku macierzyństwa, 
wspominały, że pojawiało się wtedy wielokrotnie pytanie – „dla-
czego ja?”. Zdaniem większości matek, najtrudniejszy był początek, 
któremu towarzyszyły przeżycia mające podłoże duchowe. W ich 
odczuciu, wiązało się to z wieloma skomplikowanymi przeżyciami,  
z którymi respondentki musiały uporać się w samotności duchowej, 
ale i społecznej. 

Najtrudniejszy był początek, kiedy człowiek musiał sobie uświadomić 
wiele… Wtedy pojawiały się różnego rodzaju pytania, gdzieś tam we-
wnątrz mnie – „Boże, dlaczego ja?”. Ale dzisiaj wiem, że to, co przeży-
łam, to wzmocniło mnie, jako człowieka, pokazało, ile mam siły w sobie, 
ale zostawiły pewien ślad – pani Agnieszka14. 

Miałam kryzys na początku. Najtrudniejsze było pytanie: „dlaczego 
ja?”. Nie mogłam się pogodzić, gdzieś tam wtedy uświadomiłam, że 
powinnam zapomnieć o sobie. Nie wiem, ale żyję z tym już 30 lat, chy-
ba jestem silna – pani Nela. 

Na początku nie wiedziałam, co będzie, bałam się, że to już koniec mo-
jego życia, że sobie nie poradzę, zadawałam wiele pytań. Ale poradzi-
łam, tak mi się wydaje – pani Barbara. 

________________ 

14 Wszystkie imiona respondentek zostały zmienione dla zachowania anoni-
mowości badania. 
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Kryzys, który powoduje ograniczenie w życiu rodziny, ale i po-
jedynczej osoby, pociąga za sobą zmiany w funkcjonowaniu spo-
łecznym i emocjonalnym15. Patrząc na to z perspektywy czasu, mat-
ki zauważały, że odsłoniło to w nich potencjał własnej egzystencji. 
Na pytanie „dlaczego ja?”, kobiety próbowały szukać odpowiedzi 
w różny sposób: wykonując badania medyczne, porównując siebie  
z innymi matkami, rewidując własne wartości egzystencjalne. Nie-
które z nich do dziś nie znalazły poszukiwanego wyjaśnienia. Do-
głębna analiza każdego słowa pokazała, że pomimo upływu wielu 
lat, matki nie są z tym pogodzone, co jest skutkiem „cichego auto-
obwiniania” za niepełnosprawność dziecka. Obwinianie matki czę-
sto pada ze strony najbliższej rodziny – z powodu przesądów spo-
łecznych, co też miało miejsce w grupie badanych kobiet. 

Zawsze żyłam z pytaniem „dlaczego ja?”. „Dlaczego mnie to spotka-
ło?”. I dlatego drążyłam każde z możliwych badań. Nigdy nie odpo-
wiedziałam sobie na to pytanie i do dzisiaj mnie to męczy. Ja za dużo 
lat czekałam na tę odpowiedź – pani Nela. 

To, że mnie to spotkało, traktowałam jako rzecz naturalną i trzeba było 
się z tym pogodzić. Miałam w sobie wartości, które gdzieś tam ukształ-
towały odpowiedź na pytanie: „dlaczego ja?” – pani Beata. 

Ja odczułam od wielu osób, że to moja wina, bo wiadomo – matka to 
matka. Często myślę o tym, że to naprawdę ja jestem temu winna, że 
gdzieś tam coś zrobiłam nie tak, czy w ciąży, czy później… – pani 
Aleksandra. 

To prawda, czasem porównuję siebie z innymi matkami. Nieraz czło-
wiek pomyśli, że mają łatwiej, ale ja nie chcę narzekać, bo naprawdę 
mogło być gorzej – pani Barbara. 

________________ 

15 M. Sekułowicz, Problemy funkcjonowania matek i ojców dzieci z niepełnosprawno-
ścią, [w:] Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością  
w różnych okresach ich życia, red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 47. 
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Jak wynika z powyższych wypowiedzi, pytanie „dlaczego ja?” 
najczęściej miało miejsce w początkowym okresie macierzyństwa. 
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo upływu lat towarzyszy ono  
w życiu badanych matek, tyle że z innym nasyceniem emocjonal-
nym. Próbując dociec, co generowało takie przeżycia egzystencjal-
ne, jak stawianie pytania „dlaczego ja?”, można wnioskować, że 
była to bezradność matek wobec sytuacji wymagających od nich 
wielu przeobrażeń i poświęceń. Wynikało to również z innej wizji 
własnego rodzicielstwa. 

Poczucie sensu życia 

Pytania o sens życia towarzyszą człowiekowi od wieków.  
Odpowiedzi poszukuje się w różnych obszarach funkcjonowania:  
w rodzinie, w pracy zawodowej, w marzeniach, w życiowych celach 
czy osiągnięciach. Takie dylematy formułowały także badane matki. 

Ja kiedyś to się nie zastanawiałam, po co żyję, nie szukałam sensu tego, 
co robię. Ale wraz z chorobą syna to przyszło jakoś samoistnie, zaczę-
łam często o tym myśleć. Kiedyś częściej… Jak mój mąż nas zostawił, 
to długo nie czułam sensu, bo to tak nagle… I człowiek traci poczucie – 
pani Nela. 

Myślę czasem” „Boże, po co ja żyję?”. Ale ja wiem po co – dla dzieci, 
po to, żeby odczuły, że są ważne, ponieważ one są w centrum mojego 
życia, nadają sens mojemu życiu… – pani Alicja. 

Często zastanawiam się nad swoim życiem, ale wiem, że jestem jej po-
trzebna i nie mogę mieć takich myśli. Czasem one przychodzą, bo je-
stem sama w tym wszystkim, może nie do końca, ale wie pani, jak to 
jest. Straciłam pracę, to było dla mnie straszne, bo nie wiedziałam,  
co zrobię, jak utrzymam nas, bo to wszystko kosztuje – Pani Grażyna. 

Pytania o sens życia pojawiły się wraz z informacją o niepełno-
sprawności dziecka, a powracały w okresach krytycznych dla ko-
biet, np. przy rozwodzie, po utracie pracy. Jak zauważają matki,  
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z czasem te dylematy zmieniały kierunek i dotyczyły opieki nad 
dorosłym dzieckiem i specyfiki głębokiej niepełnosprawności inte-
lektualnej. Sens osobistej egzystencji widziały w życiu i osiągnię-
ciach własnych dzieci. 

W życiu, które mam, to tylko chcę jej pomóc… Żebym miała siłę  
fizycznie, bo tak psychicznie to ja się nawet nie zastanawiam, jak funk-
cjonuję… Bo jak nie będę mogła, to nie będę widziała sensu w niczym. 
A tak to mnie utrzymuje ta myśl, że pomagam, że daję radę, że to ma 
sens – pani Agnieszka. 

Nie ma żadnego wybierania albo zastanawiania się… Swoje życie po-
święciłam jemu i koniec – Pani Nela. 

Nie tak sobie wyobrażałam swoje życie, prawda? Ale ja bez córki, nie 
mogę o tym mówić, bo będę ryczeć… Bo w każdym jej sukcesie, to ja 
widzę swój sens życia – pani Maria. 

Z głównych założeń filozofii i psychologii egzystencjalnej wyni-
ka, że poczucie sensu jest doświadczane w czymś lub z kimś i aby 
móc uznać i przyjąć sens życia, musi on zaistnieć w przeżyciach  
i świadomości człowieka16. Zdaniem badanych kobiet, doświadcze-
nia, z jakimi musiały się zmierzyć, same nadały sens ich życiu, bez 
zastanowienia i poszukiwania go. Na przestrzeni lat macierzyń-
stwo, którym respondentki zostały obdarowane, jeszcze bardziej 
umocniło je w przekonaniu o sensie własnego życia. Ma to również 
odzwierciedlenie w procesie kształtowania tożsamości osobistej  
i społecznej badanych kobiet. Dostrzegamy bowiem zależność wi-
doczną w nurcie egzystencjalizmu – człowiek jest nastawiony na 
drugiego człowieka, realizuje się poprzez bycie z innym, poprzez 
przeżywanie i doświadczanie siebie w odniesieniu do drugiego 
człowieka17. Można stwierdzić, że tego rodzaju przekonanie 
wzmacniało matki duchowo, psychicznie i fizycznie. 
________________ 

16 V.E Frankl., Z. Jaroszewski, R. Czernecki, Homo patiens, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1998, s. 290. 

17 Ibidem, s. 293. 
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Co ja mogę powiedzieć? Ciężko się żyje. Ale człowiek nie myśli, czy to 
ma sens czy nie ma sensu… Robi tak, żeby tylko tym naszym dzieciom 
było dobrze. W tym jest sens – pani Jolanta. 

Ja już nie myślę o sobie w kategoriach „ja”, tylko „my”. Bo jak ona 
idzie w jakiś najmniejszy sposób do przodu, to ja też czuję, że nie stoję 
w miejscu – pani Agnieszka. 

Przy nadziei utrzymuje mnie tylko przekonanie o tym, że jestem jej po-
trzebna, że gdyby nie ja, to by ona po prostu przestała żyć. Jest to 
smutne wręcz, ale dla mnie to jedyny cel – pani Zofia. 

Poczucie sensu życia jest stałym dążeniem w i dla egzystencji 
człowieka18, co miało miejsce również w życiu badanych matek. 
Poczucie ich własnej egzystencji, tożsamość psychospołeczna wią-
zały się bezpośrednio z inną osobą. Mówiąc o sobie, najczęściej od-
nosiły się do własnych dzieci. Widziały w tym trudności egzysten-
cjalne, natomiast należy zaznaczyć, że funkcjonując tak przez całe 
lata, nauczyły się z tym żyć, były pogodzone, że swoje życie po-
święciły całkowicie dziecku. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, 
że były pogodzone do końca z niepełnosprawnością i cierpieniem 
syna czy córki. 

Tak praktycznie, to własnego życia już nie mam. Kiedy syn zachoro-
wał, to przestałam nad sobą się zastanawiać. Inne priorytety. Moim ca-
łym życiem stał się on – pani Nela. 

Ona potrzebuje mojego wsparcia i wiadomo, że to tak już będzie do 
końca życia. Ja tak naprawdę żyję dla niej. Wie pani, jak ona czasem 
cierpi, bym wolała ja cierpieć, tylko żeby ona była szczęśliwa – pani 
Maria. 

Czasami mam wrażenie, że zaczynam wariować, ale ona jest najważ-
niejsza i tak musi być – pani Beata. 

________________ 

18 K. Popielski, Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sen-
sowności, [w:] Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielski, Redakcja Wydawnicza 
KUL, Lublin 1996, s. 50-51. 
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Próbując zatem odpowiedzieć na pytanie, co jest determinantą 
ujawnionego w wypowiedziach sensu życia, należy nazwać to rze-
czywistością, która spotkała badane matki, sprawiając, że sens wła-
snego życia widziały w drugiej osobie. Został on ukształtowany 
przez przeżycia i doświadczenia, z jakimi kobiety zmagały się na 
przestrzeni lat. 

Przyszłość 

Opowiadając o własnym macierzyństwie, większość badanych 
matek poruszała kwestię przyszłości, ale w specyficzny sposób –  
w odniesieniu do zbliżającej się starości. Przedstawiając przeszłe 
wydarzenia, nie wspominały o wizji przyszłości, która im wtedy 
towarzyszyła. Z relacji wynika, że nasiliło się to wtedy, kiedy swój 
wiek zaczęły odczuwać w wymiarze fizycznym i psychicznym. 
Rozważania na temat starości są nieodłącznym elementem ludzkie-
go istnienia. Pojawiają się na różnych etapach życia, dotyczą pod-
sumowań, dokonań. Starość w wypowiedziach badanych matek 
łączyła się z brakiem sił, ze strachem przed zmęczeniem fizycznym  
i psychicznym, ale przede wszystkim z troską o przyszłość dziecka. 

Co jest najtrudniejszego, teraz? Hmmm… Pewnie to, że ja już jestem 
stara i po prostu tracę siły, częściej jestem zmęczona… Coraz częściej 
myślę, co będzie z córką – pani Maria. 

Już jestem stara i czasem brak mi sił, bolą mnie ręce – pani Renata. 

Ja bym w tej chwili chciała, żeby ktoś się zajął naszymi problemami.  
I powiem szczerze – jestem zmęczona. Po prostu jestem już za stara na 
to wszystko – pani Małgosia. 

Przemyślenia na temat starości były skupione najczęściej na od-
czuwaniu słabości fizycznej, co w relacji respondentek wiązało się  
z lękiem przed brakiem możliwości opiekowania się dzieckiem na 
dotychczasowym poziomie. Kobiety zauważały, że razem z nimi 
starzały się również ich dzieci, a to wiązało się z innym rodzajem 
opieki, wymagającej od nich więcej sił i czasu. 



Egzystencjalne doznania matek samotnie wychowujących dzieci 65 

Widzę już teraz różnicę. Córka bardziej starzeje się, ja też już mam 
swoje lata, częściej mnie kręgosłup boli, trudniej mi ją kąpać, te 
wszystkie czynności… – pani Agnieszka. 

Boję się tego dnia, kiedy nie będę mogła się nią opiekować – pani Beata. 

Starość przedstawiana przez matki nie odnosiła się do ich oso-
bowego „ja”, lecz do zmęczenia fizycznego i psychicznego. Kobiety 
za najcięższy okres uznają początki rodzicielstwa, kiedy musiały się 
uporać z wieloma rzeczami, na które mogły mieć bezpośredni 
wpływ. Natomiast proces starzenia się jest etapem, z którym muszą 
się zmagać, na który nie mają bezpośredniego wpływu. Wychowa-
nie i opieka nad dzieckiem były częścią życia, bez której nie wyob-
rażały sobie własnej egzystencji. I to właśnie wiązało się bezpośred-
nio z przemyśleniami na temat przyszłych sytuacji, to znaczy kiedy 
ich dzieci je przeżyją albo kiedy odejdą pierwsze. 

Nie wyobrażam sobie życia bez niej, to by wszystko straciło sens – pani 
Maria. 

Myślę o tym, co będzie ze mną, kiedy syn umrze, bo naprawdę jest te-
raz bardzo chory, coraz częściej ma napady. Wtedy nie będę nikomu 
potrzebna, zostanę sama… Bo z rodziną nie utrzymuję kontaktu – pani 
Nela. 

Przez lata kobiety żyły w samotności, przejmując wiele ról nie-
wynikających z tradycyjnego obrazu matki, budowały swój własny 
dom, podporządkowując się potrzebom dzieci. Świadomość, że 
istnieje możliwość, że to one będą musiały pierwsze zostawić 
dziecko, budziła w nich lęk przed innym domem lub ośrodkiem. 
Większość z nich już poszukiwała takiego lokum. Obawy matek 
wynikały z funkcjonowania ich dzieci, z ich przyzwyczajeń, z trud-
ności, z którymi kobiety sobie radziły dzięki matczynej miłości. 
Zdaniem respondentek nawet najlepszy ośrodek tego ich dzieciom 
nie zapewni. Można wnioskować, że własną opiekę nad córką lub 
synem oceniały jako najlepszą z możliwych, a to sprawiało, że nie 
mogły się poddawać psychicznie ani fizycznie. 
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I ta świadomość, że ona mnie przeżyje, że ja będę musiała też odejść… 
Że będę musiała ją zostawić, to jest chyba najbardziej dla mnie trudne  
i wręcz tragiczne. Bo gdyby nawet poszła do najlepszego ośrodka, jaki 
tylko można sobie wyobrazić… – pani Maria. 

W tej chwili zależy mi na tym, żeby ten dom wyremontować do końca. 
Żeby jak nas zabraknie, żeby ktoś młody z rodziny zajął się naszymi 
dziećmi, a dom byśmy im zostawili. Tylko żeby się zaopiekował naszy-
mi dziećmi – pani Alicja. 

Zastanawiam się nad jakimś domem, ośrodkiem dla córki, tak żeby jej 
siostra była blisko. Nad taką ewentualnością też myślę. Co prawda 
zawsze się śmieję, że dla mnie najlepsza opcja to jest razem – pani 
Agnieszka. 

Przyszłość w myślach badanych matek stanowiła pewnego ro-
dzaju zagrożenie dla egzystencji ich dzieci. Kobiety poszukiwały 
różnych dróg i sposobów zabezpieczenia córki albo syna na przy-
szłość. Niektóre matki szukały wsparcia w rodzinie, ale większość  
z nich żyła w samotności duchowej i społecznej. W całym materiale 
badawczym bardzo rzadko pojawiała się wzmianka o wsparciu 
duchowym kobiet. Poszukując zatem odpowiedzi na pytanie, co 
warunkuje tego rodzaju doznania egzystencjalne w rozważaniach 
na temat przyszłości, można wnioskować znowu, że jest to trudna 
rzeczywistość, w której funkcjonują, życie na granicy wypalenia, 
stała mobilizacja, ale również brak wsparcia duchowego i akceptacji 
społecznej. 

Podsumowanie 

Analiza doznań egzystencjalnych matek samotnie wychowują-
cych dorosłe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim stanowi problematykę dosyć istotną w wymiarze różnych 
sektorów życia społecznego. Kształtuje podstawy do tworzenia 
modelu wsparcia tej grupy rodzin, uwzględniając aktualne tenden-
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cje w systemowych rozwiązaniach prawnych i opiekuńczych. Nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na to, że funkcjonujący model wspar-
cia nie uwzględnia wsparcia duchowego w takim wymiarze, jakie-
go potrzebują kobiety. Wiąże się to bezpośrednio z konsekwencjami 
psychicznymi i prowadzić może do pustki egzystencjalnej. Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że macierzyństwo wobec dorosłego 
dziecka z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej jest 
związane z wieloma problemami natury egzystencjalnej, z pyta-
niami i przemyśleniami: „dlaczego ja?”, o sens życia, o przyszłość. 
Mają one różne podłoża, natomiast wspólnym determinantem  
je warunkującym jest rzeczywistość, która charakteryzowała się  
w początkowym okresie macierzyństwa bezradnością, niespełnioną 
wizją rodzicielstwa, wyrzeczeniami i przeobrażeniem własnego „ja” 
w „my”. Życie w chronicznym zmęczeniu, codzienna opieka wy-
magająca od kobiety wyjątkowych sił fizycznych i psychicznych 
powodują stawianie pytań egzystencjalnych i przeżywanie doznań 
o negatywnym nasyceniu emocjonalnym. Należy zatem zauważyć 
potrzebę duchowego wsparcia rodziców wychowujących dorosłe 
dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.  
W związku z tym należy: 

– podjąć inicjatywę uaktywnienia instytucjonalnych i pozainsty-
tucjonalnych działań mających na celu wspieranie matek wy-
chowujących dorosłe dzieci z głęboką niepełnosprawnością in-
telektualną; 

– zorganizować kompleksowe działania psychoterapeutyczne, 
noszące znamiona pomocy w przeżywaniu problemów egzy-
stencjalnych badanej grupy kobiet. 
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Rola rodzicielska. Wprowadzenie 

Każdy człowiek, który jest częścią systemu rodziny, przyjmuje 
określone zadania; przejawia określone postawy i sposób zachowa-
nia się. To przyjęta rola determinuje rodzaj aktywności, wybory, 
jakie powinny być dokonane i jakie są dokonywane. Analogicznie 
w obrębie systemu rodzinnego możemy stwierdzić, że to nadana 
lub przyjęta rola determinuje nasze relacje i sposób zachowania się 
w stosunku do pozostałych członków rodziny1. W ciągu życia każ-
dy człowiek przyjmuje lub wchodzi w wiele różnych ról, czego 
funkcją jest treść i forma aktywności2. Amedeo Cencini i Alessandro 
Manenti3 podają, że rola społeczna to określony w danej kulturze 
zbiór oczekiwań kierowanych wobec jednostki zajmującej określoną 
pozycję w strukturze społecznej. Normy definiują role, określają 
zachowanie danej osoby, są przez nią interpretowane i stanowią 
jedyną wykładnię dla indywidualnego systemu znaczeń. Nie zaw-
sze dana osoba od razu wchodzi w nadaną lub wybraną przez  
siebie rolę społeczną, często spełnienie powierzonych wymogów  
i oczekiwań jest wynikiem długiego procesu wchodzenia w rolę, co 
związane jest z indywidualnym rozwojem4. Na przykład rola rodzi-
cielska nie zawsze jest wynikiem urodzenia dziecka, często jest kon-
tynuacją roli związanej z płcią i pełnionej roli małżeńskiej5. 

Teresa Rostowska6 uważa, że rola rodzinna najczęściej oznacza 
wzór zachowania (lub wyobrażeń o nich), podejmowanego w sy-

________________ 

1 V. Będkowska-Heine, Tworzenie roli matki dziecka niepełnosprawnego, [w:] Wy-
brane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży, red. S. Michilewicz, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 77-93. 

2 M. Łoś, „Role społeczne” w nowej roli, [w:] Małe struktury społeczne, red. J. Ma-
chaj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 93-106. 

3 A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, Wydawnictwo WAM, Kra- 
ków 2002. 

4 M. Łoś, op. cit. 
5 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973. 
6 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2009. 
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tuacjach społecznych związanych z funkcjonowaniem rodziny7. 
Według Marii Ziemskiej rola rodzicielska to nabyta struktura po-
znawczo-dążeniowo-afektywna ukierunkowująca zachowanie rodzi-
ców wobec dziecka8. Role rodzicielskie posiadają pewne zachowa-
nia wspólne dla obojga rodziców oraz takie, które są specyficzne 
tylko dla matki czy ojca. Np. rola matki wymaga poczęcia dziecka  
i jego urodzenie, dbanie o jego prawidłowy rozwój, opiekę i wy-
chowanie. Rolą matki jest też obdarzanie dzieci uczuciem, okazy-
wanie mu serdeczności, wyrozumiałości, wprowadzanie go w życie 
rodzinne i tradycje9. 

W przypadku roli ojca nastąpiły zmiany w odniesieniu do tego, 
jakie były oczekiwania w tradycyjnej, patriarchalnej rodzinie, a jakie 
są współcześnie. Przemiany społeczno-kulturowe, gospodarcze spo-
wodowały, że od ojca nie oczekuje się już tylko tego, że będzie zaj-
mował się utrzymaniem rodziny, zapewniał rodzinie stabilność 
ekonomiczną. W roli rodzicielskiej współczesnego mężczyzny miesz-
czą się takie zachowania jak uczestnictwo w pracach domowych, 
zajmowanie się dziećmi i wykonywanie na ich rzecz czynności 
opiekuńczo-wychowawczych10. Następuje stopniowe zacieranie się 
różnic między rolami ojca i matki, a ich funkcje coraz bardziej się 
uzupełniają. 

Pełniąc funkcję rodzicielską, rodzice mogą zaspokajać zarówno 
potrzeby własne, jak i potrzeby dzieci. W obszarze potrzeb wła-
snych miesi się: uznanie, szacunek, samorealizacja, macierzyństwo 
(ojcostwo), przekazywanie dzieciom wartości, wiedzy, własnych 
osiągnięć. 

W przypadku zaspokajania potrzeb dzieci rodzice dbają o ich 
rozwój we wszystkich obszarach ich życia i przygotowują ich do 
________________ 

7 Ibidem. 
8 M. Ziemska, op. cit. 
9 T. Rostowska, op. cit. 

10 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodziny. Metody Badań, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2006; B. Harwas-Napierała, Specyfika komunikacji interpersonalnej 
w rodzinie ujmowanej jako system, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 27-69. 
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funkcjonowania w społeczeństwie11. Zaangażowanie w odgrywanie 
tej roli i właściwa jej realizacja może korzystnie wpłynąć na obraz 
siebie, system wartości, poczucie tożsamości osobowej i przyczynia 
się do satysfakcji z realizowanej roli12. 

Badacze wyróżniają dwa pojęcia związane z terminem roli ro-
dzicielskiej; pierwsze to „wymóg roli”, czyli oczekiwania społeczne 
nadane danej osobie, druga to „koncepcja roli”, czyli interpretacja 
tych wymogów przez daną osobę13. 

Rola rodzica dziecka z zespołem Downa 

Według Ziemskiej14 rodzicielstwo jest ważnym czynnikiem dają-
cym poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi i określającym 
jego status w społeczeństwie. Ojciec i matka dzięki sukcesom osiąga-
nym przez własne potomstwo niewątpliwie czują dumę i radość. 
Nierzadko dzieci dają rodzicom sposobność przeżywania pośrednio 
sukcesów, których sami nie mieli możliwości doświadczyć, innymi 
słowy dzieci są dla rodziców również źródłem osobistej satysfakcji15. 

Inne doświadczenia mają rodzice dzieci z zespołem Downa. Jak 
ujawniają badania, przyjście na świat potomka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną jest stanem trudnym, często nieoczekiwanym  
i nieakceptowanym16. Małgorzata Kościelska17 tłumaczy, że w więk-
szości przypadków rodzice decydujący się na posiadanie dzieci nie 
wyobrażają sobie siebie w roli opiekunów dziecka niepełnospraw-
________________ 

11 T. Rostowska, op. cit. 
12 M. Ziemska, op. cit. 
13 A. Cencini, A. Manenti, op. cit. 
14 M. Ziemska, op. cit. 
15 V. Będkowska-Heine, op. cit. 
16 M. Kościelska, Trudne macierzyństwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1998; H. Liberska, M. Matuszewska, Model rodziny z dzieckiem niepełno-
sprawnym, [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwo-
ju, red. H. Liberska, Difin, Warszawa 2011, s. 41-66; A. Żyta, Rodzeństwo osób z głęb-
szą niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004. 

17 M. Kościelska, op. cit. 
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nego. Oczekują po porodzie satysfakcji płynącej z normalnego roz-
woju potomka i jego osiągnięć rozwojowych. W takich przypadkach 
diagnoza lekarska jest zdarzeniem niezwykle obciążającym emocjo-
nalnie, a szok związany z diagnozą wpływa na to, że niektórzy ro-
dzicie rezygnują z zabrania chorego dziecka do domu. W chwili 
narodzin dziecka i diagnozy zespołu Downa rodzice doświadczają 
silnego uczucia depresji18. 

Po jej początkowym okresie spowodowanym narodzinami i sy-
tuacją diagnozy, samopoczucie rodziców ulega stopniowej popra-
wie aż do momentu, gdy dziecko osiągnie około czwarty miesiąca 
życia. W tym czasie pojawia się druga fala depresji spowodowana 
tym, że rodzice obserwują następstwa rozwojowe związane z ze-
społem Downa. Zaczynają dostrzegać, że ich niemowlę słabiej rea-
guje na bodźce z otoczenia i rzadziej się uśmiecha niż dzieci rozwi-
jające się prawidłowo. Kilka fal depresji może również wystąpić  
w okresie przedszkolnym, gdy rodzice zaczynają dostrzegać trud-
ności rozwojowe w zakresie chodzenia, mówienia, korzystania  
z toalety, a przede wszystkim w nauce szkolnej. Ponowne doświad-
czenie depresji może pojawić się u rodziców w okresie dojrzewania 
ich dzieci oraz w początkach okresu ich dorosłości. Silne reakcje 
emocjonalne okazują się być stałym elementem wychowywania 
dziecka z zespołem Downa we wszystkich okresach jego rozwoju19. 

Stres związany z otrzymaniem diagnozy  

o niepełnosprawności dziecka 

Konsekwencje psychologiczne dla rodziców związane z prze-
siewowymi badaniami prenatalnymi oraz reakcje emocjonalne po-
________________ 

18 R.N. Emde, C. Brown, Adaptation to the birth of a Down’s syndrome infant: Griev-
ing and maternal attachment, “Journal of the American Academy of Child Psychiatry” 
1978, nr 17, s. 299-323; C. Zahn-Waxler, S. Duggal, R. Gruber, Parental psychopathology, 
[w:] Handbook of parenting 2, 3, red. M.H. Bornstein, Mahwah, Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah 2002, s. 295-327. 

19 C. Zahn-Waxler, S. Duggal” R. Gruber, op. cit. 
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wstające u tych rodziców, którzy po raz pierwszy usłyszeli diagno-
zę o niepełnosprawności ich potomka, dobrze ilustrują eksploracje 
przeprowadzone przez Sue Hall, Martina Bobrow i Theresę M. Mar-
teau20. Badacze prowadzili analizy w trzech podgrupach rodziców 
dzieci z zespołem Downa. Te trzy grupy to osoby: a) które otrzyma-
ły fałszywy, negatywny wynik badań prenatalnych, b) którym nie 
zaproponowano badań przesiewowych, oraz osoby c) które odmó-
wiły wykonania testu. W wyniku przeprowadzonych badań Hall, 
Bobrow i Marteau ustalili, że największe nasilenie negatywnych 
emocji występuje u rodziców, którzy otrzymali nieprawidłowy wy-
nik prenatalnego badania przesiewowego, to znaczy byli informo-
wani o braku dysfunkcji rozwojowych u dziecka. Fałszywie ujemny 
wynik w omawianych badaniach był pozytywnie skorelowany  
z wyższym stresem rodzicielskim, silniejszą skłonnością do obwi-
niania innych za narodziny dziecka oraz bardziej negatywną po-
stawą wobec niego w porównaniu z rodzicami, którzy odmówili 
wykonania badania. Inne zachowania natomiast przejawiali rodzi-
ce, którzy otrzymali właściwą diagnozę prenatalną, Jak wskazują 
Hall, Bobrow i Marteau, rodzice, którzy wiedzieli, że płód ma cechy 
zespołu Downa, ale zdecydowali się kontynuować ciążę, wykazali 
się niższym poziomem niepokoju, bardziej pozytywnymi reakcjami 
i akceptującą postawą wobec dziecka21. Podobne wyniki uzyskał też 
w swoich badaniach Brian Skotko22. Autor uważa, że pozytywny 
stan emocjonalny rodziców (szczególnie matek), którzy wiedzą, że 
urodzi im się dziecko z zespołem Downa, wynika ze stopniowego 
pogodzenia się i oswojenia z nienormatywną sytuacją23. Skotko 
zauważył też, że kobiety, które zdecydowały się kontynuować ciążę 
po diagnozie prenatalnej zespołu Downa, uczyniły tak przede 
________________ 

20 S. Hall, M. Bobrow, T.M. Marteau, Psychological consequences for parents of false 
negative results on prenatal screening for Down’s syndrome: Retrospective interview study, 
“British Medical Journal” 2000, nr 320, s. 407-412. 

21 S. Hall, M. Bobrow, T.M. Marteau, op. cit. 
22 B. Skotko, Mothers of children with down syndrome reflect on their postnatal sup-

port, “Pediatrics” 2005, nr 115, s. 64-77. 
23 Ibidem. 
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wszystkim ze względu na osobiste przekonania i wartości. Więk-
szość z tych matek, decydując się na badania przesiewowe, podjęło 
już decyzję, że będą kontynuować ciążę bez względu na otrzymany 
wynik. Natomiast kobiety, które otrzymały informację, że ich dziec-
ko będzie miało zespół Downa, ale nie podjęły jeszcze decyzji  
o kontynuacji ciąży, chciały zebrać więcej informacji. Co więcej, 
większość z tych matek wykazało frustrację podczas interakcji  
z lekarzami i podkreślało potrzebę zapoznania się z aktualniejszymi 
materiałami naukowymi na temat zespołu Downa oraz prosiły  
o skierowanie do lokalnych grup wsparcia24. 

Proces przystosowanie się do roli rodzica dziecka  

z zespołem Downa 

Analizując role rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną, nie można powiedzieć jedynie o wejściu w rolę lub o przyję-
ciu swojej roli lecz bardziej dokładnym stwierdzeniem jest mówienie 
o procesie przystosowania się do roli. W ujęciu Violetty Będkow-
skiej-Heine25 proces przystosowania się do roli rodzica dziecka  
z niepełnosprawnością obejmuje następujące etapy: wpadnięcie  
w pułapkę roli, oswajanie się z rolą, identyfikacja z rolą, wdruko-
wanie w rolę, wzrastanie w rolę, autonomizacja roli, fetyszyzacja 
roli, negacja roli oraz kreacja roli. 

Etap pierwszy „wpadnięcie w pułapkę roli” obejmuje fazę szo-
ku i konfrontacji z diagnozą dotyczącą niepełnosprawności dziecka. 
W tym etapie następuje szereg negatywnych doznań psychoemo-
cjonalnych, takich jak lęk, zagubienie, chaos, dezorientacja, a także 
gniew i agresja. Destabilizacji ulega również system rodziny, a mło-
dzi rodzice doświadczają kryzysu26. Na tym poziomie rodzice nie 
widzą pozytywnych stron swojego rodzicielstwa. 
________________ 

24 Ibidem. 
25 V. Będkowska-Heine, op. cit. 
26 M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 1995; M. Kościelska, Trudne macierzyństwo…; M. Ziemska, op. cit. 
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W kolejnym etapie rodzice podejmują próbę wyjścia z kryzysu 
poprzez „oswajanie się z rolą”. Gdy rodzice uzyskują pewność, że 
niepełnosprawność dziecka jest nieodwracalna i niewyleczalna, 
podejmują próby radzenia sobie z kryzysem poprzez stosowanie 
różnych mechanizmów obronnych, takich jak: zaprzeczenie, racjo-
nalizacja czy wyparcie. Na tym etapie rodzice nie odczuwają rado-
ści z odgrywania swojej roli i nie widzą też pozytywnych stron 
trudnego rodzicielstwa, jednak jeżeli nie nastąpiło odrzucenie 
dziecka, podejmują oni wszelkie działania związane z opieką nad 
ich potomkiem, wychowaniem oraz rehabilitacją. 

Z biegiem czasu następuje „identyfikacja z rolą”, czyli wczucie 
się w rolę na etapie zadaniowym. Rodzice nabierają doświadczenia 
i kompetencji rodzicielskich. Dzięki coraz bardziej sprawnemu wy-
konywaniu czynności rodzicielskich matki jak i ojcowie mają więk-
szą pewność i silniejsze poczucie zaufania do swoich kompetencji. 
Powoli rodzice tworzą wspólną przestrzeń z dzieckiem. 

Na etapie „wdrukowania roli” następuje świadome przyswaja-
nie, poszukiwanie i realizowanie sposobów wychowywania dziecka 
niepełnosprawnego intelektualnie, tworzenie się tożsamości rodzi-
cielskiej. Matka i ojciec poszukują, uczą się i wdrażają wybrane spo-
soby i metody wychowywania dziecka. W tym okresie dla rodziców 
bardziej istotne jest dbanie o szczęście i spokój niepełnosprawnych 
dzieci niż wspieranie ich rozwoju. 

Gdy codzienność jest niezmienna i przewidywalna, a zadania  
i role rodziców jasno określone następuje okres „wrastania w rolę”. 
Następuje generalizacja tożsamości rodzicielskiej i brak poczucia 
wyobcowania. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektual-
ną nie spostrzegają już siebie jako stygmatyzowanych i gorszych. 
Dziecko staje się członkiem systemu rodzinnego i częścią psychicz-
nej struktury rodzica. 

Do „autonomizacji roli” dochodzi gdy opieka rodzicielska przy-
nosi matce i ojcu satysfakcję oraz jest przez nich spostrzegana jako 
istotna wartość w ich życiu. Rodzice realnie rozpoznają szanse roz-
wojowe swoich dzieci, stają się też źródłem informacji i wsparcia 
dla innych młodych rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelek-
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tualną. Korzystają śmiało z pomocy specjalistycznej bez poczucia 
winy czy zażenowania. Etap ten jest konsekwencją akceptacji swojej 
roli rodzicielskiej oraz dużej świadomości swojego dziecka. Dopiero 
przy dobrej adaptacji do roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną można zaobserwować, że zarówno ojcowie, jak i mat-
ki oprócz wypełniania obowiązków opiekuńczych i wychowaw-
czych w stosunku do swoich dzieci przyjmują również wobec nich 
postawę terapeutyczną. 

Będkowska-Heine27 wymienia dodatkowe cztery typy ról rodzi-
cielskich, które są przejawem nieprzystosowania się matki i ojca 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do roli rodzica, tymi 
rolami są: fetyszyzacja roli, manipulacja rolą, negacja roli oraz krea-
cja roli. „Fetyszyzacja roli” oznacza, że rodzice poświęcają całą swo-
ją uwagę i wszystkie swoje działania roli rodzica. W opinii badaczki 
takie zachowania przejawiane są często przez matki, które nie do-
puszczają nikogo do opieki nad dzieckiem28. Potrzeby własne są do-
stosowywane do potrzeb dziecka i rezygnuje się zupełnie z prywat-
nego życia czy czasu dla siebie. Rozwój autonomii i samodzielności 
dziecka wiąże się z lękiem i sprzeciwem opiekuna. „Manipulacja 
rolą” występuje wtedy, gdy rola rodzica dziecka z niepełnosprawno-
ścią służy jako narzędzie do uzyskania korzyści materialnych czy 
społecznych. „Negacja roli” jest natomiast wtedy, gdy następuje od-
rzucenie dziecka niepełnosprawnego, rodzic nie zgadza się na spra-
wowanie opieki nad dzieckiem i zaprzecza swojemu rodzicielstwu. 
„Kreacja roli” ma miejsce w przypadku kompulsywnego wypełnia-
nia innych pozostałych ról, które nie są potrzebne ani też wymaga-
ne przez otoczenie zewnętrzne. Swoistym wyrazem „kreacji roli” 
może być np. decyzja o samotnym rodzicielstwie. 

Inny proces przystosowania się do roli rodzicielskiej prezentuje 
Kościelska, korzystając z wyników badań przeprowadzonych  
w 1993 r. przez Annę Krawczyk29. Badania przeprowadzone przez 

________________ 

27 V. Będkowska-Heine, op. cit. 
28 Ibidem, 
29 M. Kościelska, Trudne macierzyństwo… 
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Krawczyk obejmowały badanie młodych matek dzieci z niepełno-
sprawnością w okresie do trzech miesięcy po porodzie30. Badane 
kobiety były w podobnym wieku (średnia wieku to 26 lat) i miały 
podobną sytuację materialną oraz rodzinną, tj. wszystkie kobiety 
żyły z ojcami dziecka, miały zapewnione warunki mieszkaniowe  
i wykształcenie co najmniej średnie. Krawczyk kontaktowała się  
z matkami trzykrotnie. Celem spotkań było przeprowadzenie wy-
wiadu z kobietami, dzięki któremu można było uzyskać takie in-
formacje jak: a) stopień satysfakcji płynącej z macierzyństwa,  
b) poczucie kompetencji w pełnieniu nowych obowiązków, c) emo-
cje w kontakcie z dzieckiem, d) posiadany przez matkę obraz dziec-
ka, e) funkcjonowanie dziecka, f) czas poświęcony dziecku przez 
matkę i sposób jego wykorzystania, g) posiadany przez matkę obraz 
zmian w życiu rodziny. Na podstawie uzyskanych narracji wyróż-
niono trzy grupy matek ze względu na ich stopień przystosowania 
się do swojej roli macierzyńskiej: a) matki dobrze przystosowane do 
roli rodzicielskiej, b) matki z trudem adaptujące się do roli rodzi-
cielskiej, c) matki źle zaadoptowane do roli rodzicielskiej. 

Kościelska31 podaje, że matki bardzo dobrze przystosowane do 
macierzyństwa posiadają dużą satysfakcję z odgrywanej roli rodzi-
cielskiej. Kobiety te czuły radość i dumę z samego faktu stania się 
matką, kontakt z dzieckiem był pozytywny, poświęcały noworod-
kom dużo czasu, okazywały ciepło i pozytywne emocje. Dzieci 
również uspokajały się, kiedy matki były obok. Zarówno matki, jak 
i dzieci szybko uczyły się siebie nawzajem, co w konsekwencji da-
wało początki rozwoju obustronnie pozytywnej, silnej więzi opartej 
na poczuciu bezpieczeństwa, ciepła, wzajemnego zrozumienia i ra-
dości ze wspólnie spędzanego czasu. Kobiety te wykazywały wyso-
ki poziom kompetencji macierzyńskiej, nie uskarżały się na nadmiar 
obowiązków czy brak wsparcia ze strony pozostałych członków 
rodziny. Dzięki dobremu przystosowaniu się kobiet do roli macie-
rzyńskiej również ojcowie dzieci mieli sposobność rozwoju swoich 

________________ 

30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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rodzicielskich kompetencji. Partnerzy dobrze przystosowanych ma-
tek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wskazywali na roz-
wój własnej roli jako opiekuna, ojca oraz współmałżonka. 

Z kolei matki, które wykazywały trudności w procesie adaptacji 
do macierzyństwa, zdaniem Kościelskiej wskazywały na duże po-
czucie satysfakcji z faktu stania się matką, jednakże trudności zaczę-
ły pojawiać się podczas nauki opieki nad dzieckiem. 

Kobiety te mówiły o problemach z pielęgnacją dziecka, uregu-
lowaniem rytmu snu i czuwania, braku czasu dla siebie i nadmiaru 
obowiązków, którym nie były w stanie same sprostać. Ponadto 
matki te sygnalizowały dolegliwości fizyczne i dopiero z biegiem 
czasu nabywały kompetencji rodzicielskich i poczucia skuteczności. 
Również sfera emocjonalna matek zaczęła ewoluować. Po porodzie 
kobiety zaczęły odczuwać mieszankę uczuć takich jak radość, entu-
zjazm i szczęście, jednocześnie ogarniał ich lęk przed brakiem po-
siadanych kompetencji i obawa przed skrzywdzeniem dziecka.  
Obraz dziecka był wśród tych kobiet zróżnicowany. Z jednej strony 
matki te widziały w dzieciach źródło swojej radości i miłości,  
a z drugiej strony powód ich zmęczenia, rozdrażnienia i frustracji. 
Dzieci matek częściowo dobrze przystosowanych nie miały uregu-
lowanych pór spania i jedzenia, dużo płakały i miały zaburzenia 
trawienne. Należy podkreślić, że partnerzy tych kobiet pracowali,  
a wszelkie prace i obowiązki domowe przejmowały kobiety. Mówi-
ły one o poczuciu izolacji, odosobnienia i chęci rozpoczęcia pracy 
zarobkowej. 

Trzecią grupę wyróżnioną przez Kościelską32 stanowiły kobiety 
źle przystosowane do swojej roli rodzicielskiej. Badane wskazywały 
na niskie poczucie satysfakcji z odgrywanej roli. Uskarżały się na 
liczne dolegliwości somatyczne, cierpiały z powodu przemęczenia, 
braku snu i ogólnego złego samopoczucia. Wszystkie badane wyra-
żały chęć szybkiego powrotu do pracy zarobkowej. Posiadały niskie 
kompetencje rodzicielskie i potrzebowały dużej pomocy i wsparcia 
ze strony rodziny. Stan emocjonalny badanych kobiet był słaby, 
________________ 

32 Ibidem. 
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matki wskazywały na przewagę negatywnych emocji nad pozy-
tywnymi, spostrzegany przez nich obraz dzieci był negatywny. 
Mianowicie dzieci w ich oczach były uciążliwe, marudne, płaczące  
i niezmiernie absorbujące ich czas i energię. Funkcjonowanie dzieci 
również było zaburzone, noworodki, mało i krótko spały, rodzice 
poświęcały im mało czasu i skupiały się wyłącznie na zabiegach 
pielęgnacyjnych. 

Zmiana perspektywy oceny wpływu niepełnosprawności  

dziecka na system rodziny 

W ciągu ostatnich 40 lat sposób myślenia badaczy o procesie  
adaptacji do roli rodzica dziecka z zespołem Downa jako o procesie 
patologicznym i sytuacji kryzysowej33 został zastąpiony perspekty-
wą myślenia w kategoriach stresu i umiejętności radzenia sobie  
z trudnościami związanymi z nietypowym rodzicielstwem34. Ta 
zmiana może wynikać z potrzeby oddalenia się od redukcjonistycz-
nego, zorientowanego na problem podejścia35. 

Przegląd badań z obszaru rodziny z dzieckiem niepełnospraw-
nym intelektualnie sprzed lat 80. XX w. wykazuje, że pojawienie się 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną może mieć negatywny 
wpływ na funkcjonowanie i dobre samopoczucie rodziców, jak rów-
nież na rozmaite aspekty rodzinnej atmosfery i jej funkcjonowania36. 
________________ 

33 J. Blacher, C.L. Neece, E. Paczkowski, Families and intellectual disability, “Cur-
rent Opinion in Psychiatry” 2005, nr 18(5). 

34 B.H. Abery, Focus on Exceptional Children, „Family Adjustment and Adapta-
tion with Children with Down Syndrome” 2006, nr 38(6), s. 1-18; M. Van Riper,  
A change of plans: the birth of a child with down syndrome doesn’t have to be a negative 
experience, “American Journal of Nursing” 2003, nr 103, s. 71-74. 

35 G.E. Richardson, The metatheory of resilience and resiliency, “Journal of Clinical 
Psychology” 2002, nr 58, s. 307-321. 

36 R.M. Hodapp, L.A. Ricci, Fathers of children with down’s syndrome versus other 
types of intellectual disability: Perceptions, stress and involvement, “Journal of Intellec-
tual Disability Research” 2003, nr 47, s. 273-284. 
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Pierwsze przeprowadzone na ten temat analizy badawcze wy-
kazały, że u matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ła-
two można zauważyć większą depresję i większe trudności w kon-
trolowaniu gniewu wobec swoich dzieci w porównaniu do matek 
dzieci rozwijających się prawidłowo37. Podobnie ojcowie dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną wykazywali większy poziom 
depresji i neurotyczności, jak również niższy poziom dominacji, 
poczucia własnej wartości i radości z posiadania dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną w stosunku do ojców dzieci rozwijają-
cych się prawidłowo38. W omawianych badaniach rodziny z dzieć-
mi z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzowały się niż-
niższym poziomem satysfakcji małżeńskiej, a także zwiększonym 
poziomem konfliktów małżeńskich i rozwodów39. W tych rodzi-
nach matki zazwyczaj mocno angażowały się w opiekę nad dziećmi 
z niepełnosprawnością intelektualną, podczas gdy ojcowie stawali 
się bardziej wycofani zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie40. 

Od 1980 r. naukowcy zmieniają podejście uwzględniające dziec-
ko z niepełnosprawnością, jako przyczynę psychopatologii, wpro-
wadzając koncepcję czynników stresujących w obrębie rodziny  
z dzieckiem niepełnosprawnym41. Zgodnie z tą zmianą perspekty-
wy czynniki stresujące w systemie rodzinnym mogą prowadzić do 
negatywnych skutków rodzicielskich, takich jak złe samopoczucie, 
większy poziom depresyjności42 czy negatywny obraz dziecka43. 
________________ 

37 S. Cummings, H. Bayley, H. Rie, Effects of the child’s deficiency on the mother:  
A study of mentally retarded, chronically ill, and neurotic children, “American Journal of 
Orthopsychiatry” 1966, nr 36, s. 595-608; W.N. Friedrich, W.L. Friedrich, Psychologi-
cal assets of parents of handicapped and nonhandicapped children, “American Journal of 
Mental Deficiency” 1981, nr 85, s. 551-553. 

38 W.N. Friedrich, W.L. Friedrich, op. cit. 
39 S. Cummings, H. Bayley, H. Rie, op. cit.; W.N. Friedrich, W.L. Friedrich,  

op. cit. 
40 P. Beckman-Bell, Topics in Early Childhood Special Education, “Child – related 

stress in families of handicapped children” 1981, nr 1(3), s. 45-54. 
41 R.M. Hodapp, L.A. Ricci, op. cit. 
42 W.N. Friedrich, W.L. Friedrich, op. cit. 
43 M. Kościelska, Trudne macierzyństwo… 
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Jednocześnie nowa perspektywa badań pozwoliła dostrzec, że  
niepełnosprawność dziecka może również wzmacniać rodziców. 
Dostrzeżono bowiem, że w wyniku doświadczania sytuacji niepeł-
nosprawności u rodziców może nastąpić wzmocnienie cech osobi-
stych, może też dojść do wzmocnienia całego systemu rodzinnego  
i pojawienia się wysokiego poziomu spójności rodziny44. 

Umiejętności radzenia sobie z problemami  

przez rodziców dzieci z zespołem Downa 

Przegląd literatury z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem 
rodzicielskim (ang. family stress coping strategies) wśród rodzin dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do rodzin  
z dzieckiem rozwijającym się prawidłowo ukazuje, że w rodzinach 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością istnieje wyższy po-
ziom stresu i niepokoju45. Dysproporcje pomiędzy obiema grupami 
rodzin dobrze ilustruje badanie dotyczące poziomu stresu rodziciel-
skiego w dopasowanych pod względem społeczno-ekonomicznych 
grupach badawczych46. W tym porównaniu zaobserwowano, że 
rodzice dzieci z zespołem Downa zgłaszają większe trudności opie-
kuńcze, większe nasilenie stresu związanego z wychowywaniem 
dziecka (uciążliwość wykonywanych zadań, brak akceptacji dla 
________________ 

44 J.S. Greenberg, M. Wyngaarden-Krauss, M. Mailick-Seltzer, R. Chou, J. Hong. 
The effect of quality of the relationship between mothers and adult children with schizophre-
nia, autism, or Down syndrome on maternal well-being: the mediating role of optimis, 
“American Journal of Orthopsychiatry” 2004, nr 74(1), s. 14-25; R.M. Hodapp, Fami-
lies of persons with down syndrome: New perspectives, findings, and research and service 
needs, “Developmental Disabilities Research Reviews” 2007, nr 13(3), s. 279-287. 

45 E. Leinonen, M. Itälinna,  T. Saloviita, Explaining the parental stress of fathers 
and mothers caring for a child with intellectual disability: A Double ABCX model, “Journal 
of Intellectual Disability Research” 2003, nr 47, s. 300-312. 

46 M. Roach, G.I. Orsmond, M.S. Barratt, Mothers and fathers of children with 
Down syndrome: Parental stress and involvement in childcare, “American Journal on 
Mental Retardation” 1999, nr 104, s. 422-436. 
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prac związanych z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem) oraz 
stresu związanego z rodzicielstwem (niekompetencja, depresja, 
problemy zdrowotne, osłabienie roli rodzicielskiej i roli małżeń-
skiej) niż rodzice dzieci rozwijających się prawidłowo. Dla obu grup 
rodziców stres matczyny związany był z trudnościami opiekuń-
czymi, natomiast stres ojcowski wynikał z samej obecności dziecka 
z zespołem Downa. Matki, które wykazywały większe zaangażo-
wanie w opiekę nad dziećmi, doświadczały więcej komplikacji zdro-
wotnych, mniejszego wsparcia ze strony współmałżonka i więk-
szych trudności w wypełnianiu roli małżeńskiej. Ojcowie, którzy 
wykazywali większe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem, do-
świadczali mniejszych trudności w sprawach dotyczących kompe-
tencji rodzicielskiej. Badanym rodzicom towarzyszył również nie-
pokój w związku z ograniczonym czasem na wypoczynek, co 
powodowało obniżenie aktywności rekreacyjnej oraz zwiększenie 
potrzeby planowania wypoczynku. Przy czym trzeba podkreślić, iż 
w badaniu poziomu zadowolenia rodziców ze sposobu dyspono-
wania swoim czasem, rodzice dzieci z zespołem Downa częściej 
zauważali potencjalne korzyści wynikające ze wspólnego spędzania 
czasu wolnego z dziećmi czy całą rodziną47. 

Zróżnicowania źródeł stresu rodziców dokonał Richard R. Abi-
din48. Autor wyróżnił dwa typy stresu. Pierwszy określił jako stres 
rodzicielski pojawiający się u każdego rodzica, a odnoszący się do 
zachowań dzieci, które przysparzają rodzicom trudności. Drugi typ 
to stres związany z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Tutaj źródłem stresu mogą być m.in.: diagnoza 
niepełnosprawności dziecka, zachowanie nieprzystosowawcze po-
tomka, jego specyficzne trudności rozwojowe czy dodatkowe kom-
plikacje zdrowotne49. Brian Abery uważa, że wymienione zarówno 
w pierwszym, jak i drugim typie stresu zmienne odnoszą się mię-
________________ 

47 D.O.M. Wayne, S. Krishnagiri, Parents’ leisure: The impact of raising a child with 
down syndrome, “Occupational Therapy International” 2005, nr 12(3), s. 180-194. 

48 R. Abidin, Parenting stress index manual. Odessa: Psychological Assessment 
Resources 1995. 

49 R. Abidin, op. cit. 
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dzy innymi do poczucia własnej skuteczności rodzica, zaufania  
w profesjonalną pomoc, poczucia kompetencji oraz przekonań, 
wartości i oczekiwań rodziców50. Oba wymienione typy stresu 
zdaniem Garego Petersona i Charlesa B. Hennona powodują 
wzrost napięcia w systemie rodzinnym, ponadto wprowadzają 
niestabilność emocjonalną i nadmierną sztywność w zachowaniu 
członków rodziny51. Wspominając o niestabilności emocjonalnej  
w rodzinie, należy zauważyć, że jest ona szczególnie duża w ro-
dzinach z małymi dziećmi z zespołem Downa. W tych to bowiem 
rodzinach, jak zauważają Hanna Liberska i Mirosława Matuszew-
ska, występuje chroniczne doświadczanie stresu52. A taka sytuacja 
może się przyczyniać do izolacji społecznej lub ciężkiej depresji53. 
Stres rodzicielski w rodzinach z małymi dziećmi wydaje się wyni-
kać m.in. z zależności pomiędzy zwiększonymi potrzebami opie-
kuńczymi dziecka z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem 
a poziomem kompetencji rodzicielskich oraz poziomem akceptacji 
niepełnosprawności dziecka54. Niskie poczucie kompetencji, nie-
dostateczna adaptacja do roli rodzica oraz przekonanie o nega-
tywnym znaczeniu sytuacji, w jakiej znaleźli się rodzice, zdaniem 
Timo Saloviity i współpracowników, jest najważniejszym wskaź-
nikiem stresu rodzicielskiego wśród rodziców dzieci z zespołem 
Downa55. Dodatkowo należy podkreślić, że sposób definiowania 
pełnionej przez siebie roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością 
często różnicuje matki i ojców. Dla matek negatywny aspekt macie-
rzyństwa związany jest z problemami behawioralnymi dziecka, 
________________ 

50 B.H. Abery, op. cit. 
51 G.W. Peterson, C.B. Hennon, Conceptualizing prenatal stress with family stress 

theory, [w:] Families and change, red. P.C. McKenry, S.J. Price; Thousand Oak, Cali-
fornia 2005, s. 25-49. 

52 H. Liberska, M. Matuszewska, op. cit. 
53 P. Beckman-Bell, Topics in Early Childhood Special Education, “Child – related 

stress in families of handicapped children” 1981, nr 1(3), s. 45-54; D. Keller,  
A.S. Honig, Maternal and Paternal Stress in Families with School-Aged Children with 
Disabilities, “American Journal of Orthopsychiatry” 2004, nr 74(3), s. 337-348. 

54 E. Leinonen, M. Itälinna, T. Saloviita, op. cit. 
55 Ibidem. 
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podczas gdy dla ojców wiąże się on z doświadczeniem społecznego 
braku akceptacji dziecka56. 

Badania nad stresem rodzicielskim wskazują też, że stres zwią-
zany z procesem adaptacji matki i ojca dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną do roli rodzicielskiej nie dotyczy jedynie ich  
samych, ale może mieć również duży wpływ na samopoczucie  
i rozwój emocjonalno-społeczny ich niepełnosprawnych dzieci. Ko-
ścielska opisuje tę zależność jako mechanizm obustronnego oddzia-
ływania na siebie matki i dziecka. W prowadzonych przez siebie 
obserwacjach wypełniania przez matki obowiązków wychowaw-
czych i opiekuńczych w stosunku do swoich niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci, badaczka zauważyła, że stopień przystosowa-
nia się do roli rodzicielskiej matek w znaczącej mierze wpływał na 
poziom funkcjonowania ich dzieci57. 

Podobne wnioski odnajdujemy w interpretacjach Hanny Liberskiej 
i Mirosławy Matuszewskiej58. Według badaczek pojawienie się dziec-
ka niepełnosprawnego powoduje w mniejszym lub większym stop-
niu dezorganizację rodziny i sprzyja utracie stabilizacji w istniejącym 
już systemie funkcjonowania rodziny. Widoczne jest to w podstawo-
wych sferach życia takich jak: emocjonalna, społeczna, aksjologiczna  
i ekonomiczna59. Ponadto pojawienie się dziecka z niepełnosprawno-
ścią i spowodowanie przez ten fakt naruszenia dotychczasowej rów-
nowagi istniejącej w systemie może skutkować utratą poczucia bez-
pieczeństwa wśród pozostałych członków rodziny60. 

Osiągniecie poczucia równowagi emocjonalnej i powiązanej  
z nią stabilności systemu rodzinnego możliwe jest dopiero przy 
pełnym przystosowaniu się emocjonalnym do roli rodzica dziecka  
z niepełnosprawnością61. 
________________ 

56 E. Leinonen, M. Itälinna,  T. Saloviita, op. cit. 
57 M. Kościelska, Trudne macierzyństwo…, s. 68. 
58 H. Liberska, M. Matuszewska, op. cit. 
59 Ibidem. 
60 M. Kulik, W. Otrębski, Sytuacja rodzinna z dzieckiem niepełnosprawnym w wyni-

ku choroby genetycznej, [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograni-
czenia rozwoju, red. H. Liberska Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. 

61 H. Liberska, M. Matuszewska, op. cit. 
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Strategie radzenia sobie z problemami  

przez rodziców dzieci z zespołem Downa 

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że sposób, w jaki rodzice 
radzą sobie z problemami wywołanymi przez niepełnosprawność 
intelektualną swojego potomka, przyczynia się do poprawy ich 
zdolności poznawczych, kontroli emocjonalnej i zachowania62. Jed-
nak tylko w niewielu badaniach wnikliwie sprawdzano strategie 
radzenia sobie z problemami wśród rodzin osób z zespołem Dow-
na. Radzenie sobie z problemami zostało zdefiniowane jako myśli  
i zachowania wykorzystywane do zarządzania wymaganiami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi w celu radzenia sobie z sytuacjami 
stresowymi63. Zidentyfikowano dwa typy strategii radzenia sobie ze 
stresem. Pierwsza strategia, zorientowanie na problem, odnosi się do 
wysiłków zmierzających do radzenia sobie ze źródłami stresu po-
przez zmianę zachowań poszczególnych osób, zmianę warunków 
środowiskowych lub wykorzystując oba powyższe sposoby. Drugi 
typ strategii to regulacja emocjonalna, która odnosi się do wysiłków 
zmierzających do ograniczenia wyczerpania emocjonalnego i utrzy-
mania zadowalającego stanu wewnętrznego64. Te typy reakcji ra-
dzenia sobie ze stresem są ze sobą powiązane, uzupełniają się i są 
ściśle związane z reakcjami emocjonalnymi. Ogólnie rzecz biorąc, 
rodzice wykazywali lepsze samopoczucie (czyli niższy poziom de-
presji i objawów psychosomatycznych, wyższe poziom samodziel-
ności i samoakceptacji), jeśli tylko używali strategii akomodacyjnej 
podczas walki ze stresem65. 
________________ 

62 A.P. Turnbull, J.M. Patterson, S.K. Behr, D.L. Murphy, J.G. Marquis, M.J. Blue- 
Banning, Cognitive doping, families and disability, Paul H. Brookes Publishing Co., 
Baltimore 1993. 

63 S. Folkman, J.T. Moskowitz,  Coping: pitfalls and promise, “Annual Review of 
Psychology” 2004, nr 55, s. 745-774. 

64 S. Folkman, R.S. Lazarus, Coping as a mediator of emotion, “Journal of Personali-
ty and Social Psychology” 1988, nr 54, s. 466-475. 

65 Ibidem. 
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W nielicznych badaniach międzykulturowych, które dotyczyły 
sposobów walki ze stresem rodzicielskim wśród rodziców dzieci  
z zespołem Downa, odnotowano podobne wyniki do ujawnionych 
wczesnych rezultatów badan. Np. Lai-Wah Lam i Ann E. Macken-
zie66 omówili przypadki chińskich matek wychowujących dzieci  
z zespołem Downa. Zgodnie z ich wynikami ta grupa matek czę-
ściej stosowała strategie radzenia sobie ze stresem charakteryzujące 
się wysokim poziomem unikania czynników stresogennych oraz 
poszukiwania wsparcia społecznego. Przeprowadzone przez An-
thony’ego Sullivana porównania pomiędzy ojcami i matkami dzieci 
z zespołem Downa ujawniły kilka różnic między płciami w rodzi-
cielskich strategiach walki ze stresem. W poszukiwaniu wsparcia 
emocjonalnego i społecznego, opanowaniu emocji i ich ekspresji 
oraz ograniczeniu konkurujących ze sobą czynności kobiety uzyska-
ły wyraźnie wyższy wynik niż mężczyźni67. 

W innym badaniu związku między stylem poznawczym walki 
ze stresem matek (akceptacja – unikanie czynników stresogennych), 
stanem uczuciowym oraz wrażliwością, uczestniczyło 56 matek  
i ich dzieci z zespołem Downa, które następnie obserwowano przez 
dwa lata68. Podczas walki ze stresem wykorzystywano procesy po-
znawcze i regulację zaburzeń afektywnych, a wrażliwość została 
oceniona na podstawie obserwacji relacji matka – dziecko. Wyniki 
wykazały, że przystępność i unikanie czynników stresogennych 
były stabilne w okresie dwóch lat. Te zmienne walki ze stresem 
przekładają się na cierpienia rodziców dzieci z zespołem Downa  
w złożony sposób. Matki z silną tendencją do reagowania na czyn-
niki stresogenne zgłaszały większe zaburzenia afektywne niż matki, 
które przyjęły mniej wrażliwy sposób walki ze stresem. W tym sa-
________________ 

66 L. Lam, A.L. MacKenzie, Coping with a Child with Down Syndrome: The Experiences 
of Mothers in Hong Kong, “Qualitative Health Research” 2002, nr 12(2), s. 223-237. 

67 A. Sullivan, Gender differences in coping strategies of parents of children with 
Down syndrome, “Down Syndrome Researches and Practice” 2002, nr 8 (2), s. 67-73. 

68 L. Atkinson, T. Bowman, H.L. Minton, B.S. Scott, Psychological distress of  
parents of infants with down syndrome, “American Journal on Mental Retardation” 
1997, nr 102(2), s. 161-171. 
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mym czasie, unikanie poznawcze czynników stresowych i zaburze-
nia afektywne zmniejszyły wrażliwość behawioralną matek wobec 
własnych dzieci69. 

Wsparcie społeczne i jego znaczenie w radzeniu sobie  

ze stresem rodzicielskim w rodzinach  

z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 

Jak zostało wcześniej wspomniane, proces adaptacji do roli ro-
dzica dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jest trudny i wiąże 
się z dużym stresem zarówno dla matki, jak i dla ojca. Ciągłe wy-
zwania jakie niesie ze sobą walka ze stresem rodzicielskim u matek 
i ojców zwiększa znaczenie dostępnych możliwości wsparcia spo-
łecznego. Korzystanie ze wsparcia społecznego rozwija u rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną poczucie, że jest pod 
opieką, że należy do społeczności z podobnymi problemami oraz że 
jej lub jego doświadczenia mogą być cenne i przydatne dla innych70. 

Jak pisze Helena Sęk, żeby właściwe zrozumieć termin wsparcie 
społeczne, należy zasadniczo odnieść się do wiedzy, zarówno  
o prawidłowościach funkcjonowania człowieka w grupie społecznej 
w interakcji z innymi ludźmi, jak i w istniejących sytuacjach pro-
blemowych i trudnych71. Wsparcie społeczne można rozumieć  
w wieloraki sposób: 1) jako indywidualną percepcję sieci wspierają-
cej, którą dysponuje jednostka, 2) jako wynik wspierającej wymiany 
społecznej, 3) jako charakterystyczny rodzaj wsparcia dostarczany 
jednostce72. Najczęściej termin ten bywa używany zamiennie z okre-
________________ 

69 Ibidem. 
70 C.J. Dunst, C.M. Trivette, A.G. Deal, Family Functioning Style Scale, [w:] Ena-

bling and empowering families: Principles and guidelines for practice, red. C.J. Dunst, 
C.M. Trivette, A.G. Deal, Brookline Books Cambridge 1988, s. 179-184. 

71 H. Sęk, Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym?, „Prze-
gląd Psychologiczny” 1986, nr 3, s. 791. 

72 S.D. Johnson, A framework for technology education curricula which emphasizes in-
tellectual processes, “Journal of Technology Education„ 1992, nr 3(2), s. 29-40. 
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śleniami tj.: stosunki, więzi, relacje i związki społeczne73. Podążając 
za Żółkowską, można przyjąć, że wsparcie społeczne ma charakter 
dynamiczny, zależne jest od aktualnej sytuacji człowieka, jak i od 
całego biegu jego życia. Należy tu wspomnieć, że wsparcie postrze-
gane jest subiektywnie i może być miarą tego, w jaki sposób środo-
wisko społeczne reaguje na indywidualne potrzeby rodziców i osób 
z niepełnosprawnością intelektualną74. Wsparcie społeczne niesie 
wiele korzyści, spośród których jedną z ważniejszych jest otrzymy-
wanie od innych potwierdzenia własnej skuteczności, które może 
odgrywać kluczową rolę w odbudowie wiary we własne siły  
w obliczu warunków słabnącej skuteczności rodzicielskiej. 

Wsparcie społeczne może występować w formach dotrzymania 
towarzystwa, pomocy materialnej i wsparcia informacyjnego. To-
warzystwo odnosi się do spędzania czasu razem z innymi, poczucia 
wzajemnej bliskości, wyrażania uznania oraz docenienia drugiej 
osoby. Pomoc materialna związana jest z zapewnieniem zasobów  
i rzeczywistej pomocy, natomiast wsparcie informacyjne wiąże się  
z dostępnością doradztwa i poradnictwa. Wsparcie i pomoc może 
być udzielana na różne sposoby, takie jak pomoc formalna (np. od 
psychologów i nauczycieli) oraz nieformalna (np. od znajomego lub 
innego rodzica). 

Ważnym wskaźnikiem oceny przez rodziców korzyści z otrzy-
manego wsparcia czy też ich zdolności do korzystania z pomocy 
jest ocena satysfakcji z otrzymywanego wsparcia75. Zdaniem Hyun 
Song Shina na satysfakcję wpływają m.in. cechy osobiste rodzica 
dziecka niepełnosprawnego, a szczególnie te, dzięki którym rodzic 
daje sobie przyzwolenie na przyjęcie oferowanego wsparcia76. We-
dług Sullivana na satysfakcję ze wsparcia mogą mieć też wpływ 
________________ 

73 A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2006. 

74 T. Żółkowska, Normalizacja – niedokończona teoria pedagogiki specjalnej, „Nie-
pełnosprawność” 2004, 2011, nr 5, s. 85-94. 

75 J.Y. Shin, Social support for families of children with mental retardation: Compari-
son between Korea and the United States, “Mental Retardation” 2002, nr 40, s. 103-118. 

76 Ibidem. 
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różnice płciowe. Autor dostrzega je na płaszczyźnie oczekiwań ro-
dzicielskich co do otrzymywanego wsparcia. W przeprowadzonych 
przez Sullivana badaniach okazało się bowiem, że kobiety częściej 
oczekiwały wsparcia emocjonalnego i miały większą potrzebę wer-
balizacji swoich przeżyć, natomiast ojcowie częściej podkreślali 
potrzebę pomocy materialnej i otrzymywania porad dotyczących 
rozwiązywania problemów77. 

Interesujące wyniki na temat doznawania satysfakcji ze wspar-
cia przez matki niemowląt z zespołem Downa przeprowadzili Mal-
ka Margalit i współpracownicy78. Badania ujawniły, że oczekiwania 
matek dzieci niepełnosprawnych odnośnie do otrzymywanego 
wsparcia i bezpośredniej pomocy dla ich noworodków w dużej 
mierze zależały od postrzegania przez nie siły osobistej, ale także 
od poczucia spójności ich rodziny. Silne matki, które czuły się pew-
nie i miały wysokie poczucie własnej skuteczności, ale doświadczy-
ły braku stabilności rodzinnej i sygnalizowały brak wsparcia spo-
łecznego, postrzegały personel wczesnej interwencji jako substytut 
rodziny, mówiąc: „Znalazłam nową rodzinę”. 

Matki o małej pewności siebie, ale czujące, że posiadają bardzo 
spójne rodziny nie szukały „nowej rodziny”, ale wyrażały zadowo-
lenie z udziału w programie wspierania rodzin, mówiąc: „Pomagają 
mi uwierzyć, że mogę pomóc mojemu dziecku”79. Innym jeszcze 
czynnikiem wpływającym na satysfakcję ze wsparcia społecznego 
rodziców, zdaniem Victora Floriana i Tamar Krulik80, jest doświad-
czanie przez rodziców uczucia izolacji społecznej. Przeprowadzone 
przez nich badania ujawniły bowiem istnienie ujemnej korelacji 
pomiędzy dostępnością wsparcia społecznego i poczuciem samot-
ności wśród matek. 
________________ 

77 A. Sullivan, op. cit. 
78 T. Lackaye, M. Margalit, Comparisons of achievement, effort, and self-perceptions 

among students with learning disabilities and their peers from different achievement groups, 
“Journal of Learning Disabilities” 2006, nr 39, s. 432-446. 

79 Ibidem. 
80 V. Florian, T. Krulik, Loneliness and social support of mothers of chronically ill 

children “Social Science Medicine” 1991, nr 32(11), s. 1291-1296. 
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Podsumowanie 

Podsumowując, rodzicielstwo jest ważnym czynnikiem dającym 
poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi i określającym jego 
status zarówno w systemie rodziny, jak i w społeczeństwie81. Peł-
niąc funkcję rodzicielską, rodzice mogą zaspokajać zarówno potrze-
by własne np. uznanie, szacunek czy samorealizację, jak i potrzeby 
dzieci np. przekazywanie dzieciom wartości, wiedzy, dbanie o ich 
rozwój i przygotowywanie ich do funkcjonowania w społeczeń-
stwie82. Jednocześnie przyjście na świat potomka z zespołem Dow-
na jest sytuacją trudną, zdarzeniem nieoczekiwanym i często opi-
sywanym w kategorii traumy83. W przypadku rodziców dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną nie można powiedzieć o wej-
ściu lub przyjęciu roli rodzicielskiej, lecz bardziej trafnym stwier-
dzeniem jest mówienie o kilkuetapowym procesie przystosowania 
się do roli84. 

Od 1980 r. naukowcy zmieniają spojrzenie na dziecko z zespo-
łem Downa jako przyczynę psychopatologii rodziny, wprowadzając 
koncepcję niepełnosprawności dziecka jako czynnika stresującego  
w obrębie systemu rodzinnego85. Zgodnie z tą zmianą perspektywy 
czynnik stresujący w systemie rodzinnym, jakim jest niepełno-
________________ 

81 M. Ziemska, op. cit. 
82 T. Rostowska, op. cit. 
83 V. Będkowska-Heine, op. cit.; M. Kościelska, Trudne macierzyństwo…; H. Li-

berska, M. Matuszewska, op. cit.; A. Żyta, op. cit. 
84 V. Będkowska-Heine, op. cit.; R.N. Emde, C. Brown, op. cit.; M. Kościelska, 

Trudne macierzyństwo…. 
85 M. Kościelska, Trudne macierzyństwo…, R.M. Hodapp, L.A. Ricci, Fathers of 

children with down’s syndrome versus other types of intellectual disability: Perceptions, 
stress and involvement, “Journal of Intellectual Disability Research” 2003, nr 47,  
s. 273-284; M. Kulik, W. Otrębski, Sytuacja rodzinna z dzieckiem niepełnosprawnym  
w wyniku choroby genetycznej, [w]: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości  
i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Difin, Warszawa 2011, s. 75-89; H. Liberska, 
M. Matuszewska, Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] Rodzina z dziec-
kiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Difin, 
Warszawa 2011, s. 41-66. 
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sprawność intelektualna dziecka, może prowadzić do negatywnych 
skutków rodzicielskich takich jak stres psychiczny, depresja, dole-
gliwości somatyczne oraz decyzje o separacji czy rozwodzie małżon-
ków86. Jednocześnie niepełnosprawność intelektualna dziecka może 
również wzmacniać rodziców, nadając im sens i znaczenie swojego 
rodzicielstwa, co znajduje odzwierciedlenie w innych obszarach 
funkcjonowania rodziny, takich jak poziom spójności rodziny, pozy-
tywna komunikacja między rodzicami niepełnosprawnego dziecka 
czy korzystanie ze wsparcia społecznego87. 

Stres rodzicielski wydaje się wynikać z połączenia zwiększo-
nych potrzeb opiekuńczych dziecka z opóźnionym lub niepra-
widłowym jego rozwojem, wraz z emocjonalnymi reakcjami rodzi-
ny na niepełnosprawność dziecka88. Sposób, w jaki rodzice radzą 
sobie z problemami wywołanymi przez niepełnosprawność inte-
lektualną swojego potomka, przyczynia się do poprawy ich zdol-
ności poznawczych, kontroli emocjonalnej i zachowania oraz do 
bardziej pozytywnej oceny swojego niepełnosprawnego intelektu-
alnie dziecka89. Analogicznie, jeżeli rodzice będą w stanie obrać 
korzystny, zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem, możemy 
wówczas mówić o korzystnej lub prawidłowej adaptacji do roli 
rodzicielskiej90. 
________________ 

86 W.N. Friedrich, W.L. Friedrich, Psychological assets of parents of handicapped  
and nonhandicapped children, “American Journal of Mental Deficiency” 1981, nr 85,  
s. 551-553. 

87 V. Będkowska-Heine, op. cit.; J.S. Greenberg, M. Wyngaarden-Krauss, M. Mai-
lick-Seltzer, R.R. Chou, J. Hong, op. cit.; R.M. Hodapp, Families of persons with down 
syndrome: New perspectives, findings, and research and service needs, “Developmental 
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Ogólnie mówiąc, proces adaptacji do roli rodzica dziecka z ze-
społem Downa jest trudny, wieloetapowy i stresogenny zarówno 
dla matki, jak i dla ojca. Ciągłe wyzwania jakie niesie ze sobą walka 
ze stresem rodzicielskim u matek i ojców dziecka z zespołem Dow-
na zwiększa znaczenie dostępnych możliwości różnych form 
wsparcia społecznego. Korzystanie ze wsparcia społecznego ma 
olbrzymie znaczenie dla procesu adaptacji do roli rodzica dziecka  
z zespołem Downa, ponieważ rozwija poczucie, że jest się pod 
opieką, że należy się do społeczności z podobnymi problemami 
oraz że jest się osobą wysłuchaną, zrozumianą i że można być 
wsparciem również dla innych osób, które mają podobne doświad-
czenia91. 
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Wprowadzenie 

Macierzyństwo to kategoria trudna do jednoznacznego zdefi-
niowania. W perspektywie humanistycznej może jawić się jako war-
tość przesiąknięta wieloma podmiotami uważanymi za cenne, wręcz 
niezbędne w życiu, nie tylko samej kobiety. Istotą macierzyństwa są 
dwa nierozerwalne byty: matka i dziecko. Akcent miłości macie-
rzyńskiej wpisuje się we współczesne rozumienie macierzyństwa. 
Zdaniem Małgorzaty Karwowskiej jest ono ujmowane jako społecz-
na rola odgrywana przez kobietę wobec dziecka, wyróżniająca się 
spośród innych ról więzią biologiczną i więzią emocjonalną. Rola ta 
może być także podejmowana przez kobietę wobec dziecka innej 
kobiety (matka zastępcza lub adopcyjna)1. 

Badacze zjawiska macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością 
intelektualną zwracają uwagę na wiele problemów w realizacji tej 
sfery życia. Katarzyna Ćwirynkało i Agnieszka Żyta wymieniają 
trzy podstawowe grupy przyczyn utrudniających drogę do macie-
rzyństwa, jak i samo macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością 
intelektualną, a mianowicie: braki w edukacji seksualnej, nieko-
rzystne uwarunkowania biopsychiczne oraz środowiskowe. Jak 
wyjaśniają, czynniki biopsychospołeczne mogą być związane z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Czynniki środowiskowe okazują 
się być bardziej znaczące dla jakości odgrywania roli rodzicielskiej 
aniżeli sam iloraz inteligencji rodzica2. Dorota Lizoń-Szłapowska na 
podstawie badań własnych stwierdza, iż macierzyństwo kobiet  
z niepełnosprawnością intelektualną jest pełne sprzeczności i wy-
kluczeń. Realizacja macierzyństwa odbywa się intuicyjnie, a od-
grywanie roli matki ma głównie charakter sytuacyjny. To spostrze-
________________ 

1 M. Karwowska, Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 38-40. 

2 K. Ćwirynkało, A. Żyta, Kobieta z niepełnosprawnością intelektualną jako matka – 
problematyka wsparcia, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2015, 
nr 18, s. 113-129; por. U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, A. Chyła, Niepełnosprawność 
a macierzyństwo – możliwości i bariery. Studium fenomenograficzne samotnych matek  
z niepełnosprawnością intelektualną, „Studia nad Rodziną” 2013, XVII, nr 2(33), s. 29-52. 
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żenie było szczególnie widoczne u kobiet z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym. Jakość macierzyństwa 
warunkowały wcześniejsze doświadczenia, sytuacja, w której się 
aktualnie znajdowały, ale też ich indywidualne możliwości i dyspo-
zycje3. Kluczowy problem kobiet z niepełnosprawnością intelektu-
alną, zwłaszcza w stopniu głębszym, sprowadza się do braku zain-
teresowania najbliższej rodziny ich macierzyństwem. W swoich 
życiowych wyborach często są osamotnione4. Podejście do małżeń-
stwa i rodzicielstwa osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
opierają na własnych doświadczeniach życiowych5. Niektórzy ba-
dacze wskazują na deklaracje bądź konkretne działania rodziców 
wspierających dorosłe już dzieci z niepełnosprawnością intelektual-
ną w wielu zadaniach istotnych z punktu widzenia ich etapu ży-
ciowego. Chodzi tu przede wszystkim o stwarzanie dogodnych 
warunków mieszkaniowych, pomoc w poszukiwaniu pracy zarob-
kowej lub wypełnianiu niezbędnych formalności, ale też o opiekę 
nad wnukami. Podane przykłady dotyczą jednak najczęściej rodzin 
prawidłowo funkcjonujących, oraz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim6. Trudności w odgrywaniu ról 
związanych z macierzyństwem są w tej grupie kobiet przewidy-
walne. Pomimo tego problem wciąż jest spychany na margines ży-
cia społecznego7. 
________________ 

3 D. Lizoń-Szłapowska, Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną  
w świetle badań własnych, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. 
Tom 11 serii: „Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnospraw-
nych”, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 53-57. 

4 Ibidem. 
5 A. Żyta, Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – wy-

zwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2, s. 59-71. 
6 M. Grütz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie  

i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelek-
tualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, 
red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 175-203. 

7 D. Lizoń-Szłapowska, Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną  
w świetle badań własnych, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. 
Tom 11 serii: „Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnospraw-
nych”, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 53-57. 
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Nastoletnie macierzyństwo wiąże się także z szeregiem proble-
mów, które mają charakter społeczny, prawny, ekonomiczny, a na-
wet medyczny. Badacze nastoletniego rodzicielstwa osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną zwracają uwagę na wieloczynnikowe 
jego przyczyny, m.in.: szukanie wsparcia emocjonalnego, opieki  
i miłości, samotność, a tym samym nawiązywanie relacji z przy-
padkowymi osobami, zaburzone relacje z rodzicami, życie chwilą  
i nieprzewidywanie konsekwencji, niski poziom świadomości sek-
sualnej8. Okazuje się, że nastoletnie macierzyństwo niesie za sobą 
ryzyko zmniejszonych możliwości budowania swojej przyszłości9. 

Założenia metodologiczne badań własnych 

Celem przeprowadzonych badań było poznanie postrzegania 
własnego nastoletniego macierzyństwa oraz macierzyństwa w do-
rosłości kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. A zatem 
przedmiotem badań uczyniono doświadczenia dorosłej kobiety z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na temat jej do-
świadczenia nastoletniego macierzyństwa, ale także macierzyństwa 
w dorosłości. Problem główny zawarto w pytaniu: Jak postrzega 
własne nastoletnie macierzyństwo oraz macierzyństwo w dorosło-
ści badana kobieta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim? Podjęto także próbę poszukiwania odpowiedzi na pytania 
stanowiące problemy szczegółowe: Z jakimi trudnościami musiała 
się zmierzyć w realizacji nastoletniego macierzyństwa oraz macie-
rzyństwa w dorosłości? W jaki sposób radziła sobie z obowiązkami 
nastoletniej matki? W jaki sposób realizuje macierzyństwo w doro-
________________ 

8 D. Sidorczuk, Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska, „Niepełno-
sprawność i Rehabilitacja” 2002, nr 3, s. 58; D. Lizoń-Szłapowska, Usamodzielnianie 
wychowanek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wy-
chowawcze” 2004, nr 8, s. 31-32. 

9 Teenage Pregnancy – March of Dimes, por. źródło: http://www.marchofdimes. 
org/materials/teenage-pregnancy.pdf [dostęp: 15.09.2016]. 
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słości? Czy, a jeżeli tak, to od kogo badana kobieta otrzymała/ 
/otrzymuje wsparcie w trakcie nastoletniej ciąży i nastoletniego 
macierzyństwa oraz macierzyństwa w dorosłości? Jakie są jej relacje 
z córką z nastoletniego macierzyństwa oraz z dziećmi urodzonymi 
w dorosłości? Przyjęta orientacja humanistyczna oddająca głos oso-
bie badanej pozwoliła wyłonić inne wątki istotne w życiu badanej 
kobiety (m.in.: relacje z partnerami życiowymi, relacje z matką, wizja 
przyszłości, byt materialny). Metodologia badań osadzona została  

w strategii badań jakościowych. Przeprowadzono dwa wywiady 
swobodne, w tym o charakterze retrospektywnym. Każdy wywiad 
trwał około jednej godziny zegarowej. Odbyły się one indywidualnie, 
w odstępie ośmiu miesięcy, w miejscu wybranym przez badaną oso-
bę. Wywiady nagrane zostały na nośnik elektroniczny. Uzyskany 
materiał poddano transkrypcji. Uwzględniono triangulację źródeł 
(przeprowadzono wywiad z dwiema asystentkami rodziny). Wybór 
osoby badanej był celowy, uwzględniał płeć (kobieta), fakt posiada-
nia diagnozy o niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadcze-
nie nastoletniego macierzyństwa. Badana kobieta – Alicja (wszystkie 
imiona zostały zmienione), w chwili przeprowadzania wywiadów 
miała 38 lat. Jest matką czwórki dzieci: Magdaleny (21 lat), Marcina 
(13 lat), Jeremiego (10 lat) i Kamila (7 lat). Magdalenę badana urodzi-
ła, mając niespełna 17 lat. W związek małżeński wstąpiła po raz 
pierwszy z ojcem dwójki najmłodszych dzieci. Obecnie jest osobą 
rozwiedzioną. Pani Alicja posiada wykształcenie podstawowe.  
Wychowywała się w pełnej rodzinie. Mieszka w starej kamienicy  
o podstawowym standardzie (łazienka, kuchnia, pokoje). Nie pra-
cuje zawodowo. Dochody finansowe pochodzą głównie z przyzna-
nej jej renty socjalnej oraz ze świadczeń na dzieci. 

Analiza wyników 

Analiza treści wypowiedzi mojej rozmówczyni pozwoliła wyło-
nić główne wątki, które pojawiły się w już w pierwszym wywia-
dzie. Nadano im nazwę podkreślającą etap życia mojej bohaterki, 
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pełnioną funkcję, ale też wskazują na osoby istotne dla przebiegu jej 
życia. W oparciu o wyłonione wątki przeprowadzono analizę wy-
powiedzi ukazującą przebieg fragmentu życia pani Alicji od nasto-
letniego macierzyństwa do chwili obecnej, z uwypukleniem pro-
blemów, z jakimi się zmagała oraz ze sposobami radzenia sobie  
z nimi. W związku z tym uzyskany materiał badawczy zaprezen-
towano zgodnie ze wskazanymi wątkami, w następującej kolejno-
ści: 1. Alicja – nastoletnia uczennica, 2. Alicja – nastoletnia matka,  
3. Alicja – nastoletnia córka nastoletniej matki, 4. Alicja – matka 
Magdaleny i trzech synów, 5. Alicja i jej partnerzy, 6. Alicja i jej 
przyszłość. W wypowiedziach pani Alicji podczas drugiego wy-
wiadu nie pojawiły się treści, które pozwoliłyby na wyodrębnienie 
dodatkowego wątku. Posłużyły one do zgłębienia wielu kwestii, ale 
też ukazania nowych sytuacji, ważnych nie tylko dla osoby badanej, 
ale i dla osób z jej otoczenia. Stąd utrzymano zaproponowaną kolej-
ność analizy. 

Alicja – nastoletnia uczennica 

Wątek szkoły pojawia się niemal na samym początku. Alicja, 
będąc nastolatką, zachodzi w ciążę. Jest wówczas uczennicą szkoły 
specjalnej. Twierdzi, że posiadała wiedzę związaną z poczęciem 
dziecka. Raczej nie miała obaw, podejmując współżycie seksualne, 
że może zajść w ciążę. Nie myślała o konsekwencjach swojego dzia-
łania. Współżycie seksualne i myśl o ewentualnej ciąży sprowadza, 
jak to ujmuje, do umiejętności radzenia sobie z mężczyznami. Jej 
wiedza z zakresu edukacji seksualnej była raczej powierzchowna. 
Zdaniem mojej rozmówczyni, informacja o ciąży nie wywołała  
u niej negatywnych emocji: Normalnie przyjęłam to, nie tak, żeby  
„A Jezu, co ja zrobię” i tak dalej, no nie, albo co zrobić, żeby, nie, nie. Być 
może miniony czas pozwala dziś pani Alicji popatrzeć na siebie 
bardziej przez pryzmat bohaterki, odważnej i radzącej sobie kobie-
ty. Opis reakcji członków jej rodziny ukazuje tylko pozorny spokój 
młodej wówczas dziewczyny. Alicja uczęszczała do szkoły, będąc  
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w ciąży. Nie czuła się wyobcowana. Jak podkreśla: Nie pierwsza i nie 
ostatnia ja byłam. To nie był szok, jak to się mówi. W tym czasie inne 
dziewczęta również były w ciąży. Stwierdzenie, że inne koleżanki 
znalazły się w dużo gorszej sytuacji niż ona, ujawnia pewne obawy 
albo też trudności, z którymi nastoletnia Alicja musiała się zmie-
rzyć. Wspomina, że jednej z uczennic odebrano dziecko. Nie rozu-
mie, dlaczego nie dostała wyprawki ze szkoły, tak jak jej koleżanka. 
Pamięta incydentalne działania realizowane na terenie szkoły  
w zakresie edukacji seksualnej (np. oglądanie filmu), reasumując 
stwierdzeniem: ale wie Pani, w szkole to się tak jakoś, nie?, uwagi, jak to 
się mówi, nie zwraca, no nie, a gdzie. Nie organizowano też zajęć doty-
czących pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem. Nie czuła po-
trzeby rozmowy z psychologiem, pedagogiem czy z zaufanym nau-
czycielem. Nie przypomina sobie takiej inicjatywy ze strony grona 
pedagogicznego. Uczęszczała na wszystkie zajęcia, zwolniona była 
jedynie z wychowania fizycznego. Ciążę znosiła dobrze. Nikt jed-
nak nie przygotował jej do momentu porodu. Urodziła naturalnie, 
podobnie jak i drugie dziecko, które pojawiło się osiem lat później 
(kolejne dwie ciąże rozwiązane były za pomocą cesarskiego cięcia). 
O samym porodzie niewiele mówi. Nie zapamiętała dobrze osoby 
położnej. Po urodzeniu dziecka przerywa naukę, a więc w pierw-
szej klasie szkoły zawodowej. Do szkoły nie powróciła. Nauczyciel 
zachęcał ją do kontynuowania nauki, jednak ona już nie chciała. 
Szkoła, a konkretnie pedagog szkolny, jak twierdzi badana, suge-
rował młodej Alicji oddanie dziecka do placówki. Przed ciążą po-
strzega siebie jako dziewczynę towarzyską. Przyznaje, że czasem 
wagarowała, spędzała czas z chłopcami, ale od momentu, gdy do-
wiedziała się o ciąży, zmieniła styl życia. 

Alicja, nastoletnia matka 

Pani Alicja we wspomnieniach o nastoletnim macierzyństwie 
przybiera postać dziewczyny-matki, samodzielnej, radzącej sobie z no-
wymi obowiązkami. Wydaje się być upartą, a zarazem konsekwentną 
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dziewczyną, która umiała ułożyć sobie plan każdego dnia, dzięki 
czemu, jej zdaniem, potrafiła połączyć rolę uczennicy z rolą matki. 
Jednakże kolejne fragmenty wypowiedzi pani Alicji podają w wąt-
pliwość nakreśloną harmonię. Nie ukończyła pierwszej klasy szkoły 
zawodowej. Z przekonaniem twierdzi, iż była to jej decyzja. Argu-
mentem tego wyboru okazały się problemy zdrowotne córki, ale też, 
jak można przypuszczać, trudne relacje z własną matką, nie ułatwiają-
ce młodej Alicji realizacji siebie tak w jednej, jak i w drugiej roli. Pytana 
o emocje, odczucia w momencie pojawienia się pierwszego dziecka 
oraz sposoby radzenia sobie z nową sytuacją, sprawia wrażenie pew-
nej obojętności wobec tego wydarzenia. Sprowadza je do przygotowa-
nia wyprawki kilka miesięcy przed porodem. Pani Alicja nie potrafiła 
wymienić osób, które jej pomagały w przygotowaniu się do porodu 
czy w nabyciu umiejętności pielęgnacyjnych małego dziecka. Wska-
zuje wprawdzie matkę, ale wspomina ją jako osobę krytykującą  
i narzucającą, co prowadziło do konfliktów między kobietami. 

Alicja, nastoletnia córka nastoletniej matki 

Rozmówczyni twierdzi, że w tej nowej sytuacji, nastoletniego 
macierzyństwa, matka w zasadzie jej pomagała nie tak, jak powin-
na. Mówi, że matka nie spełniała się w roli babci. Zdaniem pani Alicji 
nie wywiązywała się, co ją osobiście drażniło. Wypowiedzi kobiety 
mogą sugerować, że sytuacja pojawienia się dziecka rodziła między 
nimi konflikty. Wspomina m.in.: Ona, wiadomo, została [z dziec-
kiem], jak ja poszłam, no, ale nie za bardzo, po prostu chęci miała, o tak 
powiem. Istotnym wątkiem wydaje się kwestia przejęcia obowiąz-
ków opieki nad dzieckiem przez matkę młodej Alicji. Jej zdaniem  
o tym fakcie zadecydowały prawne aspekty. Odpowiedzi pani Ali-
cji nawiązujące do relacji matka – córka znów ukazują tę pierwszą 
jako dominującą postać, w zachowaniu stanowczą, zaborczą, a cza-
sem nawet agresywną. Co istotne, kobieta zauważa, że jednak jej 
matka nie radziła sobie. W tej stanowczości, ale i nieumiejętności 
rozwiązywania trudności życiowych obydwie kobiety wydają się 
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być bardzo podobne do siebie. Zdarzały się sytuacje, gdy zgodnie 
zajmowały stanowisko. Z pewnością znacząca była decyzja o zao-
piekowaniu się dzieckiem w rodzinie, pomimo, zdaniem mojej 
rozmówczyni, sugestii ze strony szkoły oddania dziecka do pla-
cówki. Pani Alicja ma żal do matki, ale i pretensje o zdominowanie 
oraz narzucający styl w pomaganiu stawania się rodzicem. Nie zy-
skała akceptacji własnej matki bycia mamą. Sama próbowała wal-
czyć o swoją pozycję, co wywoływało częste konflikty. Można zało-
żyć, że sposób pomagania ze strony własnej matki negowało jej 
nową tożsamość rodzicielską. Wypowiedzi mojej rozmówczyni 
świadczą, że pragnęła podjąć rolę matki. Nie chciała z niej zrezy-
gnować. Czuła się odsuwana, nawet w sytuacjach, z którymi mogła 
się zmierzyć. Matka nie wyjaśniała jej różnych decyzji związanych  
z dzieckiem. Tego typu okoliczności powodowały zapewne coraz 
większe zagubienie i coraz głębsze poczucie własnej bezradności. 
Zakłócone relacje między matką a córką trwają do dzisiaj. Pani Ali-
cja ma poczucie, że matka wciąż ją krytykuje i traktuje niepoważnie, 
nie rozumie jej potrzeb jako dorosłej już kobiety. Wyjaśnia m.in.: 
Ostatnio, wie pani, była i zaczęła mi narzucać i mówić, że nie powinnam 
tych i tych rzeczy robić. No, po prostu, nie to, żebym chciała znów się 
związać z jakimś innym facetem, ale po prostu, ja też potrzebuję, żeby ktoś 
przyszedł, posiedział. Ona myśli sobie, że, acha, jak mężczyzna siedzi to 
„acha już seks”. To nie znaczy. […] To nie na tym rzecz polega. […] Ja 
mówię „co cię to obchodzi? Ja mam prawie czterdzieści lat i ty mi będziesz 
mówić, co ja mam robić. No ty chyba niepoważna jesteś!” […] Ja myślę, że 
my pod tym względem nigdy nie dogadamy się. Jak można przypuszczać, 
pani Alicja traciła stopniowo zaufanie do matki, będąc odtrącaną  
w stawaniu się kobietą, nie uzyskując emocjonalnego wsparcia. 

Alicja, matka Magdaleny i trzech synów 

Magdalena nie była planowanym dzieckiem. Zdaniem matki, 
córka nigdy nie pytała o biologicznego ojca. Podobnie syn Marcin 
nie zadawał pytań o swojego ojca (kolejny partner pani Alicji). Ko-
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bieta doświadcza trudności wychowawczych. Z pewnością konflikt 
z byłym mężem jest jedną z przyczyn dezintegrujących relacje  
w rodzinie. Panią Alicję niepokoją zachowania byłego męża mogące 
wpłynąć na stosunki między rodzeństwem z pozostałych związ-
ków. Najmłodsi synowie widują się z ojcem w weekendy. Wiele 
miejsca w naszej rozmowie pani Alicja poświęciła Magdalenie, kon-
centrując się przede wszystkim na jej obecnej sytuacji. Schemat po-
wielenia biograficznych wątków matki i córki, a nawet babci, jest 
nader widoczny. Badana uważa, że jej córka jest niedojrzała. Pod-
czas pierwszej rozmowy moja rozmówczyni wyraziła zaniepokoje-
nie ciążą córki, pomimo jej 21 lat (z informacji uzyskanych podczas 
wywiadu z asystentkami rodziny i podczas kolejnego spotkania  
z panią Alicją okazało się, że Magdalena nie była jednak w ciąży). 
Córkę przedstawia jako lekkomyślną kobietę, nieradzącą sobie  
z podstawowymi zadaniami w gospodarstwie domowym. Krytycz-
ny ton wobec córki maskuje tak naprawdę lęk o jej przyszłość: oba-
wiam się czasem tego, żeby tylko nie zabrali. Naprawdę. – Dziecka? [py-
tanie – A.M.] – Yhm, bo ona naprawdę jest nieprzygotowana. Pani Alicja 
nie widzi możliwości wsparcia córki. Uzasadnia to stwierdzeniem: 
Moja matka powiedziała, że jej nie chce. Odnosi się wrażenie, że ona 
sama wciąż jest pod wpływem własnej matki, ale też nie radzi sobie 
z trudnymi zachowaniami Magdaleny. Córka badanej jest absol-
wentką szkoły specjalnej, do której uczęszczała jej matka. Obecnie 
przebywa za granicą w celach zarobkowych. Ten fakt skłania do 
namysłu nad stanowczo pesymistyczną opinią pani Alicji o nieza-
radności córki. Relacje z nią mają charakter warunkowy, nawet  
w sytuacji udzielania jej pomocy. Badana przedstawia swojej córce 
świat jako zagrożenie: albo tu pracujesz i dokładasz się, albo żegnamy 
się. Idź sobie wynająć, wynajmij pokój, albo z kimś sobie wynajmij. Wtedy 
się przekonasz, co to znaczy opłaty. […] Ona się bała, po prostu wiedziała, 
że ona nie, nie podała temu. No, ja też, wie pani, jak niczym wyprowadzi-
łam się, to też myślałam, czy ja sobie dam radę? Ostatnia część wypo-
wiedzi świadczy, że matka rozumie stan emocjonalny córki, bo  
sama doświadczała podobnych sytuacji. Pani Alicja nie usprawie-
dliwia jednak zachowania córki, które uważa za lekkomyślne, nie-
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odpowiedzialne mówiąc: Wie Pani ona tak się zachowuje, jakby, z dnia 
na dzień żyje, będzie dzisiaj, to będzie, będzie jutro, nie będzie, to nie bę-
dzie. Brak przewidywania konsekwencji i związana z tym beztroska 
życia Magdaleny, wskazywane przez panią Alicję, jest także charak-
terystyczna u niej samej. Odzwierciedla się w wielu fragmentach jej 
życia (przyjęcie wiedzy o ciąży – mleko się rozlało, spodziewane re-
akcje rodziców na wieść o ciąży – i tak by mi nic nie zrobiła [matka], 
okres nauki szkolnej będąc w ciąży – nie pierwsza i nie ostatnia ja 
byłam, przygotowanie do pierwszego porodu i emocje z tym zwią-
zane – no, co będzie, to będzie, nie?). Zestawiając etapy wchodzenia  
w dorosłość i początki życia w dorosłości obu kobiet – pani Alicji 
nie udało się ukończyć szkoły zawodowej, uzyskać kwalifikacji 
zawodowych czy podjąć pracę zarobkową. Magdalena przeciwnie, 
kończy szkołę z kwalifikacjami w zawodzie kucharza, posiada do-
świadczenia w pracy zawodowej, w tym za granicą (obecny pobyt 
w Niemczech, a wcześniej w Holandii). A jednak niezależnie od 
przebiegu losów życiowych, na progu dorosłości obydwie sprawiają 
wrażenie zagubionych. Elementy bezradności korespondują z by-
ciem „tu i teraz”, życiem dniem dzisiejszym. Z relacji matki wynika, 
że Magdalenie nie udało się na dłuższy czas utrzymać stanowiska 
pracy. Wypowiedzi matki wskazują na kilka przyczyn tego stanu: 
błędnie obrana droga kształcenia, niezaradność, nieodpowiedzial-
ność, ucieczka przed trudnymi sytuacjami. Magdalena nie potrafiła 
także utrzymać związku partnerskiego. Pani Alicja za przyczynę 
zerwania relacji obwinia córkę, mimo iż sama wspomina o nadu-
żywaniu alkoholu przez partnera córki (pani Alicja także ma za 
sobą związek małżeński z mężczyzną alkoholikiem). Cieszy się, że 
ciąża córki okazała się nieprawdziwa. Jak mówi: dziecko, to nie za-
bawka, a sytuację, w której hipotetyczny ojciec dziecka okazałby się 
podobny do jej córki, nazywa „tragedią”. Obawy matki wiążą się 
zapewne nie tylko z zarzutem braku odpowiedzialności do doro-
słego życia córki. Jej związki z mężczyznami również kończyły się 
niepowodzeniem. Być może świadomość samotnego macierzyń-
stwa i trudów z tym związanych budzą dodatkowy niepokój  
o przyszłość ewentualnych wnuków, ale też córki. Nieumiejętność 
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przekazywania uczuć z pokolenia na pokolenie uwidacznia się  
w wielu wypowiedziach pani Alicji, również w kontekście jej relacji 
z Magdaleną. Nie można sądzić, że los Magdaleny jest dla matki 
obojętny. Ich na pozór oddalenie to wynik nieporadności w budo-
waniu kontaktu z dzieckiem. Momentami próbuje zrozumieć córkę. 
Przywołuje własne doświadczenia. Twierdzi, że boi się o jej przy-
szłość. Być może osamotnienie w wychowaniu pierwszego dziecka, 
ograniczone wsparcie profesjonalistów, ale też wzorce rodziny ma-
cierzystej są powodem problemów z kolejnym dzieckiem, które się 
pogłębiają. Badana wyjaśniła, że za niewłaściwe zachowanie i wa-
garowanie syn Marcin rozmawiał już z sędzią. Po szkole ma obo-
wiązek uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej. Objęty jest tak-
że opieką kuratora. Czasem z chłopcem rozmawia pracownik 
socjalny. Próbuje też dość niefrasobliwie tłumaczyć syna, wyjaśnia-
jąc, iż nie zawsze wagarował, bo był przecież w domu. Kobieta po-
kłada jednak nadzieję w skuteczność wskazanych profesjonalistów, 
iż wpłyną na zmianę zachowania Marcina. Wspominając dwóch 
młodszych synów, wspomina jedynie o ich problemach w uczeniu się. 

Alicja i jej partnerzy 

Badana niewiele mówiła o ojcu pierwszego dziecka. Odnosiło 
się wrażenie, że niespecjalnie ma ochotę opowiadać o tamtej znajo-
mości. Mężczyzna ten starszy był od pani Alicji o siedem lat. Ona 
sama dość enigmatycznie opisuje ten związek. O pierwszym spo-
tkaniu, okolicznościach poznania i w końcu o ciąży odpowiada 
krótko: Wie Pani, nad tym się nie zastanawiałam. No jest dziecko. Uwa-
ża, że znali się dość długo. Nie był przypadkowym chłopakiem. Na 
pytanie, czym jej zaimponował, odpowiada lakonicznie: No, jak 
zazwyczaj, jak każdy, jak to się mówi chłopak. Można przypuszczać, że 
nie osiągnął psychicznej dojrzałości do odegrania roli ojca i partnera 
życiowego. Kobieta wspomina: Wie pani. No, dowiedział się i nie, żeby 
nie był zadowolony, ale nie, nie był przeciwny, no bo mleko się wylało, jak 
to się mówi. Ale z drugiej strony nie miał takiego postanowienia, że teraz 



Od nastoletniego macierzyństwa do życia w dorosłości w wypowiedziach kobiety 111 

będzie, że ma rodzinę, że będzie dziecko i tak dalej. Po prostu trza było go 
za rączkę, tak jak małe dziecko. Ale później, że wyszło tak, jak wyszło, że 
zostałam sama z tym dzieckiem, i zostałam i nie żałuję tego w ogóle”. Pani 
Alicja nie utrzymuje już kontaktu z ojcem Magdaleny, podobnie jak 
i z ojcem swojego drugiego dziecka. Dzieci także nie mają kontaktu 
ze swoimi ojcami. Drugiego partnera życiowego, ojca Marcina, 
przedstawia podobnie jak pierwszego. To mężczyzna podporząd-
kowany, ale też niezaangażowany. Pani Alicja sprawia wrażenie 
kobiety dominującej w związku. O trzecim partnerze życiowym 
dowiaduję się w momencie rozmowy o próbie usamodzielnienia się 
mojej rozmówczyni: Jak trzecie dziecko się urodziło, no to, jak się to mó-
wi, ponaglałam tego wtedy partnera, że ma pewne rzeczy wobec mnie  
i moich dzieci, ma zrobić. Jeżeli nie zrobi, to będzie koniec. I dążyłam do 
tego, żeby on po prostu postanowił coś. I tak samo ponaglałam go o pracę,  
o niechwytania się tych rzeczy co mnie nie odpowiada, czyli picie alkoholu, 
„od kolegów wara” ja mówię i „wtedy będziemy rozmawiać”. I na począt-
ku, wie pani, on, to mu odpowiadało, ale później już…. Pani Alicja z tym 
mężczyzną wstąpiła w związek małżeński, który zakończył się 
rozwodem. Samotne macierzyństwo niesie za sobą obowiązki, z któ-
rymi sobie nie radzi. Ponadto trudne relacje z matką przyczyniły się 
do tego, że szukała oparcia w kimś innym „po omacku”. Wiąże się  
z mężczyznami, którzy nie są w stanie zapewnić jej oraz dzieciom 
stabilizacji życiowej, nie tylko w zakresie wsparcia materialnego, ale  
i poczucia bezpieczeństwa. W postępowaniu z mężczyznami cechuje 
ją duży rygoryzm. Stawia im wymagania, w zasadzie niemożliwe 
do spełnienia „tu i teraz”. Powodem są z pewnością uzależnienia, 
styl życia świadczący o wyuczonej bezradności i prawdopodobnie 
kontynuacja powielania wzorców obowiązujących w środowisku,  
w jakim żyją. Ten swego rodzaju autorytaryzm wobec parterów 
życiowych odnajdujemy też u matki badanej. Moja rozmówczyni 
szukała sposobów na poprawę relacji małżeńskich, jednakże koń-
czyły się one fiaskiem. Konflikt między panią Alicją a jej byłym mę-
żem nie został zażegnany. Moja rozmówczyni obecnie spotyka się 
ze starszym od siebie o 10 lat mężczyzną, który ma dorosłe już dzie-
ci. Pani Alicja znów stawia wyraźną granicę mężczyźnie: Ja jestem  
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z tych, jak mówię tak, to tak, jak mówię nie, to nie. To ja muszę podjąć 
decyzję, a nie on. Czy jest to przejaw silnej Alicji, która nauczyła się 
od profesjonalistów stawiania granic i mówienia „nie”, wysławiania 
swoich potrzeb i oczekiwań? Budowanie związku w oparciu o wła-
sne wyobrażenia? Istnieje też prawdopodobieństwo powielania 
schematów relacji rodzinnych obserwowanych i doświadczanych  
w dzieciństwie, ale i dorosłości. Matka Alicji też jawi się jako kobie-
ta dominująca, ojciec jest postacią drugiego planu. Pani Alicja pod-
kreśla konieczność podjęcia decyzji o związku tylko przez nią samą. 
Nie uwzględnia stanowiska partnera. 

Alicja i jej przyszłość 

Badana twierdzi, że nie jest gotowa na poważny związek z ko-
lejnym mężczyzną. Nie wierzy, że jej życie prywatne może się jesz-
cze jakoś ułożyć. Argumentuje to przede wszystkim obecnością 
czwórki dzieci. Kobiece marzenia sprowadza wyłącznie do posia-
dania własnego mieszkania. Zapytana o dzieci odpowiada, że chcia-
łaby je zabezpieczyć, tzn., żeby miały własny kąt. Marzenia pani 
Alicji uwikłane są w prozę skomplikowanego życia. Podczas dru-
giej naszej rozmowy usłyszałam: Wie Pani, ja tylko myślę o mieszka-
niu, właśnie pojutrze idę do adwokata, bo były mąż nie chce, nie dość, że 
mnie wymeldował, to jeszcze chce mnie pozbawić całkowicie tego mieszka-
nia, żebym nie była współwłaścicielem. 

Podsumowanie 

Wspomnienia pani Alicji zwracają uwagę na kilka istotnych za-
gadnień, ważnych z perspektywy pedagogicznej. Pierwszy wyło-
niony wątek nawiązuje do samego zjawiska nastoletniego macie-
rzyństwa dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną. Jego skala 
jest wciąż nierozpoznana. Podobnie jak zjawisko nastoletniego ojco-
stwa w tej populacji osób. Kolejny zasygnalizowany problem, pod-
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kreślany w literaturze przedmiotu, dotyczy wciąż niskiego poziomu 
edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną10.  
W związku z tym, że nastoletnie rodzicielstwo jest zjawiskiem, któ-
re spotyka się również wśród uczniów szkół specjalnych, interesu-
jącą propozycją mogą być programy edukacyjne z wykorzystaniem 
symulatorów niemowlęcia, kierowane również do osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu głębszym11. Warto się zasta-
nowić, na ile dzisiejsza szkoła, ale i inne instytucje, w porównaniu 
do okresu, w jakim dorastała moja rozmówczyni, pomagają nasto-
letniej matce przejść ciążę, przygotować się do porodu czy wyposa-
żyć ją w umiejętności związane z pielęgnacją i opieką nad dziec-
kiem. Dotyczy to zwłaszcza tej grupy młodych kobiet, które nie 
mogą liczyć na swoich najbliższych. Nastoletnie macierzyństwo 
może się wiązać nie tylko z ryzykiem opóźnienia realizacji procesu 
edukacyjnego. Faktem jest, że współczesne szkoły, przy wsparciu po-
radni psychologiczno-pedagogicznych, stwarzają możliwość uczęsz-
czania i ukończenia edukacji nastoletniej matce. Nie można jednak 
wykluczyć sytuacji, w której dziewczęta zbliżające się do uzyskania 
pełnoletności podejmują decyzję przerwania nauki, gdyż nie mają 
oparcia w bliskich i z konieczności wybierają takie rozwiązania. 
Nieukończenie szkoły w dużym stopniu zaważyło na dalszych lo-
sach mojej rozmówczyni. Pani Alicja jest do dzisiaj osobą bezrobot-
ną, bez kwalifikacji zawodowych. W zasadzie jeszcze do niedawna 
żyła w środowisku dysfunkcyjnym, a próby jego zmiany prawdo-
podobnie byłyby łatwiejsze w sytuacji posiadania posady. Pomijając 

________________ 

10 W. Dykcik, Przygotowanie młodzieży upośledzonej umysłowo do życia seksualnego 
jako element przyszłej samorealizacji małżeńskiej i rodzinnej, [w:] Drogi samorealizacji 
młodzieży dorastającej, red. L. Niebrzydowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 1997, s. 165-172; A. Mach, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec 
życia w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2015, s. 71-84. 

11 A. Gonera, Symulatory niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa, „Niepełnospraw-
ność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2015, nr 20, s. 190-200; zob. R. Kijak, Seksual-
ność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2014, s. 107-120. 
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kwestie finansowe, praca zawodowa z reguły wpływa na poczucie 
własnej wartości, a także stwarza możliwości nawiązania kontaktu 
z innymi ludźmi. Niejednokrotnie bywa szansą oderwania się  
od dotychczasowego, nie zawsze przyjaznego środowiska, a tym 
samym poznania innej alternatywy życiowej, innego sposobu funk-
cjonowania. Braki w edukacji, na jakie częściej narażone są nastolet-
nie matki, powodują, że stają się w mniejszym stopniu konkuren-
cyjne na rynku pracy12. Jak wyjaśnia Mieczysław Radochoński: 

przedwczesne rodzicielstwo skorelowane jest z wieloma czynnikami 
ryzyka dla przyszłego rozwoju dziecka, jak niski status ekonomiczny  
i zawodowy oraz samotne macierzyństwo. W rezultacie takie dziecko, 
w porównaniu z rówieśnikami, może gorzej rozwijać się pod wzglę-
dem fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym, co ułatwia między-
pokoleniową transmisję zaburzeń zachowania13. 

Analizując wypowiedzi bohaterki prezentowanych badań, 
trudno nie zauważyć powielanych przez nią schematów życiowych 
własnej matki, sposobów postępowania wobec najbliższych, nawet 
tych nieakceptowanych. Te podobieństwa zauważa się również  
u córki pani Alicji. Okazuje się, że w przypadku podejmowania roli 
rodzicielskiej, kobiety są nośnikami tradycji, natomiast mężczyźni 
nośnikami zmiany. Dlatego też u kobiet obserwuje się zgodność 
oczekiwań, wartości, ewaluacji, a także oczekiwań dotyczących 
czasu realizacji, w zakresie trzech pokoleń (młoda dorosła – matka, 
matka – babcia, młoda dorosła – babcia)14. Przedstawione fragmen-
ty życia ujawniają trudności w nawiązywaniu relacji osobistych, 
partnerskich i małżeńskich oraz wychowawczych. 
________________ 

12 Zob. Jones K.H., Woolcock-Henry C.O., Domenico D.M., Wake up call: preg-
nant and parenting teens with disabilities, „The International Journal of Special Educa-
tion” 2005, t. 20, nr 1, s. 97. 

13 M. Radochoński, L. Perenc, A. Radochońska, Rodzina a zachowanie antyspołecz-
ne, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN SA, Warszawa 2015, s. 523. 

14 M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na 
styku pokoleń, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, s. 201. 
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Udzielanie wsparcia nastoletniej matce, w tym matce z niepeł-
nosprawnością, w realizacji jej macierzyństwa, wymaga spojrzenia 
także na jej rodzinę. Najlepiej wyjaśniają to słowa mojej rozmów-
czyni odnoszące się do własnego doświadczenia, które nakreśliło jej 
dalsze losy: Żałować nie żałuję, ale jakbym miała teraz rozum, taki, jak 
teraz mam, no to, by nie było. To może by było, później, no, może. No ale, 
że się tak po prostu potoczyło, no to się potoczyło. Nie wiem, może odgapi-
łam to, wie pani od mojej matki. Bo moja matka też miała ze 17 [śmiech], 
no nie wiem, czy to tak dziedzicznie, no nie? Nie wiem. 
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Wprowadzenie 

Problematyka niepełnosprawności i funkcjonowania osób z nie-
pełnosprawnością stała się w ostatnich dekadach przedmiotem za-
interesowań wielu dyscyplin naukowych nie tylko z obszaru nauk 
społecznych. Coraz częściej o osobach z niepełnosprawnością myśli 
się, projektując budynki, infrastrukturę miejską. Pojawiają się całe 
działy nauk technologicznych poświęconych projektowaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego, medycznego, okazuje się bowiem, że zapotrze-
bowanie jest coraz większe, a prognozy, zwłaszcza demograficzne, 
wskazują na to, że będzie ono wciąż rosło. 

Bez wątpienia istotny wpływ na rozwój zainteresowania pro-
blematyką niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością miał 
również rozwój nauk humanistycznych i społecznych, upowszech-
nienie tendencji podnoszących prawa człowieka do rangi praw 
ogólnych jako podstawy budowania porządku społecznego. W kon-
sekwencji pojawiły się hasła koniecznego przeciwdziałania wyklu-
czeniu i marginalizacji człowieka z uwagi na jakikolwiek aspekt 
utrudnień rozwojowych – czy to związanych z indywidulanymi, 
społeczno-kulturowymi, gospodarczymi czy też geograficznymi 
uwarunkowaniami życia. 

Prawa człowieka utożsamiane z prawami naturalnymi, przysłu-
gującymi wszystkim ludziom, oznaczały w istocie, że ludzi nie 
można różnicować z jakichkolwiek względów i w związku z tym 
przypisywać im różnych katalogów praw. Takie rozumienie stało 
się powszechne (przynajmniej w części świata) wcale nie tak daw-
no, bo dopiero w drugiej połowie XX w. Za formalny początek 
prymatu takiego sposobu myślenia uznać można przełom lat 40.  
i 50. XX w., uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka1. 
Od tego też momentu zaczęły pojawiać się również dokumenty 
międzynarodowe dedykowane poszczególnym grupom osób z nie-
pełnosprawnością. W innych znalazły się zapisy, które we fragmen-
________________ 

1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/ 
user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowika.pdf [dostęp: 12.02.2013]. 
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tach odnosiły się do wybranych kategorii porządku społecznego, 
obszarów problemowych, sygnalizując brak równego traktowania, 
prawa osób z niepełnosprawnością2. 
________________ 

2 Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Declaration on the Rights 
of Mentally Retarded Persons) – 1971 r. – podkreśla, że osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie mają te same prawa co inni ludzie oraz ustanawia specjalne prawa dla 
tych osób wynikające z ich potrzeb http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest 
/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx [dostęp: 31.05.2014]; Deklaracja 
Praw Osób Niepełnosprawnych (Declaration on the Rights of Disabled Persons) – 1975 r. – 
potwierdzająca, że osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa obywatel-
skie I polityczne, jak inni ludzie http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest 
/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx [dostęp: 31.05.2014]; Rezolucja Zgromadze-
nia Ogólnego z 1976 r. ustanawiająca rok 1981 Międzynarodowym Rokiem Osób 
Niepełnosprawnych. W tym roku powstały międzynarodowe, regionalne i krajowe 
plany działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, przewidujące działania na rzecz 
wyrównywania szans, leczenia, rehabilitacji i zapobiegania niepełnosprawności; 
Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (World Programme of 
Action Concerning Disabled Persons), przyjęty na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ 3 grudnia 1982 r. http://www.who.int/disabilities/policies/standard_ 
rules/en/ [dostęp: 31.05.2014]; Zasady Tallińskie (Tallin Guidelines for Action on Human 
Resources Development in the Field of Disability), przyjęte w 1989 r., dotyczące edukacji 
i zatrudniania osób z niepełnosprawnością przez instytucje rządowe oraz na wszystkich 
poziomach władzy publicznej w celu wyrównywania szans osób z niepełnospraw-
nością http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r070.htm [dostęp: 31.05.2014]; 
Zasady Ochrony Osób Cierpiących na Choroby Psychiczne oraz Poprawy Opieki 
Zdrowotnej w tym Zakresie (Principles for the Protection of Persons with Mental Illness 
and for the Improvement of Mental Health Care), przyjęte w 1991 r. jako jeden z doku-
mentów końcowych Dekady Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonej w latach 1983-1992 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dokument zawiera 25 głównych zasad, które 
określają prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną http://www.un.org/do 
cuments/ga/res/46/a46r119.htm [dostęp: 31.05.2014]; Standardowe Zasady Wy-
równywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization 
of Opportunities for Persons with Disabilities), przyjęte w 1993 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Dokument określa modelowe kierunki rozwiązań dotyczących osób  
z niepełnosprawnością, stanowi podstawę tworzenia polityki i programów dotyczą-
cych osób z niepełnosprawnością. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48 
r096.htm [dostęp: 31.05.2014]; Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 r. celem kodyfikacji praw osób z niepeł-
nosprawnością, http://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/konwencja- 
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Nie bez znaczenia dla rozwoju myśli i badań naukowych odno-
szących się do problematyki równego traktowania, wykluczenia  
i marginalizacji osób czy grup społecznych miała w Polsce bez wąt-
pienia dominująca, do niemal lat 90. XX w. doktryna społeczno- 
-polityczna. Lata opóźnienia, będące wynikiem przeszłego ustroju 
społecznego, wciąż są obciążeniem dla wielu dyscyplin naukowych 
w obszaru nauk społecznych i humanistycznych. W odniesieniu do 
problematyki pedagogiki specjalnej najlepiej ilustrują to przykłady 
opóźnień w ratyfikacji przyjmowanych przez ONZ czy UE deklara-
cji, rezolucji, dyrektyw dotyczących zagadnień: praw człowieka, 
równego traktowania czy niepełnosprawności. Dla przykładu: Eu-
ropejska Karta Społeczna, uchwalona w Turynie w 1961 r., została 
ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.; Karta Praw Podstawowych 
UE przyjęta w Nicei w 2000 r. i Traktat Lizboński z 2007 r., które 
weszły w życie w 2009 r., zostały przez Polskę przyjęte z ogranicze-
niami, a Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta prze 
ONZ w 2006 r., podpisana przez Polskę w 2007 r., została ratyfiko-
wana (wprowadzona do polskiego porządku prawnego) pod koniec 
2012 r. Ratyfikowanie aktów prawnych z opóźnieniem wynika  
z konieczności dostosowania wewnętrznego prawa danego państwa 
do postanowień międzynarodowych. W tym jednak przypadku nie-
odparcie rodzi się refleksja, że prace nad owym dostosowaniem 
uwarunkowane są determinacją ustawodawcy, która w pewnym 
sensie wynika z nadanej problematyce rangi społecznej. Innym pro-
blemem, już nie tyle natury ustawodawczej, co społecznej, jest go-
towość przyjęcia, zaakceptowania postulowanych rozwiązań3. Na 
tle innych państw UE Polska postrzegana jest jako kraj o konserwa-
tywnych poglądach. Akceptacja odmienności, zróżnicowania wyni-
kającego z niepełnosprawności, wyznania, orientacji seksualnej jest 
niejednokrotnie poważnym problemem. Nawet istniejące rozwią-
________________ 

o-prawach-osob-niepelnosprawnych/ratyfikacja-konwencji-o-prawach-osob-niepelno 
sprawnych-przez-polske/ [dostęp: 1.06.2014]. 

3 Polska jest np. współcześnie postrzegana jako jeden z „najczystszych” etnicz-
nie krajów UE. Trudno jest zatem forsować modele koegzystencji społeczeństwa 
wielokulturowego. 
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zania formalno-prawne nie przesądzają w tym przypadku o możli-
wości pojawienia się określonych działań dyskryminujących. 

Mimo wskazanych uwarunkowań, nie ma wątpliwości, że ko-
niec XX i początek XXI w. stał się okresem wieloobszarowych badań 
nad zagadnieniami równości, przeciwdziałania wykluczeniu czy 
marginalizacji i w tych kontekstach zjawiska niepełnosprawności. 
Bazując na tym dorobku, warto zastanowić się nad polami przy-
szłych analiz naukowych w ramach pedagogiki specjalnej, ale rów-
nież studiów interdyscyplinarnych. 

Starość osób z niepełnosprawnością 

Niemal nieobecnym problemem badawczym polskiej pedagogi-
ki specjalnej jest starość z niepełnosprawnością. Tak w przypadku 
osób z niepełnosprawnością od urodzenia, wczesnego dzieciństwa, 
jak i nabytą. W kontekście wskaźników, obserwowanego zwłaszcza 
w Europie, wzrostu populacji osób starszych, bez kategoryzacji na 
osoby sprawne i z niepełnosprawnością, konieczne wydaje się rów-
nież zintensyfikowanie współpracy subdyscyplin pedagogiki, zwłasz-
cza pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki osób 
starszych i starzejących się (geragogiki) w obszarze badań nauko-
wych, ale również działań praktycznych, budowania systemowych 
działań na rzecz osób starszych. Przemawia za tym fakt, że okres 
starości, to czas, w którym pojawiać się będzie coraz więcej proble-
mów zdrowotnych, przekładających się na obniżenie sprawności 
czy utratę sprawności. Warto byłoby jednak zadbać o to, by w moż-
liwie najmniejszym stopniu skutkowało to obniżeniem się jakości 
życia człowieka. 

Od dłuższego już czasu działania takie (subdyscyplinarne stu-
dia nad problematyką) są podejmowane w przypadku dzieci i mło-
dzieży. Problematyka integracji edukacyjnej, w tym w ostatnich 
latach szczególnie edukacji włączającej, skłoniła badaczy zagadnie-
nia, tak w przypadku pedagogiki specjalnej, jak i innych subdyscy-
plin pedagogiki skoncentrowanych na dzieciach i młodzieży, do 
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podejmowania badań naukowych, analiz i refleksji odnoszących się 
nie tylko do wyseparowanej grupy np. uczniów z niepełnospraw-
nością czy sprawnych, ale rozpoznawania sytuacji edukacyjnej  
w odniesieniu do całej grupy uczniów. Poszukiwania uwarunko-
wań skutecznych rozwiązań w tym zakresie, z uwzględnieniem 
potrzeb całej grupy. Analogiczne działania muszą być, w moim 
przekonaniu, podjęte również w ramach podnoszonej tu problema-
tyki starości i starzenia się. 

Jak wskazuje Adam A. Zych, „tradycyjna geragogika skoncentro-
wana była do tej pory na człowieku normalnie starzejącym się, do-
piero początek naszego stulecia wyraźnie zawraca uwagę na spo-
łeczne kwestie niepełnosprawnych osób starszych, czego wyrazem 
jest tworzenie geragogiki specjalnej”4. Cele geragogiki specjalnej są 
tożsame z celami gerentopedagogiki, ale są wyraźnie odnoszone do 
niepełnosprawnych osób starzejących się5. Autor wskazuje, że w ra-
mach analiz i refleksji „tradycyjnej” pedagogiki starzenia się i starości 
nastawionej na zdrowe osoby starsze i starzejące się, rozwijającej 
swoje subdyscypliny (gerontologia edukacji, geragogika czasu wol-
nego, kultury i mediów, geragogika muzyczna), na marginesie roz-
ważań pozostały zagadnienie niepełnosprawnych osób starszych6. 

Starzejący się człowiek, nawet ten, który w okresie wcześniej-
szym nie doświadczył niepełnosprawności, z pewnością traci spraw-
ność w zakresie wielu funkcji organizmu, jego charakterystyka  
w starości będzie zatem w tym okresie życia bliższa (niż w każdym 
poprzedzającym) osobie z niepełnosprawnością. Doświadczenia 
pedagogiki specjalnej, dorobek naukowy dyscypliny mogą dostar-
czyć istotnej wiedzy na temat nie tylko utrudnień w funkcjonowa-
niu, ale i konsekwencji tracenia czy utraty sprawności. 
________________ 

4 A.A. Zych, Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej, 
„LABOR et EDUCATIO” 2014, nr 2, s. 275. 

5 A.A. Zych, Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?, 
[w:] Pedagogika społeczna w służbie rodziny (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny  
i psychologiczny, t. 2, red. K. Gąsior, T. Sakowicz, Świętokrzyskie Centrum Profilak-
tyki i Edukacji, Kielce 2005. 

6 A.A. Zych, Pedagogika osób z otępieniem… 
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Zjawiskiem dobrze rozpoznanym w literaturze jest problematyka 
marginalizacji i wykluczenia osób starszych w obszarze społecz-
nym. Zajmowało się nim wielu autorów, których obszarem zainte-
resowań naukowych jest osoba w wieku senioralnym. Wśród ob-
szarów wykluczenia najczęściej wskazuje się: biedę/ubóstwo, rynek 
usług finansowych, usług medycznych, wykluczenie cyfrowe czy 
aktywność kulturalną7. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością w wieku senioral-
nym zjawiska marginalizacji i wykluczenia wydają się być jeszcze 
poważniejsze, wynikają bowiem z nałożenia się obszarów wyklu-
czenia będącego skutkiem niepełnosprawności i starzenia się. Bra-
kuje jednak badań naukowych, które podejmowałyby się rozpozna-
nia zjawiska, jego nasilenia i ich konsekwencji dla sytuacji życiowej 
tej grupy osób. 

Dziś w krajach rozwiniętych, średnio jedna osoba na siedem  
(w populacji ogólnej) przekroczyła 65. rok życia. W 2030-2040 bę-
dzie nią co czwarty obywatel świata. Prognozy na rok 2030 wskazu-
ją, że najwięcej osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkiwać będzie 
kraje Europy. W wieku 65 lat i więcej będzie 43,2% ludności konty-
nentu8. Zgodnie z prognozami demograficznymi Eurostat, proces 

________________ 

7 M. Kubiak, Ubóstwo czy wykluczenie ludzi starszych, [w:] Oblicza biedy we współ-
czesnej Polsce, red. M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel, 
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011; B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce 
społecznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2000; E. Trafiałek, Polska starość  
w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003; P. Kubicki, Osoby 
starsze na rynku usług finansowych. Analizy i zalecenia, BRPO Warszawa 2013; P. Kubic-
ki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, www.eapn.org.pl/wp-content/up 
loads/…/Ubostwo-i-wykluczenie-osołb-starszych.pdf [dostęp: 24.08.2017], J. Derej-
czyk, Geriatria, a reforma ochrony zdrowia w Polsce, „Służba Zdrowia” 2001, nr 61-64; 
B. Szmigielska, A. Bąk, M. Hołda, Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka” 
2/2012; L. Frąckiewicz, Wykluczenie i spójność społeczna wobec procesu starzenia się 
ludności, [w:] Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Wydawnictwo Uni-
wersytetu w Białymstoku, Białystok 2006. 

8 Jednym z najstarszych demograficznie krajów świata stają się Włochy. W 2000 r. 
ponad 18% Włochów osiągnęło wiek 65 lat i więcej, w Grecji i Szwecji – 17,3%, Ja-
ponii – 17%, Hiszpanii – 16,9%, Belgii – 16,8%, Niemczech – 16,2%, Francji – 16%,  
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starzenia się ludności po roku 2035 będzie przebiegał jeszcze szyb-
ciej. W Polsce po roku 2060 mediana wieku ma przekroczyć 54 lata  
i będzie poza Słowacją najwyższa w UE9. 

Tabela. Prognoza udziału ludności w wieku 65+ w różnych regionach świata w 2030 r. 

Region świata 65-75 lat 75-80 lat Powyżej 80 lat 

Europa 24,3% 11,8% 7,1% 

Ameryka Północna 20,3% 9,4% 5,4% 

Oceania 16,3% 7,5% 4,4% 

Azja 12,0% 4,6% 2,2% 

Ameryka Łacińska 11,6% 4,6% 2,4% 

Bliski Wschód i Afryka 
Północna 

8,1% 2,8% 1,3% 

Afryka Subsaharyjska 3,7% 1,3% 0,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kinsella, V.A. Velkoff, The Demographics of 
Aging, „Aging Clin. Exp. Res” 2001, 14, s. 160 za: Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się i starość 
– ogólna charakterystyka, [w:] P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska,  
P. Kubicki, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPiSS, Warszawa 2012, s. 20 

Ze wzrostem populacji ludzi w podeszłym wieku rosnąć będą 
wydatki państwa związane m.in. z opieką społeczną i zdrowotną. 
Starszy wiek nie musi być jednak synonimem złego stanu zdrowia  
i niepełnosprawności. Istotną rolę odgrywają tu czynniki socjokul-
turowe. Do najważniejszych zaliczyć trzeba m.in. płeć, status spo-
łeczny czy doświadczenia kulturowe10. Zespół badaczy pod kierun-
________________ 

Z. Szweda-Lewandowska, [w:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, P. Błę-
dowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, IPiSS, Warszawa 
2012, s. 21. 

9 P. Błędowski, Konsekwencje procesu demograficznego starzenia się ludności jako 
zadanie dla administracji publicznej, [w:] Raport na temat sytuacji osób starszych…, s. 39. 

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-
sienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007, za: I. Chrza-
nowska, Starość z niepełnosprawnością, [w:] Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia 
i sprawności, red. A. Nowicka, J. Bąbka, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 
Lublin 2010, s. 98. 
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kiem Piotra Błędowskiego wskazuje, że wśród zdiagnozowanych 
już, a istotnych cech procesu starzenia się polskiego społeczeństwa 
są m.in.: feminizacja – do roku 2030 w Polsce przewiduje się, że 
odsetek mężczyzn w wieku powyżej 65. roku życia wyniesie 40,7%, 
a w wieku 80 lat i więcej ok. 33,5%; singularyzacja – prognozy 
wskazują na możliwy, wysoki odsetek gospodarstw jednoosobo-
wych wśród osób starszych (do 2030 r. 53,3% gospodarstw jednoo-
sobowych prowadzonych będzie prawdopodobnie przez osoby po 
65. roku życia); regionalizacja – prognozy na 2030 r. wskazują, że 
największy odsetek osób w wieku 75+ zamieszkiwał będzie tereny 
województwa łódzkiego – 12,6%, dolnośląskiego i śląskiego – 
12,5%, 12,4%, jedynym regionem o wskaźniku poniżej 10% będzie 
województwo podkarpackie (9,9%)11. 

Problem starzejącego się społeczeństwa staje się coraz istotniej-
szy dla wielu krajów (w tym głównie UE). Mimo tego, że prognozy 
znane są już od dawna, nie wypracowano modeli działań nastawio-
nych na zróżnicowane potrzeby dynamicznie wzrastającej grupy 
osób z podeszłym wieku. 

Zgodnie z przyjętą przez Polskę w 2002 r. Międzynarodową 
Strategią Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw (Plan Ma-
drycki) określono najważniejsze obszary działań w stosunku do 
ludzi starszych. Należą do nich: budowanie społeczeństwa przyjaz-
nego ludziom w każdym wieku; ograniczenie ubóstwa wśród osób 
starszych (w tym idea produktywnego starzenia się, zatrudnianie 
starszych pracowników, edukacja osób starszych, umacnianie więzi 
międzypokoleniowych); dbałość o dobry stan zdrowia seniorów; 
zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym; promocja solidarno-
ści międzypokoleniowej i pozytywnego wizerunku osób star-
szych12. Czy i na ile wskazane tu obszary działań są priorytetowymi 
wobec populacji niepełnosprawnych osób starszych? Czy są to naj-
istotniejsze działania, które należy podjąć, rozpoznając sytuację 
życiową niepełnosprawnych osób starszych? Na ile potrzeby nie-

________________ 

11 Raport na temat sytuacji osób…, s. 5-6 i 27. 
12 P. Błędowski, op. cit., s. 11. 
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pełnosprawnych osób starszych i osób starszych, które nie do-
świadczyły niepełnosprawności wrodzonej czy nabytej, są analo-
giczne w okresie starości? To niektóre tylko pytania, które nasuwają 
się jako te, na które konieczne jest poszukiwanie odpowiedzi  
w badaniach naukowych pedagogiki specjalnej w Polsce, ale rów-
nież w ramach studiów interdyscyplinarnych i subdyscyplinarnych 
w ramach pedagogiki. 

W znacznej mierze i w większości krajów, których problem do-
tyczy, rozwiązania systemowe skoncentrowane są na działaniach 
pomocowych. Niejednokrotnie stają się one przyczyną mniej lub 
bardziej wyraźnych podziałów społecznych, dychotomizowania  
i przeciwstawiania sobie interesów grup ludzi młodych i starszych, 
które to wraz ze wzrostem wskaźników starzenia się społeczeństwa 
będą narastały. Zwłaszcza w krajach, które odpowiednio wcześnie 
nie zareagowały na prognozy i nie uruchomiły działań m.in. eduka-
cyjnych skierowanych tak na kształtowanie indywidualnych wybo-
rów, jak i społecznych relacji w tym zakresie. Nie ma wątpliwości, 
iż w przypadku niepełnosprawnych osób starszych niektóre przy-
najmniej ze wskazanych tu problemów będą bardziej nasilone. 
Można oczekiwać niestety, że niepełnosprawne osoby starsze okażą 
się szczególnie zagrożoną grupą w ramach podziałów społecznych, 
ze znacznie poważniejszym niebezpieczeństwem marginalizowania 
ich potrzeb, a tym bardziej ról społecznych. 

Współczesne analizy, choćby z rodzimego obszaru, odnoszące 
się do populacji osób starszych (nieuwzględniające analiz separa-
cyjnie odnoszących się do niepełnosprawnych osób starszych) 
wskazują jednoznacznie na grupy czynników, które warunkują 
poczucie satysfakcji życiowej osób starszych. Należą do nich: 

• kondycja zdrowotna – generalnie nie jest z nią najlepiej  
w przypadku osób starszych. Wyniki badań wskazują, że lep-
szym zdrowiem cieszą się osoby bardziej wykształcone i znaj-
dujące się w lepszej sytuacji materialnej13. Sytuacja osób z nie-

________________ 

13 B. Bień, Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku, [w:] Geriatria z elementami 
gerontologii ogólnej, red. T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska, Via Medica, Gdańsk 
2006, s. 42-46. 
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pełnosprawnością w wieku senioralnym w kontekście „kon-
dycji zdrowotnej” jest znacznie gorsza. Wycinkowe analizy 
dotyczące niektórych tylko grup osób z niepełnosprawnością 
pokazują, iż np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
często mają dodatkowe schorzenia, które wraz z wiekiem mają 
tendencję do pogłębiania się i nawarstwiania14. Wydaje się, że 
wykształcenie nie będzie w sytuacji tej grupy osób z niepełno-
sprawnością miało istotnego wpływu. Może go mieć natomiast 
sytuacja materialna. Znaczna część osób z niepełnosprawno-
ścią, nie tylko z intelektualną, utrzymuje się z rent i zasiłków 
pielęgnacyjnych. Jeśli niepełnosprawna osoba starsza ma jesz-
cze rodziców, na sytuację tę nakłada się dodatkowo koniecz-
ność podziału środków z budżetu domowego na leczenie  
w osoby z niepełnosprawnością i jej rodziców. Problemy mate-
rialne, niskie dochody przekładają się również na niemożność 
skorzystania z wszystkich możliwości rehabilitacyjno-medycz-
nych15. Ma to miejsce już w okresie poprzedzającym wiek po-
deszły i z dużym prawdopodobieństwem będzie miało swoje 
konsekwencje w kondycji fizycznej osób w okresie starości; 

• aktywność życiowa – aktywność nadaje życiu sens, czyni je 
ciekawszym i bardziej wartościowym16. Jednocześnie prze-
ciwdziała nudzie i poczuciu pustki, które mogą prowadzić do 
pojawiania się stanów depresyjnych. I w kontekście tego 
wskaźnika sytuacja osób z niepełnosprawnością w starości ja-
wi się jako mniej korzystana. Niepełnosprawność nie musi być 
synonimem bierności. Istotnym uwarunkowaniem jest tu ro-
dzaj i stopień niepełnosprawności, ale również szereg innych 
zmiennych: wsparcie w okresie rozwojowym i jego skutecz-
ność, dostęp do edukacji, różnych jej form i jej efektywność, 

________________ 

14 A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, Normalizacja środowiska społecznego osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne akapit, Toruń 2010, s. 95. 

15 Ibidem, s. 95 
16 H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, Determinanty satysfak-

cji życiowej w późnej dorosłości – w świetle doniesień badawczych, „Psychogeriatria Pol-
ska” 2010, 7(1), s. 13. 
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praca, dostęp do zatrudnienie na wspólnym rynku pracy. 
Rozpoznanie tych, ale i innych uwarunkowań, jak i zależności 
między nimi wydaje się koniecznym obszarem analiz nauko-
wych w obszarze pedagogiki specjalnej; 

• poziom wykształcenia – z badań wynika, że osoby starsze  
z wyższym wykształceniem cieszą się lepszym samopoczu-
ciem psychicznym. Dobry nastrój występuje czterokrotnie czę-
ściej u osób z wykształceniem wyższym niż z podstawo-
wym17. Ponownie oczekiwać należy niestety, że sytuacja osób 
z niepełnosprawnością w wieku senioralnym będzie w tym 
zakresie większym problemem niż w populacji ogólnej, z pro-
stej przyczyny – wskaźniki osób z wyższym wykształceniem 
w populacji osób z niepełnosprawnością są znacznie niższe 
niż w populacji ogólnej. Z danych BAEL z 2016 r. wynika, że 
wyższe wykształcenie ma 10,8% osób niepełnosprawnych 
prawnie, przy 28,6% osób sprawnych. Proporcje odwracają się 
w przypadku najniższych poziomów wykształcenia: gimna-
zjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształce-
nia, odpowiednio: 24% i 9%; zasadnicze zawodowe, odpo-
wiednio: 39,9% i 25,3%18. Uznając zasadność tego kryterium 
jako istotnego dla poczucia satysfakcji życiowej niepełno-
sprawnych osób starszych, uznać należy, że większa grupa 
osób niepełnosprawnych niż sprawnych w okresie starości 
wymagała będzie w tym zakresie wsparcia; 

• optymizm życiowy – jak wskazują wyniki badań, najwyższy 
jest u osób z wyższym wykształceniem pełniących funkcje kie-
rownicze19. Biorąc pod uwagę wcześniej przedstawione dane 
dotyczące np. wykształcenia osób z niepełnosprawnością, 

________________ 

17 J. Halik, Samopoczucie osób starszych i jego uwarunkowania, [w:] Starzy ludzie  
w Polsce. Społeczne skutki starzenia się społeczeństwa, red. J. Halik, ISP, Warszawa 2002, 
s. 71-75. 

18 Dane dotyczące wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie BAEL 
na dzień 24.03.2017, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
http://niepełnosprawni.gov.pl zakładka edukacja. 

19 J. Halik, op. cit., s. 71-75. 
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wydaje się, że wskazane przez Janusza Halika wskaźniki op-
tymizmu życiowego osób starszych nie będą prawdopodobnie 
najtrafniej warunkowały optymizmu życiowego niepełno-
sprawnych osób starszych. Niewielki odsetek osób z niepełno-
sprawnością z wyższym wykształceniem i prawdopodobny 
jeszcze niższy osób z niepełnosprawnością pełniących funkcje 
kierownicze nie musi oznaczać, rzecz jasna, że niepełno-
sprawne osoby starsze nie przejawiają optymizmu życiowego. 
Warto zatem rozpoznać, co, jakie czynniki warunkują ten stan 
w przypadku osób z niepełnosprawnością, a w kontekście 
problematyki osób starszych, tę grupę osób; 

• poczucie koherencji – wyniki badań wskazują, że osoby z wy-
sokim poczuciem koherencji rzadziej przejawiają stany depre-
syjne, lepiej się adaptują, bardziej cieszą życiem20. W przeglą-
dzie literatury nie znalazłam badań naukowych odnoszących 
się bezpośrednio do problemu poczucia koherencji osób z nie-
pełnosprawnością w wieku senioralnym. W zrealizowanych 
przez Krystynę Kurowską i Iwonę Szumacher21 badaniach 
wśród niepełnosprawnych pracowników bydgoskich zakła-
dów pracy chronionej (średnia wieku badanych nieco powyżej 
46 lat, przedział wiekowy badanych 24-67 lat) ustalono, iż ro-
dzaj schorzenia nie jest czynnikiem determinujących poziom 
poczucia koherencji. Jak jednak podkreślają same autorki, ba-
dania zrealizowano w niewielkiej grupie badawczej (69 osób)  
i to osób pracujących, ich status społeczno-ekonomiczny był 
zatem wyższy od niepełnosprawnych pozostających na 
utrzymaniu rodziny22. Poczucie koherencji uznawane jest jako 

________________ 

20 L. Zając, Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty, [w:] 
Starość i osobowość, red. K. Obuchowski, AB, Bydgoszcz 2002, s. 53-112; A. Antonov-
sky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, IPN, 
Warszawa 2005. 

21 K. Kurowska, I. Szumacher, Poczucie koherencji a otrzymywane wsparcie wśród 
niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, „Problemy 
Pielęgniarstwa” 2011, 19(1). 

22 Ibidem, s. 97. 
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istotna determinanta satysfakcji życiowej23. Satysfakcja życio-
wa z kolei łączy się z poczuciem jakości życia, a jednym  
z ważniejszych jej (jakości życia) determinantów jest zdro-
wie24. Przyjmując, że stan zdrowia niepełnosprawnych osób  
w wieku senioralnym jest gorszy niż w analogicznej grupie  
w populacji ogólnej, należałoby oczekiwać, iż poziom poczu-
cia koherencji niepełnosprawnych osób starszych będzie niski, 
przynajmniej niższy niż w populacji ogólnej. Czy tak jest  
w istocie? Trudno stwierdzić, pogłębionych badań z tego za-
kresu w dorobku polskiej pedagogiki specjalnej brakuje. Na 
specyfikę problematyki w odniesieniu do osób z niepełno-
sprawnością wskazują pośrednio analizy i refleksje Stanisława 
Kowalika. Co prawda w odniesieniu do wcześniejszego okre-
su życia – dorosłości – autor pisze, iż w przypadku osób  
z niepełnosprawnością nabytą dochodzić może do redukcji 
dorosłości, nagłego przejścia do stanu, który przypomina sta-
rość, zmian, które przypominają sytuację utraty sprawności  
w starości, których odwrócić nie można25; 

• rodzina – zwłaszcza relacje z dorosłymi dziećmi mają istotne 
znaczenie dla poczucia satysfakcji życiowej (tym wyższe im 
wyższy jest poziom poczucia szczęścia i osiągnięć dziecka). 
Istotne znaczenie ma również poczucie bliskości z rodziną26. 
Adam A. Zych27 w kontekście osób starzejących się i starych 
wspomina o przemocy w postaci zaniedbania, dyskryminacji 

________________ 

23 H. Zielińska-Więczkowska, W. Ciemnoczołowski, T. Kornatowski i wsp.,  
Poczucie koherencji a satysfakcja życiowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Ge-
rontologia Polska” 2011, 19(2). 

24 B. Woynarska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2007. 
25 S. Kowalik, Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji utraconego roz-

woju, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki 
specjalnej, red. K. Rzeźnicka, A. Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2003. 

26 M. Halicka, Rodzina – czynnik warunkujący satysfakcję życiową w starości, „An-
nales UMCS” 2004, 59, s. 289-294. 

27 A.A. Zych, Geragogika specjalna… 
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wiekowej i uprzedzeń. W przypadku osób z niepełnospraw-
nością można, w jego przekonaniu, mówić nawet o podwójnej 
dyskryminacji ze względu na niepełną sprawność oraz z uwagi 
na wiek i płeć. Ponadto panuje powszechne przekonanie, że 
osoby z niepełnosprawnością nie będą mogły, a przynajmniej 
w znacznym stopniu utrudnione będzie, ich realizowanie się 
w rolach aktywizujących sprawne osoby w podeszłym wieku, 
np. w roli dziadków opiekujących się swoimi wnukami. Po-
nownie jednak nie ma badań naukowych potwierdzających 
wiedzę potoczną. Nie można stwierdzić, której grupy osób  
z niepełnosprawnością i w jakim zakresie ograniczenia te będą 
dotyczyły. Jakie będą ich uwarunkowania? Wydaje się zatem, 
że warto podjąć wysiłek pozyskania wiedzy na ten temat. 

Badania dotyczące podmiotowej grupy osób z niepełnospraw-
nością w wieku senioralnym uzasadnione są dodatkowo faktem, iż 
wskaźnik osób z niepełnosprawnością w wieku 65+ w roku 2011 
(wyniki narodowego spisu powszechnego) był wyższy niż w popu-
lacji ogólnej i wynosił niemal 41% (przy 14,7% w populacji ogólnej). 
Ponad połowa z tej grupy (57%) ma prawne potwierdzenie swojej 
niepełnosprawności28. Warto zauważyć, że w porównaniu z rokiem 
2002 o 14% zmniejszył się udział osób starszych z prawnym orze-
czeniem niepełnosprawności (z 71% do 57%), wzrósł z kolei i to 
niemal o połowę osób starszych niepełnosprawnych biologicznie,  
z 29% w roku 2002 do przeszło 43% w 2011. Szczególnie duży 
wzrost odnotowano wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie  
(z ok. 31% do niemal 50%), w miastach wskaźnik wzrósł o 12%  
(z ok. 28% do 40%). Z danych NSP 2011 wynika, że największa licz-
ba (od 42,2% do 47%) osób z niepełnosprawnością w wieku 65+ 
zamieszkuje województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, ma-
łopolskie i opolskie. Następnie wskaźniki na poziomie 38,8-42,2% 
odnotowano w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, pod-
karpackim, śląskim i dolnośląskim, na poziomie 36,6-38,8% w wo-

________________ 

28 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski  
w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, s. 18. 
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jewództwach: pomorskim i zachodniopomorskim. Najmniej osób 
niepełnosprawnych w wieku 65+ zamieszkuje województwa war-
mińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie29. 
Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, należy się spodziewać, 
że populacja osób z niepełnosprawnością w starszym wieku (zwłasz-
cza z niepełnosprawnością biologiczną) będzie wzrastała, jeśli do-
datkowo w takim jak wskazany za lata 2002-2011 tempie pojawi się 
poważny problem narastającej liczby niepełnosprawnych niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji, osób wymagających profesjonal-
nego wsparcia w zakresie opieki, leczenia i rehabilitacji. Jest to bez 
wątpienia również wyzwanie dla pedagogiki specjalnej w kontek-
ście projektowania kształcenia kadr, które będą w stanie zadania 
takie realizować. Wyzwanie, które powinno być niezwłocznie pod-
jęte, ale z równoległymi działaniami konstytuującymi nową grupę 
zawodową asystenta starszej osoby niepełnosprawnej. 

Sytuacja życiowa osób z niepełnosprawnością w starszym wie-
ku jest, jak wskazano wcześniej, znacznie trudniejsza niż osób star-
szych w populacji ogólnej. Nie jest prostą sumą ograniczeń, które 
każda z tych sytuacji za sobą pociąga. Pomijając oczywiste w tym 
przypadku kwestie zdrowotne, dostrzec je można również w sferze 
socjalno-bytowej. Biorąc pod uwagę podstawowe warunki sanitar-
no-techniczne mieszkań, w których żyją osoby z niepełnosprawno-
ścią, można stwierdzić, że są one trudniejsze niż w pozostałych 
przypadkach. Tylko 45% rodzin z osobą z niepełnosprawnością  
(ok. 65% w miastach i ok. 14% na wsi) ma dostęp do wodociągu, 
łazienki z ubikacją, c.o. i gazu (przy 52,5% w populacji ogólnej). 
Status ekonomiczny większości rodzin z osobami z niepełnospraw-
nością jest niski30. Z danych GUS-u wynika, że 95% osób z niepełno-
sprawnością utrzymuje się z emerytur, 28,1% z rent z tytułu nie-
zdolności do pracy, 5,5% z rent rodzinnych, 3,7% z rent socjalnych, 

________________ 

29 Ibidem, s. 18-19. 
30 M. Zrałek, Niepełnosprawność osób starszych, [w:] Nasze starzejące się społeczeń-

stwo. Nadzieje i zagrożenia, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
2004, s. 101-103. 
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0,8% z zasiłku dla bezrobotnych a 0,4% ze świadczeń i zasiłków 
przedemerytalnych oraz świadczeń pomocy społecznej31. Jeśli uzmy-
słowimy sobie dodatkowo, że starsza osoba niepełnosprawna to 
najprawdopodobniej ktoś o niskim wykształceniu, możliwość zmia-
ny statusu ekonomicznego wydaje się wręcz nieprawdopodobna. 
Jeśli na to nałoży się utrata sił i sprawności wynikająca tak z pode-
szłego wieku, jak i istniejącego wcześniej zaburzenia, to znaczna 
część z grona osób z niepełnosprawnością jawić się będzie jako nie-
zdolna do samodzielnego życia, bez kontroli nad nim i możliwości 
decydowania o czymkolwiek. 

Wyniki badań realizowanych w ramach problematyki dorosło-
ści i starości osób z niepełnosprawnością wskazują, że jednym  
z głównych lęków rodziców osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza 
tych, których rodzaj i stopień niepełnosprawności w znacznym 
stopniu ograniczają im możliwość samodzielnego życia, choćby  
z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia, jest lęk 
przed przyszłością. Rodzice wciąż myślą o tym, z kim i gdzie ich 
dziecko zamieszka, gdy będzie już dorosłe, a ich zabraknie32. Istot-
nym w tym kontekście, a nieporuszanym problemem jest to, jak 
osoby z niepełnosprawnością poradzą sobie z traumą po utracie 
rodziców, koniecznością zamieszkania w nowym, nieznanym miej-
scu, wśród obcych im ludzi. 

Innym problemem dobrze rozpoznanym w populacji ogólnej 
osób starszych33, ale nierozpoznanym w przypadku osób z niepeł-
nosprawnością w wieku senioralnym jest zjawisko przemocy i za-
niedbania. Powszechność tego zjawiska spowodowała, że na forum 
WHO skonstruowano definicję maltretowania i wykorzystywania 
osób starszych (ang. elder abuse)34. Rozumieć przez nią należy poje-
dyncze lub powtarzające się działania albo brak takiego działania 
________________ 

31 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm [dostęp: 31.05.2014]. 
32 A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, op. cit., s. 93. 
33 Przemoc wobec ludzi starszych. Na przykładzie badań środowiskowych w wojewódz-

twie podlaskim, red. M. Halicka, J. Halicki, Wydawnictwo Temida, Białystok 2010. 
34 B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. 
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(zaniechanie, np. zaniedbanie) zdarzające się w relacjach, w których 
należałoby oczekiwać zaufania i opieki, a które powodują krzywdę 
i zagrożenie dla osoby starszej35. Rozumienie pojęcia jest bardzo 
szerokie, oznacza nie tylko przemoc fizyczną i psychiczną wobec 
osób starszych, ale również wszelkie formy wykorzystywania, 
również pod względem finansowym. Małgorzata Halicka i Jerzy 
Halicki36 w zaproponowanej w oparciu o przegląd literatury typo-
logii wskazują na różne możliwe rodzaje przemocy wobec osób 
starszych. Wymieniają wśród nich: przemoc fizyczną, psychiczną, 
finansową, seksualną, symboliczną, zaniedbanie, opuszczenie37. 
Przemoc symboliczna odnosi się do wymuszania zachowania wy-
godnego dla grup dominujących. Zaniedbanie, z kolei, to powtarza-
jąca się deprywacja opieki, pomocy potrzebnych człowiekowi sta-
remu w ważnych czynnościach dnia codziennego. Na świecie 
problemem przemocy wobec ludzi starych, jak wskazują Halicka  
i Halicki, zainteresowano się w latach 50. XX w., niemniej publiczne 
uznanie problemu przypada na lata 70. XX w. W Europie proble-
matyka zaczęła być poważnie traktowana od końca lat 80. XX w.,  
a w latach 90. XX w. zjawiskiem przemocy wobec osób starszych 
zajęła się WHO. Szacowane wskaźniki zjawiska (w oparciu o bada-
nia zrealizowane w pięciu krajach rozwiniętych: Kanada, Finlandia, 
Holandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) to 4-6% (biorąc pod 
uwagę nadużycia fizyczne, psychiczne i finansowe oraz zaniedba-
nia)38. Wskaźniki te są różne w różnych krajach. Dla przykładu,  
jak przytaczają Halicka i Halicki, w Korei to 6,3%, w Izraelu 18,4% 
(z przewagą nadużyć w formie zaniedbania), a w Czechach nawet 
20% (różne formy przemocy wobec osób 60+)39. 

W Polsce początki badań nad zagadnieniem przypadają na lata 
70. XX w. Problem był wówczas sygnalizowany w kontekście innych 
badań np. dotyczących konfliktów międzygeneracyjnych. Pierwsze 
________________ 

35 Ibidem, s. 51. 
36 Przemoc wobec ludzi starszych… 
37 Ibidem, s. 26-27. 
38 Ibidem, s. 44. 
39 Ibidem, s. 33. 
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systematyczne badania polskie na temat ludzi starych jako przed-
miotu i podmiotu patologii społecznej przypadają na lata 80-90. XX w. 
Potwierdziły one istnienie poczucia zagrożenia, nadużyć i zanie-
dbań w stosunku do ludzi w wieku senioralnym40. Przemoc wobec 
osób starszych to bardzo często przemoc w rodzinie, ale również 
we wszelkiego rodzaju instytucjach, które powołane zostały m.in. 
do pomocy, świadczenia usług na rzecz osób starszych. Z badań 
PAN realizowanych na zlecenie MPiPS w 2010 r. wynika, że 11,8% 
Polaków izoluje starszych członków rodziny, 13,2% stosuje wobec 
nich przemoc ekonomiczną41. 

Przemoc w rodzinie skierowana jest przede wszystkim ku oso-
bom słabym fizycznie, często niepotrafiących się bronić. Czynnika-
mi, które mają wpływ na wzrost ryzyka cierpienia ludzi starszych, 
są: osłabienie poznawcze, fizyczne oraz izolacja społeczna. Z kolei 
kulturowe czynniki ryzyka to: postawy dyskryminacyjne (w tym 
przypadku wobec osób starszych), seksizm, tolerancja przemocy. 
Sprzyjać pojawianiu się i nasilaniu postaw przemocowych mogą: 
utrata tradycyjnych ról ludzi starszych, erozja rodziny i więzi spo-
łecznych, wysokie bezrobocie. Czynnikami ryzyka mogą być rów-
nież charakterystyki ofiar, a wśród nich: ograniczona sprawność 
funkcjonalna, problemy spowodowane chorobami (np. demencją) 
czy izolacja społeczna osób42. Są to istotne ustalenia w kontekście 
zagrożenia przemocą osób z niepełnosprawnością. Związek prze-
mocy i niepełnosprawności z rolą osoby z niepełnosprawnością jako 
jej ofiary jest obecny w polskiej literaturze z obszaru nauk społecz-
________________ 

40 Badania Halickiej z lat 90. XX w. wskazują, że ponad 20% mężczyzn w wieku 
70 lat skarżyło się na brak opieki, 13% miało poczucie izolowania od spraw rodziny, 
wobec 13-19% kobiet pojawiały się zaniedbania opiekuńcze, 14% kobiet w wieku  
80 lat zaniedbania dotyczyły sfery psychicznej (nieokazywanie uczuć). Ok. 12% 
osób starszych wykazano nadużycia materialne, w grupie 80-latków wskaźnik 
wyniósł 19% (Przemoc wobec ludzi starszych…, s. 35). Więcej na temat badan nad 
zjawiskiem przemocy wobec osób starszych w publikacji M. Halicka, J. Halicki, 2010. 

41 Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pra-
cowników pierwszego kontaktu, red. D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, MPiPS, 
Warszawa 2010, s. 12. 

42 Ibidem, s. 40-42. 
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nych43. Niemniej w tym przypadku w publikacjach nie były prowa-
dzone analizy związane z występowaniem zjawiska w odniesieniu 
do wieku senioralnego osób z niepełnosprawnością czy poszcze-
gólnych rodzajów niepełnosprawności. Wyniki badań Krzysztofa 
Korzeniowskiego i Piotra Radkiewicza prowadzone w odniesieniu 
do zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością z uwzględ-
nieniem wieku kończą się na kategorii 60+ (nie ma zatem rozpo-
znania problematyki w odniesieniu do wieku senioralnego). Wyniki 
badań dla grupy 60+ wskazują, że w przypadku przemocy fizycz-
nej, ekonomicznej i psychicznej średni wyniki, na skali od 1 – nigdy 
do 5 – bardzo często, wyniósł w kontekście przemocy pozarodzin-
nej i pierwszych trzech typów przemocy 1,6, seksualnej – 1,4.  
W odniesieniu do przemocy w rodzinie odpowiednio: 1,2 i 1,144. 

Autorzy, analizując zjawisko przemocy wobec osób z niepełno-
sprawnością, koncentrują się zazwyczaj na dwóch grupach osób  
z niepełnosprawnością: intelektualną i fizyczną45 (trudnościach 
zdrowotnych: fizycznych lub psychicznych46). Podkreślają jedno-
cześnie, że w Polsce brak jest wiarygodnych danych na temat zjawi-
ska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością47. 

Monika Zima48 wskazuje, iż przemoc wobec osób z niepełno-
sprawnością, jak wynika z badań, może być związana np. z niea-
trakcyjnym wyglądem zewnętrznym, który może powodować za-
burzenia kształtowania się więzi, a pośrednio wpływać na 
występowanie przemocy. Szacunki wskazują również, że osoby z nie-
________________ 

43 K. Korzeniowski, P. Radkiewicz, Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i nie-
pełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego  
z lat 2009-2015, PAN IP Warszawa 2015; Przemoc w rodzinie wobec osób starszych  
i niepełnosprawnych. Poradnik dla… 

44 K. Korzeniowski, P. Radkiewicz, op. cit., s. 75. Warto dodać, że badanymi nie 
były osoby z niepełnosprawnością, zrealizowano je w grupie 1000 respondentów, 
próbie losowo-kwotowej, reprezentatywnej dla mieszkańców polski w wieku 18  
i więcej lat, s. 13. 

45 M. Zima, op. cit., s. 71-73. 
46 K. Korzeniowski, P. Radkiewicz, op. cit., s. 60. 
47 J. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, op. cit., s. 82. 
48 M. Zima, op. cit., s. 84. 
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pełnosprawnością intelektualną w związku z przemocą doznają 
trzykrotnie bardziej drastycznych urazów niż ma to miejsce w przy-
padku osób sprawnych. Prowadzone analizy związku zjawiska 
przemocy z niepełnosprawnością wskazują na gorszą sytuację osób 
z niepełnosprawnością w tym zakresie w porównaniu z osobami 
sprawnymi. Dotyczy to wszystkich rodzajów przemocy: ekonomicz-
nej, psychicznej, emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Nierozpoznane 
są skutki nałożenia się na niepełnosprawność procesu starzenia,  
w kontekście przemocy zarówno w rodzinie, jak i instytucjonalnej,  
z uwagi na podeszły wiek i częstą instytucjonalną zamiast rodzinnej 
opiekę. Zwłaszcza iż, jak pokazują wyniki prowadzonych badań, 
wyższy jest odsetek oszacowań przemocy wobec osób z niepełno-
sprawnością poza rodziną niż w rodzinie. Zsumowane odpowiedzi 
przemocy częstej i bardzo częstej (obserwowanej na przestrzeni 
ostatnich kilku lat) dają wskaźniki procentowe w układzie: poza 
rodziną, w rodzinie odpowiednio dla przemocy: fizycznej 10,1%  
i 5,7%, ekonomicznej 12,2% i 7,4%, psychicznej 13,3% i 6,3% oraz 
seksualnej 3,8% i 2,4%. Nieco niższe są najczęściej w sytuacji, gdy 
badani proszeni byli o odpowiedzi dotyczące ostatniego roku (od-
powiednio: przemoc fizyczna 9,1% i 5,5%, ekonomiczna 10,6%  
i 5,8%, psychiczna 9,7% i 5,7%, seksualna 3,6% i 2,4%)49. 

W podsumowaniu warto zwrócić uwagę na konieczne obszary 
analiz, jakie, wydaje się, że powinny zostać podjęte w ramach pedago-
giki specjalnej, a które poszerzyłyby obszar rozważań zmierzających do 
rozpoznania zjawisk związanych z gerontologią (geragogiką) specjalną, 
gdyż ten obszar wydaje się być szczególnie zaniedbanym w rozważa-
niach pedagogiki specjalnej. Nie będzie to z pewnością zamknięta lista, 
gdyż odnosi się jedynie do wybranych, a poruszonych w tekście kwe-
stii. Wydaje się zatem, że warto podjąć badania dotyczące: 

• cech procesu starzenia się osób z niepełnosprawnością, choćby 
w odniesieniu do tych wskazanych przez Piotra Błędowskiego 
i współpracowników50, a obserwowanych w populacji ogólnej 
np.: feminizacja, singularyzacja, regionalizacja, a także poszu-

________________ 

49 K. Korzeniowski, P. Radkiewicz, op. cit., s. 77-78. 
50 Raport na temat sytuacji osób starszych… 
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kiwać innych, specyficznych dla osób z niepełnosprawnością 
w wieku senioralnym; 

• satysfakcji z życia, a w tym m.in.: kondycji zdrowotnej, ak-
tywności życiowej, jakości życia, w tym jednego z jej istotnych 
wskaźników jakim jest poczucie koherencji niepełnospraw-
nych osób starszych w odniesieniu do np.: rodzaju niepełno-
sprawności, poziomu wykształcenia, sytuacji materialnej, sy-
tuacji rodzinnej itp.; 

• przemocy w rodzinie i poza nią (tzw. przemocy instytucjonal-
nej) wobec osób z niepełnosprawnością w wieku senioralnym, 
nasilenia zjawiska, jego uwarunkowań. 

Nieliczne wskazane, a konieczne w moim przekonaniu, obszary 
badań, wynikają z autorskiego wyboru obszaru rozważań w niniej-
szym tekście. W rzeczywistości jednak lektura dorobku naukowego 
w zakresie problematyki starzenia się i starości skłania do refleksji  
o konieczności prowadzenia w ramach pedagogiki specjalnej badań 
naukowych, których celem powinno być rozpoznania sytuacji ży-
ciowej, zidentyfikowanie problemów i poznanie uwarunkowań życia 
osób z niepełnosprawnością w wieku senioralnym. W tym celu war-
to również dążyć do prowadzenia badań interdyscyplinarnych czy 
choćby subdyscyplinarnych w ramach pedagogiki. Niekwestiono-
waną wartość wydają się mieć tu również badania porównawcze 
populacji seniorów i osób z niepełnosprawnością w wieku senioral-
nym, co dałoby podstawy oczekiwania możliwości stworzenia 
spójnego systemu wsparcia, projektowania działań systemowych 
celujących w rzeczywiste zapotrzebowanie każdej z grup, a tym 
samym być może uniknięcia scenariusza „utraconej starości” w od-
niesieniu grupy osób w wieku senioralnym. 
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Interdyscyplinarność w podejściu do niepełnosprawności 

Człowiek jest istotą złożoną, nie do końca zbadaną i nieprzewi-
dywalną w swoim działaniu. Mimo ciągłego postępu nauki czy 
medycyny oraz zaangażowania naukowców w „obnażanie” czło-
wieka z jego tajemnic, nadal stanowi on wielkie wyzwanie. Feno-
men człowieka podkreśla Bogusław Śliwerski, pisząc, iż „Człowiek 
nie jest do końca mierzalny, bezpośrednio dostępny innym, a jedy-
nie pośrednio przez jego ekspresje życiowe”1. Dzieje się tak dlatego, 
jak podkreśla autor, że „Podejmowanych świadomie oraz intencjo-
nalnie w stosunku do osoby oddziaływań czy interakcji między-
ludzkich nie da się do końca poddawać procesom standaryzacji  
i empirycznej operacjonalizacji”2. 

Wskazana złożoność, zwłaszcza jeśli dotyczy człowieka niepeł-
nosprawnego i jego wielopłaszczyznowego funkcjonowania, wy-
maga ścisłej współpracy interdyscyplinarnej oraz wymiany przez 
badaczy informacji z różnych dziedzin nauki. Wielotorowe podej-
ście do zagadnienia niepełnosprawności i człowieka nią dotkniętego 
pozwala 

na konfrontację odmiennych punktów widzenia, a w konsekwencji 
uzupełnianie wiedzy dyscyplinowej, nie zmniejszając przy tym świa-
domości złożoności badanego zagadnienia. Korzenie intelektualne  
interdyscyplinarnego podejścia do niepełnosprawności należy umiej-
scowić w naukach społecznych, humanistycznych oraz wiedzy o reha-
bilitacji3. 

Wielostronne podejście do usprawniania człowieka niepełno-
sprawnego skutkować będzie nie tylko holizmem, ale szeroko poję-
________________ 

1 B. Śliwerski, Cóż po pedagogice w ponowoczesności?, „Annales. Etyka w życiu go-
spodarczym” 2012, vol. 15, s. 321. 

2 Ibidem. 
3 Z. Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na 

niepełnosprawność, „Ogrody nauk i sztuk” 2012, 2, s. 445, za: G. Albrecht, K. Seelman, 
M. Bury, Introduction. Formation of disability studies, [w:] Handbook of disability studies, 
red. G. Albreht, K. Seelman, M. Bury, London 2001, s. 2. 
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tą nowoczesnością i kreatywnością w metodach i sposobach oddzia-
ływania. To innowacyjne rozumienie rehabilitacji 

wymusza konieczność czerpania z wielu obszarów wiedzy, np. z nauk 
medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych.  
Podejmowana kompleksowa rehabilitacja jest bowiem procesem spo-
łecznym o wielokierunkowym wymiarze. Wysiłek zespołu rehabilita-
cyjnego skierowany jest na przywrócenie osobom potrzebującym mak-
symalnych możliwości samodzielnego życia w rodzinie, środowisku  
i społeczeństwie, ale nade wszystko na uzyskanie zdolności do pracy 
zawodowej i twórczej4. 

Funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego – mimo interdy-
scyplinarnych badań – wciąż budzi wiele kontrowersji i implikuje 
wiele problemów, na które nie ma rozwiązania. Wynika to być mo-
że z faktu, iż „niepełnosprawność nie jest kategorią jednoznaczną. 
Może być ona uznana obiektywnie (udokumentowana, orzeczona); 
może być dostrzegana przez środowisko, przypisywana jednostce, 
nie spełniając równocześnie warunków orzecznictwa”5. Złożoność 
tego zjawiska również wymaga ścisłej współpracy i otwartego dia-
logu na polu nauki, aby nie tylko zdefiniować istniejące problemy, 
lecz znaleźć takie ich wyjaśnienie, które ułatwi egzystowanie czło-
wiekowi niepełnosprawnemu na wielu obszarach społecznego  
bytowania. Wskazana jest więc współpraca różnych dyscyplin w za-
kresie niepełnosprawności i człowieka nią dotkniętego. Współdzia-
łanie pozwala na odpowiednie wsparcie w zakresie szeroko pojętej 
rehabilitacji zwiększającej udział osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym. Przyczynia się ponadto do zwiększonej świadomości 
na temat braków i niedociągnięć, co w konsekwencji wytycza kie-
runki poszukiwań badawczych. 

Czerpanie w badaniach pedagogiki specjalnej z osiągnięć innych 
nauk, takich jak: psychologia, kognitywistyka, socjologia, medycy-
________________ 

4 Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych, red. S. Wrona,  
J. Rottermund, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 10. 

5 K. Parys, Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczaso-
wych przemian, „Niepełnosprawność” 2011, nr 5, s. 35. 
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na, ekonomia, prawo, informatyka, telekomunikacja czy ostatnio 
neurobiologia, jest pewnego rodzaju koniecznością badawczą6.  
Ścisła współpraca między tymi dziedzinami przyczynia się do sys-
temowego i kompleksowego zgłębienia zjawisk i zagadnień, jakich 
dotyczą te badania. Każda z nauk, która współpracuje z pedagogiką 
specjalną wnosi swój ważny 

wkład wiedzy zarówno do rozwiązań teoretycznych, jak i zastosowań 
praktycznych. Dotyczy to głównie szeroko rozumianej rewalidacji, te-
rapii i resocjalizacji, pozwalając na ich kompleksowe i wielokontek-
stowe ujęcie7. 

Przesłania badaczy dotyczące ścisłej współpracy są tym bardziej 
zasadne, iż osoby z niepełnosprawnością 

nie tylko stają przed nowymi wyzwaniami, ale także same stają się 
nowym wyzwaniem, zarówno dla nauk skoncentrowanych na wspie-
raniu człowieka z niepełnosprawnością, jak i dla rozwiązań prak-
tycznych w obszarze edukacji, rehabilitacji, systemów wsparcia spo-
łecznego8. 

Tak więc funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego wiąże 
się ze ścisłą współpracą różnych środowisk i instytucji, które – jak 
podkreśla Władysław Dykcik – tak scalają i koordynują swoje dzia-
łania, aby szeroko pojęta rehabilitacja przyniosła jak najlepszy 
efekt9. Skuteczna współpraca profesjonalistów z zakresu różnych 
dyscyplin naukowych oraz rodziców, nauczycieli, opiekunów, wy-
chowawców i terapeutów, staje się przyczynkiem do podjęcia kon-
kretnych działań, tak w zakresie indywidualnym, jak i zbiorowym. 
________________ 

6 J. Gnitecki, Zarys pedagogiki ogólnej, Zysk i S-ka, Poznań 1994, s. 39. 
7 Ibidem. 
8 K. Ćwirynkało, A. Żyta, Czy praktyka pedagogiczna dotrzymuje kroku zmianom  

w teorii pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną?, [w:] Kierunki rozwoju peda-
gogiki specjalnej, red. K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski, A. Żywanowska, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 76. 

9 W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001 (ze 
wstępu) s. 5. 
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Interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów życiowych osób 
niepełnosprawnych skutkuje przyznaniem tej grupie osób prawa do 
normalności. Rozwiązania, które dają prawo uczestniczyć w róż-
nych płaszczyznach życia społecznego, które dają możliwość reali-
zowania różnych ról społecznych, które uwzględniają godność  
i podmiotowość, wyłoniły się z podjęcia tych problemów przez 
specjalistów różnych dziedzin. Dla naukowców reprezentujących 
różne nauki człowiek niepełnosprawny stanowi wyzwanie nie tylko 
tu i teraz. Jego przyszłość również implikuje wiele pytań. Stąd też, 
jak pisze Zenon Gajdzica: „Przenikanie się różnych teorii i koncepcji 
nie tylko pozwala wielowątkowo spojrzeć na konkretne zagadnie-
nie, ale sprzyja także tworzeniu nowej jakości ukonstytuowanej na 
wiedzy interdyscyplinarnej”10, która staje się początkiem do dal-
szych rozważań i refleksji nad niepełnosprawnością. 

Zastosowana metodologia 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczą-
cych interpretowania i konstruowania życia dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej z per-
spektywy pracowników tej instytucji. Interesowało mnie, jak ta 
grupa osób doświadcza dorosłości w murach placówki świadczącej 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Chciałam 
dowiedzieć się, jak pracownicy domu pomocy społecznej doświad-
czają dorosłości swoich podopiecznych i jak konstruują tę dorosłość 
z perspektywy swojego doświadczenia. 

Celem badań była rekonstrukcja opowieści i dotarcie do subiek-
tywnych znaczeń, jakie nadają pracownicy domu pomocy społecz-
nej dorosłości swoich podopiecznych z niepełnosprawnością inte-
lektualną realizowanej w murach instytucji. Przedmiotem stały się 
subiektywne sensy, intencje i interpretacje nadawane przez pra-
cowników domu opieki społecznej dorosłości osób z niepełnospraw-
________________ 

10 Z. Gajdzica, Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 7. 
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nością intelektualną przebywających w tej placówce. Badałam więc, 
jak pracownicy domu opieki społecznej poprzez swoje mówienie 
doświadczają dorosłości swoich podopiecznych i jak ją konstruują. 

Podjęte badania zostały osadzone w paradygmacie interpreta-
tywnym. Podejście to zostało celowo wybrane, ponieważ celem 
było znalezienie we fragmentach rzeczywistości prezentowanych 
przez pracowników domu opieki społecznej, odpowiedzi na pyta-
nia, które były dla mnie istotne. Inspiracją w toku badań były więc 
dla mnie trzy perspektywy: fenomenologia, hermeneutyka i inte-
rakcjonizm symboliczny. W konsekwencji zastosowanej perspekty-
wy interpretatywnej było możliwe użycie metody biograficznej. 
Polegała ona na analizie wycinka rzeczywistości – kreowanego 
przez pracowników placówki – który pozwala poznać dorosłość 
osób z niepełnosprawnością intelektualną przebywających w domu 
pomocy społecznej. Próba poznania i zrozumienia owego fragmen-
tu rzeczywistości społecznej, czyli świata społecznego przechowy-
wanego w pamięci pracowników, była możliwa dzięki ich opowia-
daniom o swoim życiu. Metoda biograficzna pozwoliła uzyskać 
wiedzę „prawdziwą” o dorosłości pensjonariuszy z niepełnospraw-
nością intelektualną. Konstruowana przez pracowników rzeczywi-
stość wyniknęła z ich subiektywnej perspektywy i doświadczeń 
związanych z pracą w domu opieki społecznej. 

Użycie metody biograficznej implikowało wykorzystanie anali-
zy narracji. Narracja oparta na historiach ludzi – podkreśla Dorota 
Klus-Stańska – jest „jednym ze sposobów rozumienia świata przez 
ludzi”. Autorka zaznacza, że narracja jest „sposobem naturalnym  
i koniecznym dla zrozumienia życia”11. Gdy dokonywałam wyboru 
techniki badawczej, przyświecały mi słowa Brunera, które zacyto-
wała E. Kos: „życie jednostki nie jest takie, jakie jest, ale takie, jak 
ona je opowiada i interpretuje”12. Inaczej mówiąc, „narracja odsła-
________________ 

11 D. Klus-Stańska, Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświato-
we” 2002, s. 111. 

12 E. Kos, Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [w:] D. Urbaniak-
Zając, E. Kos Badania jakościowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2013, s. 95. 
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nia sposób rozumienia rzeczywistości przez jednostkę”13. Wywiady 
narracyjne zostały przeprowadzone z czterema pracownikami do-
mów pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelek-
tualnie w województwie warmińsko-mazurskim, których staż pracy 
jest dłuższy niż 10 lat. Dwie osoby poprosiły o anonimowość i 
zmianę imion. 

Analiza materiału badawczego 

Placówki w których przebywają osoby wymagające całodobo-
wej opieki obwarowane są różnym obowiązkami wynikającymi  
nie tylko z obowiązujących przepisów prawa, lecz także z pracy  
z człowiekiem, któremu należy się bezwzględny szacunek i god-
ność. Personel pracujący w takich placówkach najpełniej doświad-
cza człowieka niepełnosprawnego i implikacji wynikających z tej 
niepełnosprawności. Rekonstrukcja tych doświadczeń ukazuje su-
biektywną prawdę na temat funkcjonowania dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w instytucji. Każda z opowieści jest 
wyjątkowa i odsłania paletę indywidualnych sensów, znaczeń  
i interpretacji. Opowiedziane historie to prawda o rzeczywistości, 
której pracownicy placówki doświadczają. 

W analizowanych fragmentach opowieści pracowników uwy-
puklają się zarówno pewne wątki wspólne dla narracji, jak i całko-
wicie odmienne. Jednym z nich jest definiowanie dorosłości osób  

o niepełnej sprawności intelektualnej, której pracownicy nadają 
subiektywne znaczenie, różnie rozumiejąc jej sens i definiując ją na 
swój sposób. Przykładem są słowa Doroty, dla której: 

dorosłość jest wówczas, kiedy osoba samodzielnie myśli, podejmuje de-
cyzje, jest niezależna i samodzielna we wszystkim co robi, no bo tutaj  
u naszych podopiecznych, to niestety, ale nie ma tej samodzielności, no 
bo gdyby oni byli samodzielni, to nie znaleźli by się tutaj. 

________________ 

13 Ibidem. 
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Marek także jest podobnego zdania, ale dodaje jeszcze, że pen-
sjonariusze potrzebują ich wsparcia i organizacji życia, w którym 
nie umieją dostosować się do obowiązujących zasad i norm. Narra-
tor podkreśla, iż dorosłość w przypadku osób o niepełnej sprawno-
ści intelektualnej występuje tylko w sensie metrykalnym: 

no mimo wieku niestety nie ma żadnych innych przesłanek świadczą-
cych o dorosłości, tak? Mieszkańcy domu mają problem z podstawo-
wymi czynnościami, nie mówiąc już o wzięciu odpowiedzialności za 
swoje czyny, tak? 

Jowita także jest zdania, że osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną z racji deficytów wynikających z niepełnosprawności nie 
wchodzą w etap dorosłości. Nie potrafią samodzielnie funkcjono-
wać w sensie indywidualnym oraz społecznym: 

Wszyscy wiemy czym jest dorosłość, bo przez nią przechodzimy, ale 
też wiemy, że u tych osób, no nie możemy oczekiwać, że osoby te za-
czną zachowywać się jak dorosłe, bo tak nie będzie. One ani emocjonal-
nie, psychicznie czy społecznie nie będą nigdy tak funkcjonować, aby 
uznać je za dorosłe. 

Agnieszka również zwraca uwagę na brak samodzielności u pod-
opiecznych, co – zdaniem narratorki – przekreśla szansę tych osób 
na dorosłość: 

[…] po pierwsze, czy możemy mówić o dorosłości w przypadku tych 
osób? Wydaje mi się, że nie, bo przecież większość z nich jak nie po-
wiesz, to nie wie, że trzeba zrobić toaletę czy posprzątać pokój. Osoby 
te oczywiście zrobią to perfekcyjnie, ale pod naszą kontrolą. 

Analiza narracji ukazuje dorosłość osób o niepełnej sprawności, 
która realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wynika to być 
może ze specyfiki instytucji oraz następstw niepełnosprawności 
intelektualnej: 

Dorota: Mamy tak, że pensjonariusze mogą mieć osobiste rzeczy  
i urządzić pokój według własnego gustu, […] przychodzą i nas zapra-
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szają, żeby pokazać […] jak już sami coś mogą zrobić, to mają z tego 
wielką satysfakcję. 

Marek: […] jeśli chcą to mogą uprawiać ogródek, sadzić kwiatki, 
zresztą u nas to robią i to z własnej inicjatywy, tak? […] i nawet jak za 
jakiś czas powyrywają te kwiatki, tak? Bo pomylą im się z zielskiem, to 
mają poczucie tego, że samodzielnie coś robią. 

Analiza tych narracji ukazuje radość pracowników z najmniej-
szej aktywności podopiecznych w zakresie samostanowienia, która 
w ich rozumieniu daje mieszkańcom poczucie sprawstwa, decyzyj-
ności i samodzielności. Mimo iż podejmowane decyzje dotyczą rze-
czy i spraw błahych, to z opowieści można wywnioskować, że dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną nabierają wielkiego zna-
czenia i traktowane są priorytetowo, ponieważ wyrażają przez to 
samych siebie i swoją dorosłość. 

Inne natomiast wrażenie odnoszę, analizując kolejne narracje,  
z których wynika, że pracownicy nie inicjują żadnej aktywności 
wśród pensjonariuszy i nie zauważają przejawów prezentowanej 
przez nich dorosłości: 

Jowita: No oni np. jak mają jakieś pieniądze, to chcą iść do sklepu, ale 
jak pójdziemy, to nakupują sobie słodyczy, coli i innych takich rzeczy 
[…] wiadomo, że funkcjonują na poziomie 16-latków to i ich decyzje 
będą takie same. 

Agnieszka: […] właściwie to mogliby cały czas oglądać telewizję albo 
słuchać muzyki, […] rzadko ktoś z nich ma jakieś pomysły, […] mamy 
takiego downika, który co chwila coś wymyśla, […] no nie robimy zbyt 
wiele, bo czasu nie ma. 

Narratorki nie zauważają, że podopieczni werbalizują swoje  
potrzeby i wykazują inicjatywę w zakresie np. organizacji czasu 
wolnego. Pomysły te są lekceważone przez personel z powodu 
nadmiaru obowiązków związanych szczególnie z wypełnieniem 
dokumentacji. 

Kolejną ważną kwestią, która systematycznie powraca w każdej 
narracji jest atmosfera w placówce. Z opowieści pracowników wy-
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nika, że to ona ma wpływ na samopoczucie podopiecznych i rozwi-
janie ich aktywności w placówce. 

Dorota: Nasza placówka jest kameralna […]. To oczywiście ma pewne 
plusy, bo znamy bardzo dobrze naszych mieszkańców, […] Ale też mi-
nusem jest to, że człowiek się angażuje w różne sprawy. […] ale  
atmosfera jest dobra, bo nasza szefowa dąży do tego, żeby tu było jak  
w domu […] angażujemy ich w obowiązki i różne czynności, tak jak  
w domu. 

Z analizy narracji wynika, że zaletą małej placówki jest życzliwa 
i przyjazna atmosfera między pensjonariuszami a personelem. 
Skutkuje to – w odczuciu narratorki – większym zaangażowaniem 
w sprawy pensjonariuszy. Wyraża się to poprzez uwzględnianie  
ich zdania i angażowanie w codzienne obowiązki. W podobnym 
tonie jest narracja innego pracownika tego samego domu opieki 
społecznej: 

Marek: Mamy szczęście pracować z takimi ludźmi, którzy traktują 
osoby niepełnosprawnie normalnie, tak? To znaczy zwracają uwagę  
na ich potrzeby i oczekiwania. Nikt tu z nikogo się nie śmieje, tak? Sta-
ramy się tu stworzyć takie miejsce, żeby nam wszystkim było tu do-
brze, tak? No i chyba tak jest, […] że chyba tu dobrze jest naszym 
mieszkańcom. 

Wypowiedź narratora jest bardzo budująca, bowiem podkreśla 
on znaczenie kompetencji innych pracowników placówki, dla któ-
rych osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są tylko 
przedmiotem odziaływań opiekuńczych, rehabilitacyjnych czy so-
cjalnych. 

Innego charakteru nabierają opowieści pozostałych rozmów-
czyń, które nie wspominają o dobrej atmosferze. Pracownicy pracu-
ją w warunkach trudnych, co powoduje u nich samych zmęczenie, 
stres i zniechęcenie do wykonywanej pracy. Relacje między perso-
nelem są napięte, co przekłada się na atmosferę pracy. Cała ta sytu-
acja skutkuje przedmiotowym traktowaniem osób mieszkających  
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w placówce i ich znikomą aktywnością. Bycie mieszkańców w pla-
cówce – jak podkreśla narratorka – ogranicza się do podstawowych 
czynności bytowych: 

Jowita: Nie ma, proszę panią, tu dobrej atmosfery. Wszystko robi się 
na czas i zawsze wszystko jest na wczoraj. Poza tym mamy trudnych 
podopiecznych i trudno miło z nimi spędzać czas wolny, jak są agre-
sywni. Poza tym trudno kogoś traktować poważnie, jak zachowuje się 
jak dziecko albo jeszcze gorzej. No taka jest prawda i nie ma co tu 
ukrywać, bo wiadomo jak funkcjonują takie osoby. 

Agnieszka: Jak przyszłam do pracy, to miałam inne wyobrażenie, ale 
życie zweryfikowało wszystko. Praca tu jest ciężka, bo mieszkańcy są  
i chodzący i leżący, nie dajemy rady ze wszystkim. Nie ma też chyba 
takiej współpracy między ludźmi, ale pracować gdzieś trzeba. 

Innym wątkiem, który został uwypuklony w narracjach to życie 
towarzyskie/samotność pensjonariuszy. Z narracji wynika, że po-
dopieczni czują się samotni, bo nie mają rodziny, rzadko kto ich 
odwiedza lub zabiera z okazji np. świąt. Mieszkańcy tęsknią za 
swoimi najbliższymi – są to szczególnie te osoby, które znajdują się 
w placówce z powodu śmierci rodziców czy opiekunów: 

Dorota: Nie wszyscy mają jeszcze rodziny, niekiedy jest tak, że rodzi-
na oddała do domu opieki społecznej i zapomniała, […] różne są sytua-
cje, […] widać smutek i takie – ja wiem – rozczarowanie, że ich nikt 
nie zabiera czy nie odwiedza. […] Bardzo zazdroszczą, jak do innych 
przychodzi jakaś ciocia albo ktoś […], to wtedy są wręcz dumni, kiedy 
mają odwiedziny jakiejś sąsiadki czy kogoś z rodziny […]. Czasami są 
rodzice, co nawet na święta nie chcą wziąć […], a wiemy, że ich na to 
stać, bo co innego jak są rodziny jakieś patologiczne. 

Owa samotność wynika z faktu, że część podopiecznych jako 
dorosłe osoby nie ma już rodziców. Ci natomiast, którzy są odwie-
dzani, bardzo są z tego zadowoleni, co oznacza, że jakakolwiek 
relacja wychodząca poza mury placówki ma dla pensjonariuszy 
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ogromne znaczenie. Trzeba jednak zaznaczyć, że kontakty ze strony 
rodziny z podopiecznymi są incydentalne: 

Marek: Ja mam świadomość tego, tak? Że jak ktoś tutaj jest, to albo 
nie ma już rodziców, albo rodzina nie daje rady i jakby ja jestem tego 
świadomy, że dla tych osób ma tu być dom, tak? Ale widać u nich takie 
stany, kiedy chyba czują się samotni i opuszczeni, zresztą niektórzy 
mówią o tym. 

Z wypowiedzi rozmówców wynika, że dorosłość wiąże się z ży-
ciem towarzyskim, które ogranicza się do kontaktów i relacji w mu-
rach placówki. Ośrodek znajduje się w małej miejscowości, gdzie 
społeczność lokalna już nie piętnuje, ale nadal podchodzi z rezerwą 
do mieszkańców. Inny problem, który ogranicza życie towarzyskie 
mieszkańców to brak czasu i chęci ze strony personelu na konstruk-
tywne i ciekawe zorganizowanie czasu wolnego, który sprzyjałby 
nawiązywaniu i zgłębianiu relacji: 

Jowita: Podopieczni między sobą gdzieś tam rozmawiają, coś razem 
robią, ale żeby tak wyjść do ludzi to niekoniecznie, albo żeby do nich 
ktoś przyszedł to też nie. Zresztą w naszej wsi kiedyś ludzie buntowali 
się, teraz to już ucichło, ale nawet nie ma czasu żeby zorganizować ja-
kiś wyjazd na lody albo gdzieś na spacer, jak coś to tylko wyjście tu na 
wieś […], ale oni niekiedy nawet ze swoich pokoi nie chcą wychodzić, 
to przecież na siłę ich nie będę wyciągać. 

Kolejne fragmenty opowieści ukazują bardzo smutną rzeczywi-
stość, bowiem narratorzy nie tylko mówią o infantylnym podejściu 
personelu do dorosłych osób, ale także zadaniowej postawie wo-
bec nich. Mieszkańcy nie wykazują się żadną inicjatywą – jak pod-
kreśla jedna z rozmówczyń – ale być może jest to wynik nadmiernej 
kontroli ze strony personelu lub przedmiotowego traktowania pen-
sjonariuszy: 

Agnieszka: […] i widać że Ci dorośli ludzie traktowani są tu jak dzie-
ci, wszystko się im podaje, nikt ich nie pyta o zdanie, wszystko robi się 
za nich, ale bez nich […], do pokoju też my im dobieramy współlokato-
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rów, decydujemy, co będą dziś robić, jakoś mam wrażenie, że to 
wszystko tak mechanicznie idzie […]. Z ich strony nie ma żadnej ini-
cjatywy, no właśnie to tak jak powiedziałam wcześniej, zachowują się 
jak dzieci, którymi trzeba kierować. 

W innej narracji również uwidacznia się przedmiotowe trakto-
wanie dorosłych podopiecznych oraz brak zrozumienia dla specyfi-
ki funkcjonowania tej grupy osób: 

Jowita: Nieraz to jestem taka zła, bo coś się powtarza, coś się mówi, 
 a to jak grochem w ścianę, ja rozumiem, że oni są upośledzeni, ale ja 
jestem jedna, a tu każdy coś chce, z czymś przychodzi […]. Tymi, którzy 
leżą cały czas, też przecież trzeba się zająć i nakarmić i toaletę zrobić. 

W opowieściach narratorów często zostaje podjęta bierność 
pensjonariuszy. Być może wynika ona z podejścia personelu, który 
nie motywuje oraz nie inicjuje żadnych form aktywności: 

Agnieszka: Z ich strony nie ma żadnej inicjatywy, no właśnie to tak 
jak powiedziałam wcześniej, zachowują się jak dzieci, którymi trzeba 
kierować. 

Jowita: […] ale oni niekiedy nawet ze swoich pokoi nie chcą wycho-
dzić, to przecież na siłę ich nie będę wyciągać. 

Dla kontrastu warto przytoczyć narracje pracowników, które 
świadczą o dużej aktywności podopiecznych, ale też ich kreatyw-
ności i twórczości. Podmiotowe i indywidulane podejście pracow-
ników, jak również ich otwarta postawa wobec mieszkańców,  
a także poważne ich traktowanie przynosi pozytywne efekty: 

Dorota: Ja na przykład jestem opiekunem pracowni plastycznej i ma-
my takiego Adama, który ciągle tylko by spał i nikt z nim nic nie robi, 
a ja wzięłam pędzel i pokazałam mu, że można malować różnymi kolo-
rami i on teraz cały czas przychodzi do pracowni i chce malować. 

Dorota: […] ale najbardziej mieszkańców interesuje blok zajęć rekrea-
cyjno-sportowych i kulturalnych, bo oni wtedy są w swoim żywiole  
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i integrują się nie tylko ze sobą, ale także z mieszkańcami wsi i innych 
placówek. Nieraz sami przychodzą i pytają: pani Dorotko, kiedy zrobi-
my dyskotekę, albo że idą święta, to musimy zrobić kartki. Więc oni 
sami dużo inicjują tylko trzeba im na to pozwolić. 

Fragment narracji wskazuje na aktywność mieszkańców domu, 
którzy są wspierani przez personel. Ponadto widać wielką otwar-
tość pensjonariuszy na wszelką działalność o charakterze integra-
cyjnym, tak w murach placówki, jak i poza nią. Ta otwartość wyni-
ka być może z postawy personelu do pensjonariuszy, jak również  
z szacunku do nich, wielkim zaangażowaniem w ich sprawy i ogrom-
ną wrażliwość na ich potrzeby. Poważne potraktowanie mieszkań-
ców i ich potrzeb, skutkuje relacją opartą na atencji i zaufaniu. 

Zakończenie 

Wsparcie instytucjonalne jest bardzo istotne dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, szczególnie gdy osoby te nie mają 
rodziny czy krewnych, którzy mogliby się nimi zaopiekować. Życie 
w instytucji przyjmuje specyficzny wymiar, a tym samym dorosłość 
realizowana w jej murach nabiera innego znaczenia niż poza nią. 
Opowiedziane historie obrazują dojrzałość realizowaną w domach 
opieki społecznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pracownicy tych placówek poprzez rekonstrukcję swoich doświad-
czeń ukazali „swoją” prawdę na temat tej grupy osób i ich życia. 
Jest to tylko fragment wiedzy na temat dorosłych osób o niepełnej 
sprawności intelektualnej przedstawiony z perspektywy subiek-
tywnego doświadczenia pracowników. 

Analiza narracji ukazuje dwa odmienne światy w ramach tej 
samej instytucji. Pierwszy pokazuje, iż większość usług realizowa-
nych w domach opieki społecznej nie tylko nie zaspokaja potrzeb 
pensjonariuszy, ale wręcz ogranicza i upośledza ich funkcjonowa-
nie. Dorośli niepełnosprawni nie uczestniczą w życiu placówki, są 
pozostawieni sami sobie i stają się przedmiotem oddziaływań opie-
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kuńczych personelu, co jest szkodliwe dla ich funkcjonowania. 
Działania w placówce i nadmiar obowiązków związanych z wypeł-
nianiem dokumentacji, a być może brak chęci i inicjatywy ze strony 
personelu, izolują mieszkańców od środowiska, ograniczają ich 
niezależność i samodzielność, a w konsekwencji łamią prawa czło-
wieka. Nie wszyscy pracownicy DPS-ów zauważają, że osoby te 
chcą o sobie decydować, podejmować decyzje dotyczące ich „bycia” 
w placówce, że chcą realizować role społeczne, udzielać się towa-
rzysko i integrować z innymi pensjonariuszami. 

Analizowane przeze mnie opowieści pokazały, że dorosłe osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną doświadczając instytucji, do-
świadczają także ograniczeń, które wpływają na ich życie i kreują je 
według określonego szablonu. Pensjonariusze nie mają zbyt wiele 
do powiedzenia na temat własnej dorosłości czy perspektywy na 
własne życie w placówce. Jeśli znajdą się pracownicy otwarci na 
potrzeby tej grupy osób, to wówczas istnieje cień nadziei na werba-
lizowanie i uwzględnianie potrzeb wynikających z ich wieku i sta-
nu. Jest wówczas szansa na wyrażanie dorosłości przez te osoby.  
W przeciwnym razie nie zwraca się uwagi na potrzeby podopiecz-
nych, którzy w takiej sytuacji nie mają możliwości zadecydować  
o swoim życiu. 

Następstwa niepełnosprawności i sytuacje losowe spowodowa-
ły, że dorosłe osoby o niepełnej sprawności intelektualnej zdane są 
na pomoc pracowników placówki. Z narracji wynika, że drugie 
oblicze domu opieki społecznej ukazane w narracjach to pracowni-
cy, dla których podopieczny, to przede wszystkim człowiek. Narra-
torzy dostrzegają potrzeby, ale i potencjał tkwiący w tych osobach. 
Nastawieni są na samodzielność mieszkańców, stwarzają sytuacje, 
gdzie pensjonariusze mają możliwość wykazać się inicjatywą i krea-
tywnością. Z narracji wynika, że zdecydowana większość osób  
z niepełnosprawnością intelektualną chce aktywnie i czynnie spę-
dzać czas. Osoby te chcą pomagać w kuchni, ogrodzie czy innych 
pracach, ale także są otwarte na spotkania integracyjne, tak w domu 
opieki społecznej, jak i poza nim. Z przyjemnością spędzają wspól-
nie czas, słuchając muzyki, oglądając telewizję, ale chętnie także 
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uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych, plastycznych czy 
innych im zaoferowanych. 

Przeprowadzone badania miały przede wszystkim pokazać,  
jak dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną doświadcza-
ją dorosłości w murach domu opieki społecznej. Jako wtórne na-
stępstwo moich rozważań wyłoniła się konieczność współpracy 
specjalistów z różnych dziedzin w dążeniu do normalizowania wa-
runków życia podopiecznych placówki. Możliwe jest wówczas 
działanie uwzględniające wszystkie potrzeby, możliwości i ograni-
czenia dorosłych osób niepełnosprawnych, oparte na szacunku, 
godności i podmiotowości tych osób. 
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Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zjawiska inności w do-
świadczeniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Stanowi on fragment większego projektu badawczego realizowane-
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go przez autorkę, którego problematyka koncentruje się wokół po-
znania świata dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną1. 
Przyjmując, że osoby te, podobnie jak inni dorośli, posiadają okre-
ślone cechy osobowe, doświadczają i przeżywają różne sytuacje  
i zdarzenia, podejmują określone role społeczne, są uczestnikami 
różnorodnych relacji międzyludzkich, mają swój świat wartości i prze-
konań, badaczka postawiła sobie za cel rozpoznanie i ogląd mikro-
światów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Alfred 
Schütz twierdzi, że ludzie doświadczają rzeczywistości i podejmują 
działania w ramach różnych mikroświatów2. Mikroświat rozumia-
ny jako „spójny i względnie samodzielny zespół czy też system, 
odrębny porządek rzeczywistości”3 stanowi wysublimowany frag-
ment subiektywnie spostrzeganej rzeczywistości. Autorka, za Ewą 
Skibińską4, przyjmuje, że mikroświat to świat obecny w doświad-
czeniu jednego człowieka, który żyje jednocześnie w wielu różnych 
małych światach (mikroświatach) wyznaczanymi podstawowymi 
aktywnościami jednostki5. Analiza materiału badawczego pozwoli-
ła na wyłonienie kilku mikroświatów6, wśród nich mikroświat in-
________________ 

1 W literaturze przedmiotu obecne są badania dorosłych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną ukazujące ich perspektywę postrzegania siebie/świata. Do 
kluczowych zaliczyć należy Trudne drogi adaptacji. Wątki emacypacyjne w analizie 
sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeń-
stwie polskim Beaty Cytowskiej (2012): B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki 
emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, 
czy Żyjąc z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa I dorosłych osób  
z zespołem Downa Agnieszki Żyty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011. 

2 A. Manterys, Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 24-25. 

3 Cyt. za: A. Manterys, op. cit., s. 19. 
4 E. Skibińska, Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo UW, 

Warszawa 2006, s. 335-336. 
5 Zgodnie ze Słownikiem PWN mikro- to „pierwszy człon wyrazów złożonych 

wskazujący na bardzo małe rozmiary lub bardzo małą skalę tego, co jest nazwane 
drugim członem; bardzo mały; www.sip.pwn/slownik/mikro [dostęp: 12.03.2017]. 

6 W niniejszym projekcie badawczym wyłoniono również inne mikroświaty 
badanych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną m.in. mikroświat 
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ności – temat poniższych rozważań. Jest to więc, co należy podkre-
ślić, raport z badań dotyczący jednej wyłonionej przez autorkę ka-
tegorii. W tekście wyróżniono kilka części – pierwsza dotyczy me-
todologii badań, kolejne doświadczania inności przez badane osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, a ostatnia to próba podsumo-
wania. 

Metodologia badań 

Autorka sytuuje swoje rozważania na pograniczu różnych dys-
cyplin naukowych, w tym głównie andragogiki i pedagogiki spe-
cjalnej. Stawia pytania dotyczące tego, jaki jest świat dorosłych  
z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie elementy składają się na 
tę rzeczywistość? Czym charakteryzują się owe mikroświaty? 

Opracowując swój projekt badawczy, autorka zdecydowała się 
na przeprowadzenie badania zgodnie z paradygmatem konstruk-
tywistyczno-interpretatywnym, opierając się na uznaniu podmio-
towości i kompetencji badanych osób oraz traktowania ich jako 
współtwórców procesu badawczego zdolnych do współtworzenia  
i interpretacji rzeczywistości społecznej. Oddając badanym głos, 
autorka traktuje ich jako osoby, które mają swój własny sposób wi-
dzenia świata, doświadczania i przeżywania i nie są jedynie, jak to 
bywało w większości badań, obiektami badań, ale ich najkom-
petentniejszymi podmiotami. Badaczka postępuje zgodnie z myślą 
Floriana Znanieckiego, który uważał, że rzeczywistość kulturową 
należy traktować jako świat wartości, a fakty empiryczne należy 
ujmować tak, jak się jawią jednostkom ludzkim, które ich doświad-
czają7. Badacz obserwator „nigdy nie będzie miał lepszej wiedzy niż 
aktorzy, cudzoziemiec nigdy nie pojmie lepiej tubylczej kultury niż 
tubylcy, ale obserwator i cudzoziemiec mogą mieć inny obraz dzia-
________________ 

aktywności zawodowej, mikroświat relacji międzyludzkich, mikroświat instytucji, 
mikroświat cielesności, mikroświat czasu wolnego, mikroświat rodziny. 

7 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1986, s. 90-92. 



162 ANNA GUTOWSKA 

łania czy kultury niż aktorzy i tubylcy”8. Zakładając, że ludzkie 
działanie ma charakter emergentny – zachodzi w toku nieustannego 
konstruowania i nadawania znaczeń9 – przyjęto, że zachowanie 
jednostki jest aktywnie przez nią konstruowane, reinterpretowane  
i redefiniowane. Szeroko rozumiana aktywność odnosi się także do 
tworzenia umysłowej reprezentacji samego siebie. 

Ponadto paradygmat konstruktywistyczno-interpretatywny po-
zwala także na elastyczne podejście do badania i ograniczenie 
przedkonceptualizacji zamierzeń badawczych. Umożliwia to utrzy-
manie w trakcie badania tzw. kontekstu odkrycia10 – przestrzeni na 
poszukiwanie i odkrywanie nieprzewidzianych wcześniej zjawisk, 
które wyłaniają się podczas procesu badawczego. 

Niniejsze badania wpisują się w jakościową orientację metodo-
logiczną, a badaczka posługuje metodologią konstruktywistycznej 
teorii ugruntowanej Kathy Charmaz. Wybór ten podyktowany został 
zarówno specyfiką przedmiotu badań (chęć dogłębnego poznania 
zjawiska w jego procesualnej postaci), jak i założeniem poznania rze-
czywistości w percepcji jej społecznych aktorów. Teoria ugruntowana 
została wykorzystana zarówno jako strategia zbierania materiału 
badawczego, jak i metoda jego analizy. W teorii tej dopuszcza się do 
zbierania danych różne metody typowe dla wszystkich badań jako-
ściowych (m.in. obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentacji, 
wywiady) oraz te odrębne (m.in. analiza tekstu, wywiady jakościo-
we)11. Materiał badawczy w omawianym projekcie badawczym ze-
brano, wykorzystując wywiad swobodny ukierunkowany12, czyli 
taki sposób prowadzenia rozmowy, który pozwala na dość swo-
________________ 

8 B. Czarniawska, Nowe techniki badań terenowych: shadowning, [w:] Badania 
jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 73. 

9 H. Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Prentice-Hall, New 
Jersey 1969, s. 82. 

10 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 26-27. 

11 K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

12 K. Konecki, op. cit. 
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bodne aranżowanie sekwencji pytań i, co ważne, dostosowywaniu 
języka do potrzeb i możliwości badanych. Realizacji przyjętej pro-
cedury posłużyły dyspozycje do wywiadu, czyli lista pytań wynika-
jących z potrzeb informacyjnych badaczki. Na tym etapie badań 
wywiady przeprowadzono zarówno z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną (łącznie 14 osób w wieku od 29 do 51 lat –  
8 kobiet i 6 mężczyzn), jak i ich rodzicami/opiekunami (łącznie  
8 osób) oraz pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy13 
(łącznie 6 osób), gdzie badania były realizowane14. 

Należy także dodać, że ważnym instrumentem badawczym  
w prowadzeniu niniejszych badań jest tu osoba prowadząca wy-
wiady, czyli sama badaczka. Realizowany projekt badawczy po-
zwolił na szczególne zbliżenie się badacza do osobistego świata 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dało to pod-
stawę do podjęcia próby uchwycenia i opisu świata przeżywanego 
przez badanych. 

Uzyskany materiał badawczy poddano procesowi kodowania, 
najpierw otwartego (przyporządkowanie danym etykiet i ich po-
grupowanie), później selektywnego (ukierunkowanie na wyszuki-
wanie powiązań z kategorią centralną), a na końcu na zogniskowa- 
________________ 

13 Badania realizowane są w jednym ze środowiskowych Domów Samopomocy 
na terenie województwa łódzkiego. Badani, w tym przede wszystkim pracownicy 
tej placówki, zastrzegli nieujawnianie dokładnych danych instytucji. 

14 Kryterium doboru badanych był etap życia, tzn. dorosłość (ukończone 18 lat) 
oraz niepełnosprawność intelektualna. Wszyscy posiadali orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Większość stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności (10), 3 z lekkim stopniem i 1 z głębokim. Jednak stopień niepełno-
sprawności nie stanowił w niniejszych badaniach istotnego czynnika ani w aspekcie 
zbierania danych, ani ich analizy. Zamierzeniem badaczki było zbadanie świata 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną bez etykietowania opinią  
czy orzeczeniem o niepełnosprawności i spostrzegania przez pryzmat ograniczeń. 
W trakcie realizacji badań okazało się, że niektóre informacje ujawnione w wywia-
dach wymagają uzupełnienia czy szerszego oglądu, co skłoniło badaczkę do włą-
czenia do badań rodziców/opiekunów i pracowników ŚDS. W badaniach uczestni-
czyło 7 rodziców (2 ojców i 5 matek oraz 1 ciocia – opiekun jednej z badanych)  
i 6 pracowników – 4 kobiety (kierownik ŚDS, psycholog, 2 terapeutki zajęciowe oraz 
2 mężczyzn – terapeuta zajęciowy i pracownik administracyjny). 
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nym (uwypuklenie tła interakcyjnego). Analiza pozwoliła na ujaw-
nienie kilku różnych mikroświatów, w których funkcjonują osoby 
badane. Wśród nich badaczka wyróżniła: mikroświat rodziny, pracy, 
edukacji, relacji międzyludzkich, czasu wolnego, instytucji i inności. 
Ich granice nie są stałe i sztywne, pozwalają na wzajemne przenika-
nie. Należy przy tym dodać, że projekt nie jest ukończony i zgodnie 
z przyjętą metodologią ewoluuje. 

Doświadczanie inności – analiza badań własnych 

W analizowanym materiale badawczym pojawiło się wiele wąt-
ków skoncentrowanych wokół inności. W wypowiedziach niemal 
wszystkich badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
znalazło się odniesienie do tego zjawiska. Co ważne, zagadnienie to 
uwidoczniono także w wypowiedziach rodziców/opiekunów i pra-
cowników/terapeutów. Aby przedstawić syntetyczne fakty, wyda-
rzenia, ale przede wszystkim ich interpretacje, nadawanie znaczeń 
oraz język jako narzędzie wyrazu i komunikacji badanych, zasto-
sowano strategię typową dla teorii ugruntowanej, czyli zognisko-
wane kodowanie kategorii. Celem takiego zabiegu jest sortowanie, 
synteza i organizacja dużej ilości danych15, a także ukazanie sposo-
bu, w jaki są one ze sobą powiązane. 

Wokół doświadczeń związanych z innością zogniskowano wiele 
kategorii, które odpowiadały na pytania: czy i dlaczego badani czu-
ją się inni? kto i co ma na to wpływ? jakie są wymiary inności? jakie 
są skutki bycia innym? w jakich sferach życia to się przejawia? To 
podstawowe pytanie, które zgodnie z myślą Anselma L. Straussa  
i Juliet M. Corbin16, pozwalają badaczowi dokładniej opisać anali-
zowane doświadczenie i pokazać związki pomiędzy kategoriami  
i podkategoriami oraz na nowo połączyć ze sobą dane. 
________________ 

15 K. Charmaz, op. cit. 
16 A.L. Strauss, J. Corbin, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures 

for Developing Grounded Theory, Second edition, Thousand Oaks, Sage 1998. 
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Syntetycznie ujęte zjawisko „inności” badanych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, daje się przedstawić w postaci nastę-
pującego schematu: 

Schemat 1. Mikroświat inności osób z niepełnosprawnością intelektualną 

INNY JA 

INNY, BO INNY, BO 
POSZKODOWANY  WYJĄTKOWY 

INNY INNY 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Poniżej dokonano próby opisania każdego z wymienionych  
obszarów. 

Inny ja 

Jak wynika z materiału badawczego, pierwszych doświadczeń 
inności badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną nabywa-
ły w szkole. W żadnym z wywiadów nie odnotowano odwołań do 
wcześniejszych etapów życia. W trakcie analizy ujawniono, że wie-
lu badanych wspomina lata szkolne również w kontekście dozna-
wania praktyk, które określono jako doświadczanie inności. Język, 
jakim posługiwały się badane osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną, opowiadając o tych doświadczeniach, pozwala wnioskować, 
że większość z nich je rozumiała. Najczęściej wypowiedzi nacecho-
wane był zwrotami bardzo wyrazistymi czy nawet dosadnymi lub 
wręcz przeciwnie, raczej lapidarnymi. 

Poniżej zaprezentowano kilka przykładowych wypowiedzi  
będących egzemplifikacją wyłonionej kategorii. Badani ujmowali 
swoje doświadczenia między innymi w kontekście interakcji rówie-
śniczych: 

MIKROŚWIAT INNOŚCI 
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Ja w szkole byłem sam, na przerwach czy po, to raczej tak sam chodzi-
łem, nie lubili mnie raczej, takie te dzieciaki niedobre dla mnie były, 
chamskie takie, podelce (Marek, 51 lat). 

Jak chodziłam do szkoły, to pamiętam, jak inne dzieciaki się ze mnie 
śmiały, bo nie umiałam tego czy tamtego albo mnie popychali, pluli  
i krzyczeli, że głupia, świruska czy Down, płakałam, ale później się 
przyzwyczaiłam (Iza, 37 lat). 

Ja zawsze czułem, że jestem inny od moich kolegów w szkole. Oni spo-
kojniejsi ode mnie byli. Oni patrzyli na mnie i mnie nie rozumieli, ale 
czasami lubiłem do szkoły przychodzić. W mojej szkole dużo takich po-
krzywdzonych było (Mateusz 37 lat); 

jak i wskazywali osoby, fakty, wydarzenia, które utkwiły im w pa-
mięci jako uprzedmiotowiające (budujące inność): 

Miałam wychowawczynię taką niemiłą, cofnęła mnie. No i miałam 
właśnie komisję, psychologa i jakiegoś tam innego terapeutę i mnie cof-
nęli do specjalnej. Tam też było nie najlepiej, bo wyrośnięta byłam, in-
na niż pozostali (Irena, 42 lata). 

Kiedyś ta pani powiedziała, że jestem najgłupsza z całej klasy i się do 
nich nie nadaję (Iza 37 lat). 

Odniesienia do tego zagadnienia odnaleźć można także w wy-
powiedziach rodziców badanych osób: 

Wie pani, on w szkole był już inny niż tamte dzieci. Odróżniał się, ko-
legów nie miał, dokuczali mu bo odmienny, no inny był i nauczyciele 
też tak mówili (matka Mateusza). 

Moja córka różni się troszkę, no bo niby dorosła, a jednak jak dziecko 
można powiedzieć. Młodsza córka to już co innego, ma męża, dzieci, no 
rodzinę generalnie, a ta starsza to troszkę inna jest (ojciec Kasi); 

oraz pracowników ŚDS: 

Większość z nich, to już w szkole przechlapane miała. Słyszę przecież 
czasami, jak wspominają te trudne dla nich lat, to wyśmiewanie, poni-
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żanie, a kto wie co jeszcze. Wykluczeni byli w większości, bo inni byli, 
można powiedzieć: nie pasowali (terapeutka). 

Omawiane doświadczenia wyniesione ze szkoły mają charakter 
negatywny. Dotyczą głównie doświadczeń szkolnych, ale i sytuacji 
nieformalnych, pozaszkolnych. W przypadku tych pierwszych wy-
raźnie widać, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 
dostrzegają niechętny, lekceważący, czy wręcz obraźliwy stosunek 
niektórych nauczycieli i uczniów do nich samych, przy czym doty-
czy to zarówno uczniów tzw. normalnych, jak i tych uczących się  
w szkołach specjalnych. 

Warto również zauważyć, że inność, która jest naznaczana 
przez różne osoby, może przejawiać się zarówno w wyglądzie ba-
danych, jak i ich zachowaniu. W analizowanych wywiadach ujaw-
niły się takie wypowiedzi, które wskazują, że niektórzy badani zda-
ją sobie sprawę z tego, że otoczenie zwraca uwagę na pewne 
zewnętrzne symptomy ich niepełnosprawności. 38-letnia kobieta 
tak relacjonowała swoje doświadczenia: 

Jak ludzie się na mnie patrzą albo takie staruszki patrzą: O niepełno-
sprawna!, to ja się trochę boję. No jak się ludzie patrzą to ja obracam 
głowę i nie patrzę, nie zwracam uwagi. 

Reakcje ludzi peszą ją i wywołują lęk. Na podobne aspekty spo-
łecznego odbioru wskazała 27-letnia kobieta, która własne do-
świadczenia przeniosła na sytuację wszystkich niepełnosprawnych: 

Ja wiem, że jak taki normalny człowiek widzi taką osobę, naśmiewa się 
z niej, ja to czasami widzę, ale też sama wiem jak jest, widzę po sobie, 
jak coś tam komuś się nie podoba (Kasia). 

Przyjmując, że swoją tożsamość człowiek buduje w relacji z in-
nymi ludźmi na podstawie ich słów, gestów, spojrzeń, które stano-
wią swoistą informację zwrotną dla każdej jednostki, można sądzić, 
że doświadczenia te istotnie wpłynęły na budowanie obrazu świata 
badanych, w tym na obraz samego siebie. Jeśli, jak chce Martin Bu-
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ber – Ja staje się w zetknięciu z Ty17, to przemocowe interakcje, któ-
rych doświadczali badani mogły w nich ukształtować postawę za-
leżności, słabości i uległości. 

W obszarze „Inny ja” można ponadto wyróżnić jeszcze dwa 
konteksty: odmienność potrzeb i odmienność możliwości badanych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. W analizowanych wy-
powiedziach widoczne jest subiektywne odczuwanie tego, co jest 
potrzebne badanym. Prezentują nieufność, dystans do tego co jest 
nowe i nie do końca poznane. Uwidoczniona została zmieniona 
percepcja potrzeb: 

Nie umiem korzystać z bankomatu, tak szczerze to nie umiem pobierać 
pieniędzy, ale nie muszę to mi niepotrzebne, siostra weźmie albo mama 
(Daria, 36 lat). 

Komputer to nie dla mnie, po co mi to? No internet to jeszcze może 
tak, bo to proste, ale inne programy? No po co, żeby coś popsuć? (Ma-
teusz, 37 lat). 

Ja mam rentę to nie muszę pracować. Te pieniądze są raz w miesiącu  
i muszą wystarczyć. No na jedzenie, ubranie, ale jakoś wystarcza (Iza, 
37 lat). 

Owa odmienność potrzeb, ich ograniczenie ukształtowane zo-
stało przez wcześniejsze doświadczenia i poskutkowało odmienno-
ścią rozumianą tu jako inność. 

Kolejny kontekst inności ujawniono w perspektywie odmienno-
ści możliwości. Uzasadnienia można poszukiwać w następujących 
wypowiedziach: 

To jest dla innych, nie dla mnie (Grzegorz, 34 lata), czy Ja się nie 
nadaję do tego (Iza, 37 lat), 

Jak się jest niepełnosprawnym, tak jak ja, to nie można dużo rzeczy ro-
bić (Maria, 29 lat).  

________________ 

17 M. Buber, J. Doktór, Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, Wydawnicwo Pax, War-
szawa 1992, s. 45. 
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Badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie czują się 
wystarczająco silne i kompetentne do podejmowania działań: 

O nie! Ja sama to nie mogę mieszkać. Nie umiem dużo rzeczy robić. To 
znaczy jakieś kanapki, coś tam prostego to tak, ale obiad czy zakupy to 
mama robi. Nie wiem, czy bym sobie sama poradziła. Nie, raczej nie 
mogę. Nie, ja nie wiem, czy ja bym sobie dawała radę (Maria, 29 lat). 

No samodzielnie żyć to jeszcze nie, bo nie wiem jak będzie z opłatami  
i innymi rzeczami, na razie z rodzicami wolę mieszkać. Nie, raczej ra-
dy bym nie dał sobie, bo po co? (Grzegorz, 34 lata). 

Nie byłabym w stanie wychowywać dziecka, ja nie mogę mieć dzieci, bo 
to nie na moje możliwości. Znaczy urodzić może tak, ale nie wycho-
wać. Dlatego, że nie umiałabym mu przekazać wiadomości o życiu, 
nauczyć bo to ciężka sprawa jest. Jak ja mam problemy z zajmowa-
niem się teraz bratanicą i bratankiem, no nie umiem (Iza, 36 lat). 

Inny inny 

Niektóre z badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
sytuowały siebie jako osoby inne od innych niepełnosprawnych. 
Jeden z mężczyzn wspominał swoje trudne doświadczenia w pracy. 
Opowiadał, że w trudnej dla niego sytuacji nie wytrzymał i „wy-
buchł”. Tłumaczył, że nie rozumiał dlaczego „normalni” pracowni-
cy tak się z niego wyśmiewali, np. z tego, że przychodził do pracy 
wcześniej niż inni czy że się mylił przy wykonywaniu swoich obo-
wiązków: 

Się wkurzyłem, bo wszystko źle było, nawet się kontrolować przesta-
łem, bo się wkurzyłem, a ja nie wiem dlaczego się tak nabijali, nawet 
źle było, że wcześnie przychodziłem, tym normalnym pracownikom to 
wszystko przeszkadzało (Tomasz, 32 lata). 

Badany nazwał swoich kolegów z pracy normalnymi, mimo że 
są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podobnie jak on. 
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Podobnie swoje doświadczenia przedstawiała 37-letnia Iza, która 
uczestniczyła w obozie rehabilitacyjnym z osobami z niepełno-
sprawnością ruchową: 

Tam byłam na rehabilitacji. Już kiedyś też byłam i wtedy poznałam ta-
kiego fajnego chłopaka – Adriana, on mieszkał obok z tymi na wózkach, 
bo tak chodzić nie umiał, a nie z tymi normalnymi, tu gdzie ja. 

Taka sytuacja może świadczyć o zjawisku przyjmowania sche-
matów postrzegania osób z niepełnosprawnością (w tym przypad-
ku ruchową). Społeczne powielanie wizerunku niepełnosprawnych 
ruchowo wśród sprawnej części społeczeństwa może powodować 
internalizację oceny otoczenia społecznego wobec jednostek z inną 
niepełnosprawnością oraz różnicujące postrzeganie osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. 

Wydaje się, że odczuwanie zarówno własnej, jak i cudzej inności 
było i nadal jest jednym z najpowszechniejszych doświadczeń emo-
cjonalnych człowieka. Podział na My i Oni, to podział bez którego 
trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w świecie. Naturalna po-
trzeba poszukiwania podobieństw i różnic odgrywa istotną rolę  
w budowaniu tożsamości. 

Inny, bo wyjątkowy 

Inny, bo wyjątkowy, to rodzaj inności osiągniętej. Myślą prze-
wodnią jest tu zaangażowanie w aktywność, w której badani czują 
się dobrze, odnoszą sukcesy i są doceniani. Charakterystyczna jest 
tu wypowiedź Dawida, 32-latka: 

Ja mam talent, nie jestem taki jak inni. Nie wszyscy tak umieją śpie-
wać, a ja ładnie śpiewam i często występuję na scenie. Lubię śpiewać, 
bardzo. I dostaję nagrody na festiwalach, bo ja mam talent. 

Szczególnym uzdolnieniem Dawida jest jego muzykalność. To 
ta sfera jego funkcjonowania, w której osiąga sukcesy. Dawid jest 
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solistą i można powiedzieć liderem zespołu muzycznego działają-
cego w Środowiskowym Domu Samopomocy. Koledzy i pracowni-
cy ŚDS-u nazywają go gwiazdą i „zwierzęciem estradowym”. Tera-
peutka, która prowadzi zespół uważa, że: 

Dawid wielu rzeczy nie umie, nie potrafi robić z powodu swoich defi-
cytów, ale mimo to jest naprawdę wyjątkowy, bo potrafi pięknie śpie-
wać. Ma słuch i naprawdę dobry głos, ładną barwę i dobrą skalę. Do 
tego jeszcze można powiedzieć, że potrafi zinterpretować piosenkę, on 
naprawdę rozumie o czym śpiewa, rozumie muzykę. Wczuwa się  
w nią, prezentuje emocje, wchodzi w to całą osobą. No to jest wyjątko-
we, bo nie każdy przecież tak potrafi. On, gdyby był inny, czyli pełno-
sprawny i przyjęli go do jakiegoś talent show, to może nawet by wygrał 
(pracowniczka ośrodka). 

Ciekawa jest też kolejna wypowiedź tej terapeutki: 

Dawid podczas występów jest innym człowiekiem. Wchodzi na scenę, 
bierze mikrofon i diametralnie się zmienia. Śpiewa i się zmienia, na-
prawdę. Można powiedzieć, że przestaje być upośledzony. On zasługu-
je na miano gwiazdy, na scenie jest gwiazdą bez dwóch zdań (pra-
cowniczka ośrodka). 

Kolejnym przykładem zaangażowania w aktywność związaną 
ze szczególnym talentem jest Mateusz. Ten 37-letni mężczyzna wy-
kazuje uzdolnienia plastyczne. Można powiedzieć, że malowanie 
obrazów jest głównym zajęciem tego badanego: 

Ja tak lubię malować, że mogę to robić cały czas. W domu też maluję. 
Mam farby, pędzle i siedzę, i maluję, bo ja lubię. Mam bardzo dużo  
obrazów i te wszystkie, co tu wiszą, to też są moje i tam na korytarzu  
i przy wejściu, no na wystawy też dają i mam sukcesy. 

Jeszcze innym obszarem inności osiąganej jest sport. Przykła-
dem osoby szczególnie uzdolnionej w tej sferze jest 34-letni Piotr. 
Badany wykazuje w tym zakresie zdolności rozwinięte na wysokim 
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poziomie. Aktualnie uprawia cztery dyscypliny sportowe, wszyst-
kie z sukcesami: 

Ja bardzo lubię jeździć na zawody sportowe. Te puchary tam na dole to 
moje, no nie wszystkie, ale dużo. To jest bardzo fajne. Przyjeżdżają  
z innych ośrodków, miejsc różnych i się spotykamy, ćwiczymy i są za-
wody […]. Ja jestem bardzo dobry, mnie chwalą, inni nie są tacy do-
brzy, ale Tomek też ze mną biega. 

Terapeuta wspierający Piotra mówi: 

Piotrek to naprawdę utalentowany chłopak. Jest silny i zacięty, chętnie 
ćwiczy, trenuje. On jest wyjątkowy, bo rzadko jest zniechęcony czy 
zmęczony tak jak inni (pracownik ośrodka). 

Efekt inności jako wyjątkowości dostrzegany jest zatem za-
równo przez same osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak  
i otoczenie. Skutkuje to zmianą pozycji osoby w najbliższym śro-
dowisku, jej wyższym statusem w grupie, ale też poczuciem prze-
wagi. Inność osiągana to poszukiwanie własnej tożsamości i wy-
korzystywanie jej do kreowania siebie. To inność akceptowana,  
a wręcz pożądana. 

Inny, bo pokrzywdzony 

Wypowiedzi badanych osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną ujawniły także szczególne ujęcie inności, a mianowicie spostrze-
ganie siebie jako osoby pokrzywdzonej przez los, nieszczęśliwej, 
dotkniętej chorobą, cierpiącej. Jedna z narratorek, opowiadając  
o swoich doświadczeniach podczas wizyty w przychodni lekarskiej, 
przypomniała słowa starszej kobiety oczekującej z nią w kolejce do 
lekarza: 

Ta pani do mnie powiedziała: oj, bo ty taka bidulka jesteś, no ja wiem, 
że ja taka biedna jestem, inni nie muszą się tak męczyć jak ja. No i mia-
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ła rację, bo po co są osoby niepełnosprawne? Czemu Bóg tak zrobił? No 
nie wiadomo (Iza, 37 lat). 

Inny badany, 37-letni Mateusz, w sposób przejmujący opowia-
dał o swoich doświadczeniach: 

Czasami chciałbym się nigdy nie urodzić, bo po co? Nie musiałbym się 
wstydzić […] i cierpieć. Kto by się śmiał wtedy? Jak bym był zdrowy. 

Wśród wypowiedzi znalazły się również takie, które ukazują 
utożsamianie przez badanych swojej niepełnosprawności z chorobą: 

Ta moja niepełnosprawność to choroba jest, nie tak jak u innych ludzi 
u mnie jest, bo jestem chora, upośledzona (Daria, 36 lat). 

Jak się choruje, to tak jest, chory ma problemy, jak ja. Mam na to rentę 
(Iza, 37 lat). 

Moje życie jest bardzo smutne. Nie chcę już pamiętać o tym […], chcę 
normalnie żyć, jak zdrowy i normalny. Tak żeby być w domu, jeść 
obiad, chodzić do sklepu, rano poleżeć, nie od razu do ośrodka. Lubię tu 
być, ale lepiej normalnie żyć i być zdrowym (Mateusz, 37 lat); 

co znajduje potwierdzenie także w wypowiedziach rodziców bada-
nych osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

Ja się martwię, bo ona przez tę swoją niepełnosprawność jest inna, 
biedna taka, bardziej wrażliwa i naiwna, no taka bezradna często. No 
los ją i nas trochę skrzywdził. Czasami się zastanawiam dlaczego ona 
taka poszkodowana (matka Marii). 

Ja to sobie nieraz nad jej losem popłaczę, bo wie Pani biedna ona jest 
(matka Darii). 

Taki rodzaj inności może wynikać z potrzeby zapobiegania 
stygmatyzacji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są znacz-
nie silniej naznaczone piętnem niż osoby chore. Przeświadczenie  
o zminimalizowania izolacji społecznej i marginalizacji powoduje 
przesunięcie punktu ciężkości z niepełnosprawności intelektualnej 
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na stan choroby. Widoczne jest także pielęgnowanie strat wynikają-
cych z deficytów i często wyuczonej bezradności. Taki stan może 
prowadzić do zaniechania podejmowania różnych aktywności i da-
wać poczucie bezpieczeństwa zarówno osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, jak i ich opiekunom. Sytuacja osoby, której inność 
jest utożsamiana z poszkodowaniem, może wydawać się łatwiejsza 
do zaakceptowania społecznie. 

Zakończenie 

Podsumowując, należy zauważyć, że analizowany materiał ba-
dawczy pozwala na dostrzeżenie wielowymiarowości zjawiska in-
ności. Inność jawi się tu jako zjawisko względne i wzajemne, ale też 
uniwersalne z uwagi na swój zasięg i możliwości interpretacji. Jak 
zauważał Erving Goffman, role społeczne Innych i normalsów nie 
są rolami danymi raz na zawsze. Inny może zatem w określonych 
sytuacjach, w pewnym kontekście być normalsem i odwrotnie18. 

Widoczne jest także zjawisko wchodzenia i trwania w roli Inne-
go. Badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko 
czują się inne, ale też jako inne są traktowane. Przejawia się to m.in. 
w niepodejmowaniu niektórych ról społecznych, zwolnieniu od 
pewnych obowiązków czy oczekiwaniu pomocy. Od osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną oczekuje się poprawnych, niekonflik-
towych zachowań i podporządkowania, nie zaś rozwoju i aktyw-
nego udziału w życiu społecznym. Po części to społeczeństwo 
naznacza innością i marginalizuje osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, a po części oni sami wycofują się ze sceny społecznej. 
Jak pisze Beata Cytowska „osoby odbiegające od preferowanego 
wzorca gotowe są zinternalizować ideologie grupowe, które lokują 
je na niskich pozycjach w hierarchii społecznej, wyrzekając się  
niejednokrotnie własnych przekonań i wartości”19. Badane osoby  
________________ 

18 E. Goffman, Piętno. Historia zranionej tożsamości, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 
2007. 

19 B. Cytowska, op. cit., s. 122-123. 
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z niepełnosprawnością intelektualną w większości mają świado-
mość własnej odmienności, gorszej pozycji i przypisywanych jej 
negatywnych właściwości i ocen. Społeczne zaszufladkowanie po-
woduje przyswojenie sobie niższego statusu, ograniczenie osobiste-
go rozwoju i przystosowanie się do niepełnosprawności20. Inność 
doświadczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzyja 
izolacji społecznej, jest źródłem budowania i pogłębiania alienacji. 

Zjawisko inności jest ściśle związane z uprzedzeniami, stereoty-
pami21, piętnowaniem22 i dyskryminacją23. Uprzedzenie to ocena 
(często tendencyjna) grupy czy jednostki, która najczęściej oparta 
jest na wyobrażonych jej właściwościach24. Zawierają w sobie za-
równo komponent przekonań, jak i emocji i gotowości do działania. 
Simone de Beauvoir napisała, że „pojęcie Innego jest tak odwieczne, 
jak sama świadomość. Nawet w najprymitywniejszych społeczeń-
stwach, najstarszych mitologiach odnajdujemy pojęcie dwoistości – 
Tożsamego i Innego”25. Rzeczywistość, w której żyjemy, zmusza do 
spotkań z Innym, jednak problem tych spotkań pozostaje otwarty  
i wciąż aktualny. W dużej mierze to od nas zależy jakie te spotkania 
będą i jaki skutek przyniosą. Obecnie realizuje się wiele programów 
aktywizujących i integrujących, mających na celu wyjście z margi-
nesu społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są one 
przedmiotem troski i stwarza im się jak najlepsze warunki w pla-
cówkach, w których mają wieść niefrasobliwe życie. Ale czy takie 
________________ 

20 M. Skura, Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprwnością, Wydawnictwo 
UW, Warszawa 2016, s. 8. 

21 O „obowiązywalności” stereotypu dziecka uposledzonego umysłowo pisała 
Elżbieta Zakrzewska-Manterys w publikacji Dziecko upośledzone – nieuchronność 
stereotypów z 2003 r. 

22 Jedną z najbardziej znanych pozycji dotyczących procesu piętnowania jest 
Piętno. Historia zranionej tożsamości Ervinga Goffmana po raz pierwszy wydana  
w 1963 r. 

23 O dyskryminacji pisał m.in. Stanisław Kowalik (np. Psychospołeczne podstawy-
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1999); Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób 
niepełnosprawnych (2001). 

24 www.bezuprzedzen.org/dyskryminacja/index.php?&tekst [dostęp: 12.03.2017]. 
25 S. de Beauvoir, Druga płeć, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2003, s. 27. 
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postępowanie wobec dorosłych osób – dostosowanie do ich funkcji 
intelektualnych, a nie etapu życia i dojrzałości fizycznej, społecznej 
nie należy do przejawów dyskryminacji? 

Warto w tym miejscu także zauważyć, że analiza materiału ba-
dawczego doprowadziła badaczkę do takiego punktu, w którym 
należało dokonać namysłu nad obecnymi w literaturze przedmiotu 
charakterystykami czy opisami osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Tradycyjne, tworzone na podstawie klinicznych badań 
głównie w obszarze psychologii klinicznej, odnoszą się przede 
wszystkim do deficytów i przedstawiane jako nieodwracalne i rzu-
tujące na całą osobowość jednostki26. Wydają się więc nie do końca 
przystawać do danych będących wynikiem badań interpretatyw-
nych. W perspektywie zebranych danych wydają się być wąskie, 
nieuwzględniające wszystkich sfer funkcjonowania, a więc niewy-
starczające. W pewnym sensie można powiedzieć, że budują obraz 
inności osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kończąc, należy zauważyć, że niniejsze badania pokazują, że 
inność jest istotnym elementem składającym się na rzeczywistość 
badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bezzasadnym 
byłoby ujednolicenie ich doświadczeń i problemów, ale analiza ma-
teriału badawczego ujawniła obecność zjawiska inności w świecie 
niemal wszystkich badanych. Ma ono jednak różny wymiar i kon-
sekwencje. Może być źródłem zarówno dyskryminacji, jak i czynni-
kiem chroniącym, pomagającym (np. chroni przed podejmowaniem 
wyzwań, zadań czy ról społecznych, ale także chroni poprzez eks-
ponowanie nadspodziewanych osiągnięć). 

Trzeba zatem uznać, że skoro inność jest fenomenem doświad-
czanym przez niemal wszystkie badane osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, to wymaga dalszej eksploracji czyniącej jego 
oglądalność możliwą w różnych perspektywach i panoramicznej, 
szerokiej refleksji. Konieczna jest także teoretyzacja wyników ba-
dań, której próbę autorka podejmie, zgodnie z przyjęta metodolo-
gią, na zakończenie całego projektu badawczego. 
________________ 

26 Por. np. J. Kostrzewski – 1981, H. Borzyszkowska – 1985, R. Kościelak – 1989, 
J. Lausch-Żuk – 1987, Ż. Stelter – 2009. 
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Adult residents of residential homes for people with intellectual disabilities are  
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Uzasadnienie wyboru tematu 

Podczas przeprowadzanych przeze mnie badań biograficznych 
dotyczących życia codziennego i dorosłości mieszkańców domów 
pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
wśród wielu wątków pojawił się także, ujęty w tytule artykułu, te-
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mat dotyczący planów i marzeń. W tym miejscu muszę zaznaczyć, 
że badania prowadzone były metodą wywiadów narracyjnych i wy-
wiadów swobodnych, w związku z tym brali w nich udział miesz-
kańcy, którzy byli w stanie takich wywiadów udzielić. Były to osoby 
ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu 
umiarkowanym lub lekkim). Przedstawiony w referacie wąski wy-
cinek badań wchodzi w skład szerszego projektu badawczego doty-
czącego dorosłości mieszkańców domów pomocy społecznej dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wątek dotyczący planów 
i marzeń pojawiał się bądź spontanicznie w narracjach moich roz-
mówców (niezwykle rzadko), bądź jako odpowiedź na pytanie 
skierowane przeze mnie bezpośrednio do badanego. Gdy analizo-
wałam materiał badawczy, nasunęły mi się pewne refleksje, które 
postaram się omówić w artykule. 

Funkcjonowanie człowieka jest z reguły celowe, podporządko-
wane pewnym planom i marzeniom. Plany stanowią podstawę do 
podejmowania określonych działań, wyprzedzają je, są podstawą 
zarówno kontynuacji, jak i zaniechania działań. Niepełnosprawność 
intelektualna, związane z nią ograniczenia poznawcze i specyfika 
życia w instytucji mają wpływ na tworzenie i realizację planów  
i marzeń. Analiza materiału z wywiadów pozwala w pewnym 
stopniu opisać, jak mieszkańcy domów pomocy społecznej określają 
swoje plany życiowe i marzenia. 

Kilka refleksji teoretycznych związanych  

z pojęciami: plan życiowy i marzenia 

Nancy Cantor i John F. Kihlstrom1 ujmują plan życiowy jako za-
danie życiowe, czyli problem, który został sformułowany i uznany 
przez jednostkę za własny, przy czym jednostka jest zaangażowana, 
poświęca swoją energię i czas, zmierzając do rozwiązania tego pro-
________________ 

1 N. Cantor, J.F. Kihlstrom, Personality and social intelligence, Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice-Hall 1987. 
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blemu. Jest więc to codzienne życiowe działanie człowieka, jego 
codzienna życiowa aktywność. Włodzimierz Szewczuk2 mówi o jed-
nym planie życiowym jako o systemie celów, do realizacji których 
zmierza człowiek, a także wiążących się z nim zasadach realizacji 
owych celów. Tadeusz Mądrzycki3 planem życiowym określa przy-
jęty przez jednostkę lub stworzony przez nią cel główny i powiąza-
ne z nim cele pomocnicze oraz zasady operacjonalizacji tych celów. 
Jeden plan życiowy zawiera zatem wiele planów – działań, jego 
realizacja jest rozłożona na dłuższy okres czasu i jest on ważny dla 
jednostki. Mądrzycki4 uważa, że określenie „plan życiowy” może 
być stosowane zamiennie z terminem „cel życiowy”, przy czym 
wskazuje, że cel określa tylko zamiar, punkt do którego człowiek 
dąży, zaś plan życiowy zawiera w sobie także sposób działania – 
drogi realizacji. Autor odróżnia także plan życiowy od planów po-
jedynczych zadań, które są realizowane przez jednostkę zazwyczaj 
w krótszym czasie (dla przykładu planem życiowym będzie np. 
samodzielne zamieszkanie we własnym mieszkaniu, a zadaniem 
pojedynczym uzbieranie pieniędzy na wymarzony dywan). Plany 
życiowe różnią się5: 

– zakresem – liczbą planów składowych oraz czasem i trudem 
potrzebnym do ich realizacji, 

– treścią – bogactwem treści i jej różnorodnością, 
– różnorodnością – obejmują jedna lub więcej dziedzin życia, 
– liczbą – od kilku do kilkunastu u danej osoby, 
– stopniem trudności – który odzwierciedla poziom aspiracji, 
– stopniem ważności – bardziej znaczące, przynoszą więcej sa-

tysfakcji ale wymagają większego trudu i realizowane są przez 
dłuższy czas, 

________________ 

2 W. Szewczuk, Psychologia. Zarys podręcznikowy, T. 2, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1966. 

3 T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany Nowe podejście, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 133. 

4 Ibidem. 
5 Ibidem, s. 133-138. 
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– realnością – która związana jest z oceną realnych warunków 
zewnętrznych i wewnętrznych realizacji planu, 

– szczegółowością – tworzeniem zarysu i szczegółowej „mapy 
planu”, najczęściej plany długofalowe mają bardziej ogólny 
zarys, a krótkofalowe są szczegółowo przygotowane, 

– elastycznością – czyli dostosowaniem planu do działania, 
– poziomem integracji, 
– hierarchią. 
Wszystkie powinny być zgodne z normami moralnymi zarówno 

z uwagi na przyjęte cele, jak i sposób ich realizacji. Różnorodność 
planów jest wynikiem tak cech osobowości jednostki tworzącej pla-
ny, jak i warunków społecznych, w których żyje. 
Słowo „marzenia” utożsamiane jest z określeniami: fantazjowanie, 
imaginacja, wyobrażenia i zestawiane nie tyle z celami (planami), jak 
z emocjami. Marzenia wg Tomasza Maruszewskiego6 są natomiast 
jedną z form myślenia twórczego, nieukierunkowanego, autystycz-
nego (czyli myślenia osobistego, idiosynkratycznego, obejmującego 
fantazje, marzenia, reakcje nieświadome i idee niesprawdzalne za 
pomocą rzeczywistości zewnętrznej)7. Bronisława Dymara marzenia 
ujmuje jako „aktywność wyobrażeniowo-myślową, której przed-
miotem jest zaspokojenie dążeń, zamierzeń dotyczących własnego 
życia, często ściśle osobistego”8. Marzenia można podzielić na 
dzienne i senne. W tym opracowaniu skupiam się tylko na marze-
niach dziennych, którym towarzyszy świadomość i duża rozpiętość 
czasowa. Dotyczą zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości oraz 
przyszłości, a ich treść przeważnie związana jest z relacjami spo-
łecznymi, sukcesem, bohaterstwem itp. Składają się ze zdarzeń,  
w którym marzący jest zwykle głównym bohaterem, oraz sceno-
grafii, czyli przedmiotów, które są pożądane lub wypierane9. Ma-
________________ 

6 T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdańsk 2002, s. 342. 

7 P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999, s. 413. 
8 Dziecko w świecie marzeń, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków1999, s. 21. 
9 T. Maruszewski, op. cit. 
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rzenia, w odróżnieniu od planów, nie muszą być realne i wiązać się 
z konkretnym planem działania. Tadeusz Mądrzycki, zestawiając 
plany i marzenia, wskazuje na powyższe cechy. O planach mówi, 
gdy są one związane z wyborem wartościowych celów, które mają 
realne szanse na realizację i są połączone z decydowaniem o przy-
szłych działaniach. Marzenia zaś uważa za podyktowane emocjami, 
nieodnoszące się do konkretnych postanowień, pozostające w sferze 
wyobraźni pragnienia, w których nie uwzględnia się warunków ich 
urzeczywistnienia10. 

Plany dorosłych mieszkańców domów pomocy społecznej 

W przeprowadzonych przeze mnie wywiadach, jak już wspo-
mniałam we wstępie, wątki dotyczące planów życiowych w spon-
tanicznej wypowiedzi pojawiały się niezwykle rzadko. Najczęściej 
dotyczyły przyszłości związanej z miejscem zamieszkania lub za-
kupami. Te dotyczące przyszłości badanych, które pojawiły się  
w spontanicznej narracji, nazwałabym „planami wytłumaczonymi”, 
będącymi jednocześnie nie tyle planem, ile być może wytłumacze-
niem obecnego stanu rzeczy. Moi rozmówcy wiązali swoje plany 
przede wszystkim ze swoją teraźniejszością, z tym, co znane, oswo-
jone, dostępne: 

To już chyba tu na zawsze zostaniemy. Bo tak rodziny się nie poskłada 
i tak się nie poskłada. Bo brat ma swoją rodzinę. A ja siedzę tutaj.  
A bratu nie będę przeszkadzał. Bo on też musi, dzieci iść do szkoły, 
uszykować i swoje sprawy pozałatwiać. 

No tu. Tu. No bo tak się człowiek do wszystkich przyzwyczai, nie? Do 
koleżanków, do salowej, do opiekunek. Do wszystkich. Tak to by się 
chciało osobno mieszkać, to by się nawet tęskniło. 

Pani, ja to już tu będę, tu żyć nie umierać, bo tak to by trza o wszystko się 
martwić, a tu jeść co mam, spać gdzie mam i o nic nie muszę się martwić. 

________________ 

10 T. Mądrzycki, op. cit., s. 130-132. 
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Trzecia przytoczona wypowiedź wskazuje wyraźnie na to, jak 
środowisko zewnętrzne, w tym przypadku dom pomocy społecz-
nej, wpływa na plany życiowe mieszkańców. Instytucja, zapewnia-
jąc podstawowe potrzeby, jednocześnie zwalnia mieszkańca od 
obowiązku zatroszczenia się o siebie, co w przypadku osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną wydaje się być uzasadnione. Jedno-
cześnie z wypowiedzi badanych można wywnioskować, że zdają 
sobie oni sprawę z tego, że zdjęto z nich tę odpowiedzialność, przez 
co ich życie stało się łatwiejsze, ale jednocześnie właśnie brak od-
powiedzialności powoduje też zanik konieczności/możliwości pla-
nowania. Plany po prostu nie są im potrzebne w codziennym życiu, 
bo z jednej strony mają poczucie stabilizacji i pewnego bezpieczeń-
stwa, a z drugiej wiedzą, że kontrola ich życia jest na zewnątrz, ktoś 
– opiekunowie, dyrektor – zaplanuje najbliższe dni, a nawet życie. 
Wszak codzienność w instytucjach jest zaplanowana m.in. poprzez 
rozkład dnia, wyznaczony choćby porą posiłków i zajęć terapeu-
tycznych czy ewentualnych dodatkowych atrakcji. Jednocześnie 
można przypuszczać, że taki stan (braku konieczności planowania) 
towarzyszy im od zawsze, wynika z wychowania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Co ciekawe, w niektórych wypowie-
dziach pojawiały się zdania świadczące o tym, że nawet udział  
w dodatkowych atrakcjach, takich jak zabawy andrzejkowe, bale 
karnawałowe, zawody sportowe, nie w pełni zależy od samych 
podopiecznych, często personel wyznacza, który z mieszkańców 
będzie uczestniczył w danej imprezie. Oczywiście mieszkańcy wy-
rażają chęć lub brak chęci wyjazdu, ale niejednokrotnie liczba osób, 
które mogą pojechać do innego domu pomocy, np. na bal karnawa-
łowy, jest uzależniona od liczby miejsc w busie, którym dysponuje 
dom pomocy społecznej. Stąd wśród wypowiedzi dotyczących pla-
nów na najbliższe dni pojawiały się i takie: 

Ierna [opiekunka] zdecyduje, czy pojadę teraz czy nie. 

To Pani zależy, jak się zmieszczę do busa, to pojadę. 

Drugi rodzaj planów pojawiających się spontanicznie w narracjach 
dotyczył zakupów, najczęściej odzieży: 
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Teraz zbieram, bo chcę sobie garnitur na święta kupić. 

Pojedziemy z opiekunką, to sobie nakupie bluzków i spodnie jakieś. 

Powiem opiekunce, to mi kupi, co tam potrzebuje, sweter jakiś. 

Plany związane z zakupami, to te najbliższe, najsamodzielniejsze  
i najbardziej realne do spełnienia, można zatem pokusić się o stwier-
dzenie, że mieszkańcy domów pomocy społecznej, nie musząc mar-
twić się o potrzeby dnia codziennego, żyją trochę jak nastolatki,  
których plany, zwłaszcza te finansowe, dotyczą przede wszystkim 
zaspakajania własnych potrzeb – gromadzenie pieniędzy, aby kupić 
sobie potrzebną rzecz. Jednocześnie można zauważyć, że plany miesz-
kańców instytucji są w dużej mierze zredukowane do podstawowych 
potrzeb, tych, które mogą być realnie urzeczywistnione, a tym jest np. 
zakup odzieży, słodyczy czy innych drobiazgów. Przy czym w wypo-
wiedziach niektórych osób pojawiły się zdania, które świadczą o tym, 
że nawet ta potrzeba została zredukowana u nich do minimum: 

Powiem opiekunce to coś mi kupi….., mnie tam wszystko jedno, mnie 
się wszystko podoba. 

Ta redukcja potrzeb wydaje się być charakterystyczna dla 
mieszkańców instytucji, o czym można przeczytać m.in. w książce 
Jakuba Niedbalskiego11. 

W jednym wywiadzie pojawił się plan dotyczący samodzielne-
go mieszkania, plan realny, połączony z działaniem. Dodać należy, 
że wypowiedź ta pojawiła się spontanicznie w narracji badanego  
i związana była z ogromnymi emocjami i koniecznością podjęcia 
bardzo ważnej, życiowej decyzji powiązanej z ryzykiem. Zarówno 
sama decyzja, jak i towarzyszące jej działania były bardzo ważne 
dla narratora: 

To jest dla mnie ciężkie i trudne zdecydować się. Bo tu jestem 11 lat, tu 
mi pomagali, a tam dopiero wchodzę. To jest ciężkie. To jest dla mnie 

________________ 

11 J. Niedbalski, Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Na-
ukowe UŁ, Łódź 2014. 
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ciężkie, bardzo ciężkie, które wziąć. Bo mi tu dobrze jest. Bo też mogę 
robić wszystko, co chcę. Jak będę sam mieszkał, to nie będzie na wyjaz-
dy. W tym roku też jest plan jechać nad morze i ja mam problem, bo 
jak będzie mieszkanie, to nie będę mógł jechać nad morze. Muszę zde-
cydować, czy DPS, czy mieszkanie. To jest nasz dom. 

Autor tej wypowiedzi jest osobą w szczególnej sytuacji życio-
wej, ma realną możliwość samodzielnego mieszkania poza instytu-
cją. Wraz z opiekunami podjął działania zmierzające do realizacji 
planu, otrzymał propozycję mieszkania komunalnego, w którym 
mógłby zamieszkać. Jednakże, co wyraźnie podkreśla w wypowie-
dzi, boi się podjąć decyzję o rzeczywistej przeprowadzce do wła-
snego mieszkania. Zdaje sobie sprawę, że życie w instytucji, choć 
niesie pewne ograniczenia, nie zmusza mieszkańców do zajmowa-
nia się codziennymi sprawami, jest życiem „na wiecznej kolonii”, na 
której co prawda trzeba czasem robić to, co nakazane, ale nie trzeba 
martwić się o opłaty, zakupy, pranie, posiłki i tym podobne. To 
zwolnienie od odpowiedzialności za własne życie jest wygodne,  
a zarazem wyuczone w praktyce dnia codziennego mieszkańca 
instytucji opieki. 

W spontanicznych wypowiedziach pojawiały się także plany 
nierealne, choć cel został wyznaczony i pewne działania podjęte, 
dla przykładu: 

Ożenię się, mam dziewuchę, już od 20 lat – przyjdzie czas to się zoba-
czy, jak będzie, jakoś to będzie, coś się wykombinuje, gdzieś się będzie 
mieszkać, do pracy się pójdzie. Ona to też w domu pomocy mieszka, ale 
mieszkanie po matce ma, to może i mieszkać by było gdzie, a pracować 
to ja mogę, ale to, pani, kiedyś – mężczyzna, lat 74. 

Słuchając mojego rozmówcy, miałam jednak wrażenie, że w grun-
cie rzeczy zdaje on sobie sprawę, że do realizacji tego planu nigdy 
nie dojdzie, jednak pojawia się on spontanicznie w wypowiedzi 
badanego i można się zastanowić, czy ten plan nie jest bardziej ma-
rzeniem czy nawet pewną nostalgią za „normalnym życiem” – ta-
kim, jakie mają inni. Od ponad 20 lat ten mieszkaniec domu pomo- 
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cy społecznej ma „dziewczynę” mieszkającą w innym domu pomo-
cy. Spotykają się ze się od czasu do czasu, wymieniają esemesy, 
częściej do siebie telefonują. Ponieważ miałam okazję rozmawiać  
z obojgiem, mogłam przekonać się, z jak wielkim uczuciem o sobie 
mówią. Czują się parą, chociaż dzieli ich odległość. Obydwoje  
z dumą opowiadali o partnerze, o tym, co od siebie dostali. W wy-
powiedzi mężczyzny pojawiał się zachwyt nad urodą i troskliwo-
ścią kobiety: 

Pani, ona to ładna jest, taką ma buźkę ładną, pamiętam, jak my się po-
znali, na takim konkursie teatrów, to ona przebrana była za góralkę  
i takie korale miała i spódnicę, ładnie wyglądała […], a ile ona mi na-
przywozi, kawy, herbaty, ciastka, cukier…, łe Pani, ile tego mi nazwo-
zi, a ja jej taką, no szta…, sztaku…, szkatułkę kupiłem, taką, co to jak 
się otwiera, to gra, ale trzeba baterie. 

W wypowiedzi kobiety także pojawia się temat „narzeczonego” – 
jak mówi o swoim partnerze: 

To my się już długo spotykamy, ja się tam martwię o niego, mówię, co 
ma zrobić i już szykuję sobie, co mu zawiozę […], jak co dostanę, to 
zawsze jedno dla niego i tak się uzbiera, to mu tam zawsze ciastków, 
herbaty czy cukru nawiozę […], ale on też o mnie dba, też częstuje  
i takie zdjęcie mam wspólne w pokoju. 

Jednak, co należy podkreślić, w wypowiedzi kobiety nie pojawi-
ły się plany wspólnej przyszłości, nawet zapytana o to, czy chciała-
by zamieszkać razem z narzeczonym, kobieta stwierdziła: 

Mowy nie ma, bo bym się bała, bo by mnie musiał krok w krok pilno-
wać. Ja wolę już tu mieszkać do śmierci. 

Z wypowiedzi tych dwojga wywnioskować można, że mimo te-
go, że czują się parą, ich plany nie są wspólne – mężczyzna, choć 
nierealnie, myśli o ewentualnej wspólnej przyszłości, snuje plany, 
kobieta zdecydowanie nie. Z pewnością plany pozostaną na zawsze 
w sferze marzeń. 
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Ponieważ, jak już wspomniałam, plany życiowe bardzo rzadko 
pojawiały się spontanicznie w narracjach badanych, często dopyty-
wałam o nie i tu najczęściej pojawiały się odpowiedzi świadczące  
o braku planów: 

Na razie nie mam planów. 

Nie myślałem, nie wiem czy tu będę mieszkał, to jest niewiadoma 

oraz wypowiedzi dotyczące zachowania status quo: 

Mówiłem pani, że ja już nic nie zmienię, zostanie tak jak jest, a co tam 
będę zmieniać. 

Jak bym zmienił, to tylko mogłoby być gorzej. 

Pani jak ja już zacznę, to już w grobie będę mieszkał, ja mam 63, Pani, 
ani się nie obejrzysz, a już będzie setka, patrz pani, niedawno była  
wiosna, a już zima, koniec roku, za pięć miesięcy będzie 64 lata, takie 
jest życie krótkie teraz, na tym świecie jest coraz gorzej. Stale się walą, 
kłócą, biją. 

Zapytani o plany rozmówcy często mówili o przyszłości, jedno-
cześnie ukazując ją jako niewiadomą, niesprecyzowaną, a właściwie 
niezaplanowaną: 

Właśnie tego nie wiem, czy chciałbym sam mieszkać czy z rodziną. 
Może z rodziną, sam może kiedyś, ale w najbliższej przyszłości chciał-
bym cioci pomóc, bo się o ciocię martwię i o wujka, bo oni chorują i ta-
kie leki biorą, że głowa boli. Chciałbym im pomóc. 

Pytani o plany badani nawiązywali także do pracy, która w wie-
lu wypowiedziach jawiła się jako zagrożenie: 

Boję się takie coś, i to jest to. Bo wypadki różne po ludziach chodzą, jak 
to się mówi i to różnie bywa i jest ciężko. Pracować bym nie chciał. 

Co do pracy, to nie, chora jestem. 
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Teraz jak chcę, to pomogę, a tak to bym musiała – wypowiedź kobie-
ty, która od kilkunastu lat codziennie wstaje wcześnie rano  
i pomaga opiekunom w toalecie mniej sprawnych koleżanek. 

Pracować to nie planuję, bo by mi rentę zabrali. 

Praca zarobkowa uznana jest za zagrożenie niosące ze sobą utra-
tę zdrowia lub finansów (renty), a także wolności: jak chcę, to pomogę. 
Osoby, które pytane o plany wspominały o pracy, były przeważnie 
tymi, które wykonywały określone zadania w domu pomocy spo-
łecznej z własnej woli. Były to prace porządkowe, pomoc przy opie-
ce nad mniej sprawnymi mieszkańcami czy w przypadku mężczyzn 
– nawet drobne naprawy. Żaden z rozmówców nie planował podję-
cia stałej pracy nawet na terenie domu pomocy społecznej (jeśli ist-
niałaby taka możliwość). Wiąże się to prawdopodobnie z wieloma 
aspektami, ale także z brakiem konieczności podjęcia pracy zarob-
kowej. 

Plany życiowe dorosłych mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpatrywać 
należy, uwzględniając przede wszystkim wiek, stopień niepełno-
sprawności intelektualnej i środowisko, w którym przebywają ba-
dani. Moimi rozmówcami były osoby dorosłe w wieku od 24 do  
74 lat. Duża rozpiętość wiekowa nie była czynnikiem różnicującym 
plany, jedynym wyjątkiem był opisany już wyżej plan trzydziesto-
paroletniego mężczyzny z lekkim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej, dotyczący samodzielnego zamieszkania w mieszka-
niu komunalnym. W rozważaniu o planach należy brać także pod 
uwagę stopień niepełnosprawności intelektualnej (lekki lub umiar-
kowany) i związane z nim realne możliwości przewidywania przy-
szłości, stąd u niektórych rozmówców pojawiające się plany nierealne. 
Następnym czynnikiem, którego nie można pominąć w przypadku 
planowania, to środowisko, w jakim żyją badani. W tym przypadku 
są to domy pomocy społecznej, a więc instytucje, które ze swej na-
tury są środowiskiem dyrektywnym, nastawionym wprawdzie na 
pomoc i opiekę, ale posiadającym reguły, regulaminy, rozkłady 
dnia, a także narzucającym wybrane aktywności mieszkańcom. Jest 
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to więc środowisko, które najprawdopodobniej nie sprzyja tworze-
niu planów. 

Plany życiowe dorosłych mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną można scha-
rakteryzować następująco12: 

- zakres – najczęściej jeden plan składowy i to przeważnie doty-
czący zachowania dotychczasowego stanu rzeczy lub związa-
ny z zakupami, które będą dokonane najbliższej przyszłości, 
rzadziej kilka planów – przykładem złożonego, wielowątko-
wego planu może być ten dotyczący mieszkania poza DPS-em 
– związany z większym trudem jego realizacji i dłuższym cza-
sem, jednak, na co wskazywał rozmówca, wysiłek jego sku-
piony jest przede wszystkim na podjęciu decyzji, czy realizo-
wać ów plan, mniej – w jaki sposób ma być zrealizowany; 

- treść – najczęściej prosta, nierozbudowana, jak już wcześniej 
wspomniałam, często związana z podstawowymi potrzebami; 

- różnorodność – najczęściej jedna dziedzina życia, np. zakupy; 
- liczba – jeśli w ogóle się pojawia, to jest to jeden plan, nawet 

badany, który brał pod uwagę realizację planu związanego  
z mieszkaniem poza instytucją, pomimo tego, że plan ten po-
winien wiązać się z planem poszukiwania i podjęcia pracy 
zawodowej, był w gruncie rzeczy pojedynczym planem; mój 
rozmówca w swojej opowieści nie snuł planów związanych  
z ewentualnym zatrudnieniem; 

- stopniem trudności – niskie aspiracje, niska samoocena –  
w związku z tym plany także dotyczą przede wszystkim 
przyziemnych spraw, tych najłatwiejszych do realizacji; 

- stopnień ważności – trudny do ocenienia, najczęściej plany nie 
były ważne dla badanego – nie podejmowali oni działań zmie-
rzających do ich realizacji, być może czekali, aż ktoś z ze-
wnątrz pomoże w ich realizacji lub zrealizuje je za jednostkę, 
można także sądzić, że badani nie wierzą, aby plan mógł być 
rzeczywiście zrealizowany; w przypadku mężczyzny, który 

________________ 

12 T. Mądrzycki, op. cit., s. 116. 
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miał możliwość samodzielnego mieszkania poza instytucją, 
można mówić o ważności planu – przy czym ważna i trudna 
była sama decyzja, czy realizować plan, czy nie, ważność sa-
mego planu trudna jest do jednoznacznego ocenienia. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że gdyby plan związany z samo-
dzielnym mieszkaniem był ważny sam w sobie, mężczyzna 
podjąłby konkretne działania i zrealizował go. Jednak obawy, 
wahania, nie tylko dotyczące kwestii „czy sobie poradzę”, ale 
także tego, że owszem, coś zyskam, ale z pewnych rzeczy bę-
dę musiał zrezygnować, świadczą, że plan nie jest zinteriory-
zowany przez mężczyznę. Z jego narracji wywnioskować 
można, że czuje się on wyróżniony tym, że zarówno koledzy, 
jak i personel domu pomocy społecznej wierzą, że dałby radę 
samodzielnie mieszkać, o czym świadczą wypowiedzi: 

Tu mi wszyscy mówią, że dam radę i pan dyrektor, i wszyscy, i ja 
wiem, że porządek to ja bym miał i gotować umiem, i prać, i pracować 
też potrafię. 

O braku uwewnętrznienia planu świadczy także fakt, że męż-
czyzna miał już rok wcześniej przyznane mieszkanie komu-
nalne, ale w ostatniej chwili z niego zrezygnował, a obecnie 
jest znowu jednym z pierwszych na liście oczekujących na 
przydział lokalu. Teoretycznie ma on przygotowaną mapę rea-
lizacji planu, wie, jakie czynności musi podjąć, ma nawet zebra-
ną część wyposażenia mieszkania, jednak w praktyce plan ten 
wydaje się bardziej zewnętrznym planem opiekunów, którzy 
znając mieszkańca, mają świadomość, że mógłby być samo-
dzielnym człowiekiem, który zarabia na siebie, ma mieszanie, 
jest samodzielny, niż planem samego podopiecznego; 

- realność – plany mieszkańców domów pomocy społecznej dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną były albo bardzo 
realne i przyziemne, głównie związane z zakupami, jednocze-
śnie dość często pojawiały się plany nierealne, jak choćby opi-
sany wyżej plan ożenku snuty przez 74-letniego mężczyznę; 
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- szczegółowość – mało sprecyzowane, brak opracowanych 
map realizacji planów; przyznać należy, że opisywane plany 
w większości były nierozwinięte, stąd brak mapy planów, te 
dotyczące zakupów opierały się raczej na przekonaniu, że  
w odpowiednim czasie opiekun poinformuje mieszkańca o do-
statecznej ilości pieniędzy na dokonanie zakupu; 

- elastyczność – nieelastyczne, sztywne plany, co wynika naj-
prawdopodobniej z jednej strony z samej istoty niepełno-
sprawności intelektualnej i związanymi z nią zaburzeniami 
poznawczymi, z drugiej z przyczyn środowiskowych min 
wyuczonej bezradności i bierności; 

- poziom integracji – hierarchia – bywają skrajne albo najważ-
niejsze choć czasem nierealne (rzadko występują w wypowie-
dziach) albo mało ważne – jednostka nie utożsamia się z pla-
nem (te częściej ukazują się w wypowiadanych treściach); 

- zgodne z normami moralnymi – wszystkie omawiane plany były 
zgodne z obowiązującymi normami moralnymi i społecznymi. 

Marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej 

W narracjach badanych temat marzeń nie pojawiał się sponta-
nicznie. Odpowiedzi dotyczące marzeń zawsze były odpowiedzią 
na postawione przeze mnie pytanie: „O czym Pan/Pani marzy?”.  
I tu z reguły następowała dłuższa chwila ciszy, po której pojawiły 
się nieliczne odpowiedzi. Dokonałam próby ich kategoryzacji  
w następujące grupy: marzenia o „rzeczach wielkich”, marzenia 
dotyczące bliskich, „sny o potędze”, brak marzeń. 

Marzenia o „rzeczach wielkich”: w wypowiedziach kilku roz-
mówców pojawiły się marzenia, które moglibyśmy sklasyfikować 
jako marzenia idealistyczne, dotyczące bezpieczeństwa, pokoju na 
świecie, szczęścia: 

Żeby na świecie dobrze było, bo teraz to strach, jak w tej telewizji mó-
wią, co to się dzieje. 
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Marzę o takich dużych rzeczach. Żeby mojej rodzinie się takie rzeczy 
nie zdarzały, niedawno moja mama zmarła i kuzynka teraz, żeby się 
takie rzeczy nie przydarzały, 

Żeby się ludzie nie bili, bo tu niekiedy się biją, żeby spokój był. 

Drugą grupę marzeń stanowiły te dotyczące posiadania kogoś 
bliskiego, kontaktów z bliskimi. W wypowiedziach pojawiają się 
potrzeby kontaktu mieszkańców domu pomocy społecznej z bli-
skimi lub znalezienia kogoś, kto byłby „tylko dla mnie”: 

Żeby mieć kogoś blisko siebie, żeby się dogadać. Tylko to mam życze-
nie, a resztę się ułoży… 

O swojej rodzinie na przykład. Chciałabym, żeby mój brat mnie odwie-
dził. No wiele razy obiecał, że przyjedzie. 

Marzę i się cieszę, że na imieniny w marcu przyjadą, na Krystyny  
13 marca. 

Gdzieś do rodziny, choć na trochę pojechać. 

Mieszkanie wśród wielu osób, posiadanie koleżanek czy kole-
gów, kontakt z opiekunami czy osobą pierwszego kontaktu, choć 
ważny, nie zaspakaja potrzeby posiadania kogoś „na zewnątrz”, co 
szczególnie słychać w wypowiedzi jednego z mieszkańców domu 
pomocy: 

Byle, żeby mnie ktoś wziął na święta albo na urlop jakiś wypoczynko-
wy. Nawet te pięć dni, nawet te cztery dni. 

Autor ostatniej wypowiedzi był ogromnie zdeterminowany na 
znalezienie bądź odnowienie kontaktu z kimś, kogo znał w prze-
szłości, a z kim nie miał kontaktu od 40 lat (odkąd mieszka w domu 
pomocy). Potrzebę wyjechania z domu choć na kilka dni, nazwaną 
urlopem, można być może zinterpretować jako chęć odpoczynku od 
rutyny, codzienności, przeżycia czegoś, co byłoby wreszcie indywi-
dualne. 
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Inną grupę marzeń stanowią te, które nazwałabym „sny o potę-
dze”, marzenia te są charakterystyczne dla nas wszystkich i należą 
do kategorii tych, które najprawdopodobniej nie spełnią się: 

To nie wiem. Chciałabym wygrać w totolotka. To bym sobie kupiła 
mieszkanie w Zakopanem [śmiech]. 

Ta kategoria marzeń pojawiła się tylko w jednej wypowiedzi. 
Najczęściej jednak moi rozmówcy na pytanie o marzenia odpo-

wiadali: 

No nie wiem. Co by tu powiedzieć. O niczym. 

Nie ma kasy, nie ma marzeń. 

Pani przestań, ja nie mam marzeń. 

Nie rozumiem… O czym marzę?…No nie wiem, o niczym. 

Nie rozumiem, marzenia, nie wiem o co chodzi. 

Brak marzeń lub przekonanie, że są one do niczego niepotrzeb-
ne, były najczęstszą reakcją na pytanie o marzenia. Sądzić można, że 
instytucja pomocowa jest niestety miejscem, gdzie marzenia być 
może są niepotrzebne, a część z nich można odebrać jako marzenia 
przynoszące gorycz (np. w wypowiedzi pana marzącego o wyje-
chaniu z DPS-u choć na kilka dni). 

Podsumowanie 

Plany i marzenia rzadko pojawiają się w spontanicznych narra-
cjach badanych, jeśli już są, bardzo często są zredukowane, sądzić 
można, że na taki stan rzeczy ma wpływ wiele czynników wynika-
jących z całożyciowych doświadczeń badanych. Zarówno, jak moż-
na sądzić, wychowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
jak i życie w instytucji nie sprzyja snuciu planów i marzeń. Z anali-
zy materiału wywnioskować można, że mieszkańcy domów pomo-
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cy społecznej żyją z dnia na dzień, bez konieczności tworzenie pla-
nów na przyszłość, a być może nawet słuszne byłoby stwierdzenie, 
że instytucja opieki jest czynnikiem nie tylko redukującym, ale 
wręcz uniemożliwia snucie planów życiowych. Należy także pa-
miętać, że większość mieszkańców, choć deklarująca zadowolenie  
z pobytu w domu pomocy społecznej, nie znalazła się tam z własnej 
woli czy inicjatywy. To najczęściej inne osoby zdecydowały za nie  
o umieszczeniu w instytucji opieki. Być może także ten fakt spowo-
dował, że mieszkańcy nie snują planów, ponieważ doświadczyli już 
wcześniej, że to nie oni decydują o swoim życiu, kontrolę nad ich 
losami przejęły osoby trzecie: opiekunowie, dyrekcja, personel in-
stytucji, rodzina… Plany zdają się nie mieć większego znaczenia  
w ich życiu, a marzenia być może są nawet zbędnym luksusem. 
Stwierdzić więc można, że zarówno plany życiowe, jak i marzenia 
nie pełnią funkcji regulującej życie omawianej grupy osób. 
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Wprowadzenie 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu przynajmniej umiar-
kowanym1 stanowi minimum 1% społeczeństwa. Jedną z większych, 
bo codziennych trudności w funkcjonowaniu osób z taką niepełno-
sprawnością wydaje się percepcja czasu, wyrażająca się z jednej 
strony w psychicznym aspekcie percepcji rzeczywistości (w orienta-
cji w niej), z drugiej – pragmatyczniej – w korzystaniu z pojęć tem-
poralnych, pojmowaniu kalendarza, w obsłudze i sensie istnienia 
zegarka itp. Istnieją jednak proste i tanie sposoby, by przeprowa-
dzić „trening orientacji i zarządzania czasem” (w skrócie „trening 
czasu”) z takimi osobami. 

Należy na wstępie wyjaśnić, że treningi dotyczące codziennych 
aktywności osoby z niepełnosprawnością są pewną wyodrębnioną 
formą oddziaływań stosowanych w pracy socjalnej (np. jako usługi 
społeczne realizowane przez pracownika socjalnego lub asystenta 
osoby niepełnosprawnej), ale także stosowane są w pedagogice 
specjalnej. Dorota Podgórska-Jachnik zwraca uwagę, że coraz czę-
ściej używa się określenia treningu tam, gdzie dotąd chętnie po-
sługiwano się pojęciem terapii (np. ergoterapii)2. Pojęcie treningu 
wydaje się określeniem precyzyjniejszym, bardziej konkretnym  
z punktu widzenia wyodrębnienia strukturalnego podejmowanych 
zadań i bardziej adekwatnym do faktycznych działań opiekunów. 
Nie kwestionuje się jego efektu terapeutycznego, ale nazewnictwo 
odzwierciedla aktualne tendencje w pedagogice specjalnej – potrze-
by bardzo ostrożnego używania określenia „terapia”, ograniczone- 
________________ 

1 Zgodnie z polskim orzecznictwem lekka niepełnosprawność intelektualna nie 
jest traktowana jeszcze jako niepełnosprawność (orzecznictwo MPiPS), choć ucz-
niowie z takim stopniem mogą uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego (orzecznictwo MEN). Realizują jednak tę samą podstawę programową, choć  
z dostosowaniami dydaktycznymi. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym i znacznym to już odrębne programy nauczania, i orzeczenie  
o (stopniu) niepełnosprawności. Oznacza zatem już poważne ograniczenia, tak  
w uczeniu się, jak i w funkcjonowaniu społecznym. 

2 D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzi-
nami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 140. 
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go dla pewnych bardziej zaawansowanych działań interwencyjnych3. 
Treningi mają konkretnie określony, wąski zakres umiejętności, 
ściśle zaplanowaną strukturę, metodykę nabywania kompetencji, 
ograniczony czas działania, a także wyraźnie zoperacjonalizowane  
i proste do zweryfikowania oczekiwane efekty4. Wszystko to wyda-
je się sprzyjać metodyce pracy z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Ograniczenia funkcjonalne wynikające  

z niepełnosprawności intelektualnej  

w stopniu umiarkowanym 

Niepełnosprawność intelektualna według definicji Światowej 
Organizacji Zdrowia to: „istotne obniżenie ogólnego poziomu funk-
cjonowania intelektualnego, oraz trudności w zachowaniu przy-
stosowawczym występujące przed 18. rokiem życia”5. Zgodnie  
z klasyfikacją ICD-10 niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym (F71) orzeka się u dorosłych ludzi wyróżniających się 
ilorazem inteligencji IQ pomiędzy 39 a 45 (w skali Wechslera)6, przy 
spełnionym dodatkowym kryterium obniżenia poziomu funkcjono-
wania społecznego oraz kryterium ujawnienia się problemu w wieku 
rozwojowym. Istnieje wiele dostępnych rozbudowanych charaktery-
styk tych osób7, ale ich główne trudności, będące przejawem dysfunk-
cjonalności, można sprowadzić do takich obszarów, jak: 

________________ 

3 Ibidem. 
4 J. Meder, Rehabilitacja, [w:] Psychiatria. Tom II. Podstawy psychiatrii, red. A. Bili-

kiewicz, J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban & 
Partner, Wrocław 2002, s. 301-317. 

5 The International Classification of Diseases – ICD, [online] http://www.who.int/ 
classifications/icd/ [dostęp: 20.12.2016]. 

6 Ibidem. 
7 K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki, Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogene-

za, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012; R.J. Kijak, 
Niepełnosprawność intelektualna: Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju 
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• spostrzeganie: sprawność spostrzegania obniżona, spostrzega 
cechy konkretne, nie odróżnia cech ważnych; 

• uwaga: trudności z koncentracją uwagi dowolnej, przewaga 
uwagi mimowolnej; 

• pamięć: ograniczony zakres pamięci, bardzo słabe tempo ucze-
nia się; 

• mowa: opóźniony rozwój mowy, proste zdania, wymowa wa-
dliwa i niewyraźna, ograniczony słownik, brak pojęć abstrak-
cyjnych; 

• myślenie: ograniczone rozumowanie przyczynowo-skutkowe, 
wolne tempo i sztywność, brak samodzielności i ograniczona 
samokontrola; 

• emocje: duża wrażliwość emocjonalna, ograniczona kontrola 
emocjonalna, labilność i ambiwalencja emocjonalna; 

• motoryka: dość dobra samoobsługa, ruchy mało precyzyjne, 
niezgrabne, wolne tempo czynności ruchowych; 

• dojrzałość społeczna: można obserwować ograniczenia w przy-
stosowaniu społecznym i samodzielności, a maksymalny po-
ziom dojrzałości społecznej porównywany jest do weku nor-
malnie rozwijającego się 10-latka; 

• nauka: możliwa jest nauka w szkole podstawowej specjalnej, 
czasami w tzw. szkole życia, przyuczenie do prostych czynności 
zawodowych, aktywizacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej; 

• praca: osoba jest wyuczalna w prostych czynnościach zawo-
dowych, pod nadzorem obsługuje proste maszyny i urządze-
nia, zakłady pracy chronionej8. 

Jak widać, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym w każdej dziedzinie codziennego życia napotyka- 
________________ 

Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013; R. Piotrowicz, E. Wapiennik, Charakterystyka 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Pedagogika specjalna dla pracowników 
socjalnych, red. D.M. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo APS, 
Warszawa 2004. 

8 Ż. Stelter, Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej. Zagadnienia szczegó-
łowe, [w:] „Dobry Start” – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych, Poznań 
2006, s. 91-94. 
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ją poważne ograniczenia uzależniające je od pomocy innych,  
a wspomniana percepcja czasu wiąże się z praktycznie z każdym  
z wyróżnionych obszarów funkcjonowania społecznego. Ograni-
czona samodzielność i potrzeba wsparcia jest zarówno cechą cha-
rakterystyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i róż-
nicującą tę populację ze względu na zakres i stopień tego wsparcia: 
od incydentalnego, okresowego przez ograniczone i rozległe aż do 
wsparcia permanentnego, wszechobecnego we wszystkich czyn-
nościach i obszarach życia9. Osoby z umiarkowaną niepełnospraw-
nością intelektualną wymagają pomocy ograniczonej, jednak już 
zakres tego ograniczenia pozostaje problematyczny, gdyż właśnie  
w tej subtelnie zaznaczonej sferze kryje się potencjał usamodziel-
niania vs. ryzyko nadopiekuńczego blokowania potencjału rozwo-
jowego tych osób10. Zdaniem S. Kowalika, najbardziej zasadni-
czym wyróżnikiem sytuacji osoby niepełnosprawnej – co odnosi 
się także do osób niepełnosprawnych intelektualnie – jest nieade-
kwatność wymagań społecznych względem możliwości ich speł-
niania. W ocenie Tadeusza Majewskiego i Cezarego Miżejewskiego 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym można uznać za względnie samodzielne w wykonywaniu 
czynności samoobsługowych i radzeniu sobie z problemami poja-
wiającymi się w codziennych sytuacjach życiowych11, a ich poten-
cjał – jak można wnioskować z badań Beaty Cytowskiej – umożliwia 

________________ 

9 R.J. Kijak, op. cit. 
10 B. Tylewska-Nowak, Wypełnianie zadań rozwojowych przez osoby dorosłe z umiar-

kowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością 
intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje 
rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2011; M. Ko-
ścielska, Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością, [w:] 
Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, red. R. Kijak, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2012. 

11 T. Majewski, C. Miżejewski, Możliwości zawodowe różnych kategorii osób niepeł-
nosprawnych, [w:] Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych z za-
kresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, red. T. Ma-
jewski, C. Miżejewski, W. Sobczak, KIGR, Warszawa 2007, s. 72. 
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również wykonywanie wielu prostych prac zawodowych12. Nieste-
ty, w Polsce niepełnosprawni ciągle jeszcze zbyt rzadko znajdują 
zatrudnienie. Wydaje się to symptomatyczne dla problemu pewnej 
przypadkowości w tak ważnym uwalnianiu tych osób od poczucia 
zależności13. 

Podejmując się pracy z osobą z poważną niepełnosprawnością, 
należy pamiętać o kilku zmiennych, które będą tę pracę determi-
nować. Po pierwsze mimo tego, że jest to osoba dorosła, nie można 
oczekiwać, że jej reakcje będą adekwatne do wieku biologicznego  
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym mentalnie osiągają orientacyjnie poziom dziewięciolet-
niego dziecka, a więc musimy założyć, iż na tym poziomie należy 
sytuować zadania rozwojowe i edukacyjne. Po drugie należy pa-
miętać o godności i poczuciu podmiotowości podopiecznego oraz  
o ryzyku nadmiernej infantylizacji relacji z nim14. Trzeba więc 
zwracać się do niego z należytym szacunkiem oraz poważaniem, 
wzmacniając podmiotowość i prawo dokonywania wyborów. Na-
wet przy poważnym ograniczeniu zdolności intelektualnych trak-
towanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak partnera 
zależy od dwóch czynników: od nasyconej szacunkiem dla podmio-
towości postawy opiekuna oraz od ukształtowania rzeczywistych 
kompetencji społecznych podopiecznego na miarę jego możliwości, 
w tym umiejętności mówienia we własnym imieniu (kompetencje 
self-adwokata15), umiejętności dokonywania wyborów i asertyw-

________________ 

12 B. Cytowska, Realizacja programu „Wspomagane zatrudnienie osób z niepełno-
sprawnością intelektualną – Trener”, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. 
Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tom III, red. T. Żółkow-
ska, M. Wlazło, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. 

13 B. Tylewska-Nowak, op. cit.; M. Kościelska, op. cit.; R.J. Kijak, op. cit., s. 12. 
14 E. Pisula, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – szanse i zagrożenia, 

PSOUU, Zarząd Główny, Warszawa 2008; B. Tylewska-Nowak, op. cit. 
15 D. Podgórska-Jachnik, D. Tłoczkowska, Ruch self-adwokatów jako rozwijanie 

kompetencji w zakresie rzecznictwa własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] 
D. Podgórska-Jachnik, Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, 
Wydawnictwo WSP, Łódź 2009. 
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ności. Tę ostatnią sferę kompetencji podnosi explicite nowa podsta-
wa programowa dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiar-
kowanym i znacznym16. 

Przygotowanie do realizacji „treningu czasu” 

Przystępując do pracy z osobami z niepełnosprawnością inte-
lektualną, należy dokonać najpierw szczegółowej diagnozy ich 
ograniczeń i zachowanych zasobów oraz oceny sytuacji, w jakiej 
funkcjonują. Na początek opracowania strategii pracy z podopiecz-
nym – warto określić jego mocne oraz słabe strony. W praktyce 
działań oligofrenopedagogów jedną z najbardziej użytecznych tech-
nik diagnostycznych okazała się Skala umiejętności społecznych 
Gunzburga PAC. Jako całość17 składa się ona z trzech inwentarzy  
o rosnącym stopniu trudności zadań – pozwala to określić aktualny 
poziom rozwoju wychowanka oraz poznać strefę najbliższego roz-
woju, dzięki czemu można trafnie zaplanować oddziaływania wy-
chowawcze. Ponadto można określić, jakich zadań podopieczny nie 
da rady obecnie, a których prawdopodobnie nigdy wykonać, ze 
względu na istniejące ograniczenia i deficyty. W planowaniu pracy 
należy pogodzić optymizm pedagogiczny z realizmem18 – obydwa 
wyznaczają sposób myślenia o celach rehabilitacji i osiągnięciach 
uzyskiwanych przez podopiecznego. Sprawności badane w Inwen-
tarzu PAC dzieli się na cztery grupy: obsługiwanie siebie, komuni-
kowanie się, uspołecznienie, zajęcia. W każdej z grup znajdują się 

________________ 

16 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977), Załącznik nr 3: Podstawa 
programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

17 PPAC, PAC-1 oraz PAC-2, [w:] T. Witkowski, Podręcznik do inwentarza  
PAC-1H.C. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym osób z upośledzeniem 
umysłowym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996. 

18 Por. B. Tylewska-Nowak, op. cit. 
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zadania o rosnącym stopniu trudności, adekwatne dla danej katego-
rii. Zaleca się, by badanie przeprowadzać co pół roku, dzięki czemu 
widać będzie w których obszarach funkcjonowania nastąpił pro-
gres, a w których regres19. 

Badanie orientacji w czasie, któremu poświęcone jest niniejsze 
opracowanie, możemy badać na poziomie drugim i trzecim, a więc 
PAC-1 oraz PAC-2. Inwentarz PAC-1 H.C. Gunzburga do oceny postępu 
w rozwoju społecznym osób z upośledzeniem umysłowym zawiera w tej 
kategorii następujące zadania: 

• poprawnie używa określeń: z rana, po południu, 
• nazywa dni tygodnia i wszystkie dobrze rozumie, 
• ujmuje różnice między: dzień – tydzień, minuta – godzina itp., 
• odróżnia kwadrans od godziny, 
• podaje czas i kojarzy godziny na zegarze z różnymi czynno-

ściami i zdarzeniami20. 
Inwentarz PAC-2 przeznaczony jest do badania osób z niepełno-

sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zawiera więc zadania 
nieco trudniejsze, na wyższym poziomie, jednak w myśl metodyki 
Strefy Najbliższego Rozwoju także przy nieco głębszych stopniach 
niepełnosprawności intelektualnej należy traktować go jako obszar 
tzw. nurkowania, a więc poszukiwania potencjalnych zasobów po-
dopiecznego. W obszarze tym znajdą się więc takie zadania, w któ-
rych oczekujemy, że uczeń – chociaż trochę i chociaż z pomocą: 

• rozumie przymiotniki: codzienny, krótki, punktualny, częsty, 
powtarzany, 

• podaje czas, a godziny na zegarze kojarzy z różnymi czynno-
ściami i zdarzeniami, 

• rozumie różne odpowiedniki tego samego czasu, np. 9.15 – 
kwadrans po dziewiątej, 

• pisze pod dyktando czas zegarowy, 
• rozumie odstępy czasowe, np. między godziną 3.30 a 4.30, 

________________ 

19 http://www.poradnikautystyczny.pl/post/kwestionariusze/skala_umiejet 
nosci_spolecznych_gunzburga_pac [dostęp: 31.12.2016]. 

20 T. Witkowski, Podręcznik do inwentarza PAC-1H…, s. 7-8. 
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• umie poprawnie określić czas w godzinę albo dwie po lub 
przed momentem, który mu się w danej chwili wskaże, 

• umie posługiwać się linijką, taśmą do mierzenia itp. i rozumie 
pojęcia: „pół”, „ćwierć”21. 

Badanie przeprowadza się na podstawie obserwacji oraz wy-
wiadu, a odpowiedzi zaznacza na przygotowanym diagramie. 
Dzięki analizie zebranych danych można opracować plan oddzia-
ływań wychowawczych, a po czasie dokonać ich ewaluacj poprzez 
porównanie diagnozy wstępnej z wynikami uzyskanymi w kolej-
nym badaniu. 

Użyteczna dla celów „treningu czasu” może być też diagnoza za 
pomocą Skali Przystosowania Społecznego N.C. Conkeya, J. Walsha 
w polskim tłumaczeniu i modyfikacji Władysławy Pileckiej i Danu-
ty Wolskiej22. Kwestionariusz pozwala wykreślić profile takich 
umiejętności społecznych jak: komunikowanie się, samodzielność, 
samoobsługa. Posługiwanie się pojęciem czasu traktowane jest jako 
jedna ze zdolności społecznych, obok czytania, pisania i posługiwa-
nia się pieniędzmi. W kwestionariuszu orientacja w czasie to jeden  
z czynników samodzielności, a ocenić ją można w oparciu o nastę-
pujące wskaźniki obserwacyjne: 

• regularnie używa zegarka na rękę lub zegarka ściennego do 
sprawdzania czasu czynności np. kiedy może zadzwonić przy-
jaciel; 

• potrafi odczytać godzinę i minutę z zegara ściennego lub na 
rękę; 

• wie, która jest godzina, korzystając z zegara ściennego; 
• pokazuje swoim zachowaniem, że umie rozróżnić kilka wyda-

rzeń dnia np. początek programu telewizyjnego23. 
________________ 

21 T. Witkowski, Podręcznik do inwentarza PAC-2 H. C. Gunzburga do oceny postępu 
w rozwoju społecznym osób z upośledzeniem umysłowym, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, Lublin 1996, s. 7-9. 

22 D. Wolska, Wpływ prawidłowego przystosowania społecznego na jakość życia osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelek-
tualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, 
red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 63-69. 

23 Ibidem, s. 66. 
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O braku orientacji świadczy, to że wydaje się, iż osoba nie zdaje 
sobie sprawy z upływu czasu. 

Wskaźniki ujęte w Kwestionariuszu Conkeya i Walsha można 
także wykorzystać do projektowania ćwiczeń w ramach „treningu 
czasu”, choć stopień ich ogólności jest większy niż w przypadku 
diagnozy Inwentarzem Gunzburga. 

Doświadczenia własne z „treningiem czasu” – założenia 

metodologiczne studium przypadku i diagnoza wstępna 

Dla zilustrowania doświadczeń własnych z treningiem pojęcia  
i zarządzania czasem wybrałam studium przypadku Krzysztofa24 – 
młodego, dorosłego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym, mieszkańca małej miejscowości, 
mieszkającego w domu rodzinnym wspólnie z rodzicami. Rodzice, 
silnie związani emocjonalnie z synem, zawsze szukali pomocy pro-
fesjonalistów, tak by możliwie w jak najlepszy sposób wykorzystać 
jego potencjał. Niestety: okres, w jakim urodziło się ich jedyne 
dziecko (prawie trzydzieści lat temu) oraz miejsce (małe miasteczko 
na prowincji) były czynnikami niesprzyjającymi ich oczekiwaniom. 
W konsekwencji nie byli oni nawet świadomi, co tak naprawdę sta-
nowi istotę problemów rozwojowych ich syna, a wszelkie działania 
rehabilitacyjno-terapeutyczne podejmowali w sposób przypadko-
wy. Krzysztof karierę edukacyjną rozpoczął w ogólnodostępnej 
zerówce. Naukę kontynuował w ogólnodostępnej szkole podsta-
wowej, jednak po ukończeniu trzeciej klasy został przeniesiony do 
szkoły specjalnej, gdzie dokończył naukę. Od 10 lat Krzysztof 
uczestnicy w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy (8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze). Dzia-
łania podejmowane z dorosłym już Krzysztofem miały więc charak-
ter kompensacyjny, gdyż wiele z umiejętności mógłby opanować 
już wcześniej. Należy zaznaczyć, że zarówno matka, jak i ojciec byli 
________________ 

24 Imię, jak i niektóre inne informacje o badanej osobie ułatwiające jej identyfi-
kację zostały zmienione w celu ochrony jej dóbr osobistych. 
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bardzo chętni do pracy – potrzebowali jedynie wskazówek i wspar-
cia oraz czasu i cierpliwości. 

Ponieważ podjęty projekt realizowany i dopasowany był do in-
dywidualnych potrzeb mężczyzny, w jego domu, poza placówką 
rehabilitacyjną (w tym czasie korzystał także z zajęć w Środowi-
skowym Domu Samopomocy), podjęte zadanie można było potrak-
tować jak formę badań w działaniu. Badania w działaniu (ang.  
action research) – jako forma zaangażowanej i refleksyjnej działalno-
ści pedagogów – są w naukach społecznych uznanymi metodolo-
gicznie studiami nad sytuacją społeczną, w której znajduje się ba-
dacz, z zamiarem jej ulepszenia; ukierunkowanymi na poprawę 
jakości działania w jej obrębie25. 

Podjęte przeze mnie badania można uznać za mikroprojekt, 
gdyż ich celem była nie tylko poprawa funkcjonowania Krzysztofa, 
ale także całej rodziny w codziennych sytuacjach życiowych, w któ-
rych także z racji zaangażowania w projekt przez dłuższy okres 
czasu systematycznie uczestniczyłam. Zajęcia wpisywały się w tę 
codzienność, były jej częścią, miały dla mnie osobiste znaczenie – co 
z góry zdefiniowało również moja rolę w procesie badawczym. 
Zgodnie z podstawowymi założeniami metodologicznymi26 bada-
nia w działaniu bowiem: 

• są prowadzone przez tę samą osobę, która działa i podejmuje 
decyzje, łącząc rolę badacza i praktyka oraz zawsze odnoszą 
się do zagadnień/pytań, które mają znaczenia dla badacza – te 
warunki określiłam już wyżej; 

• mają zawsze swoje praktyczne konsekwencje – tu: realną po-
prawę funkcjonowania osoby i jej rodziny; 

• z działań praktycznych pozwalają doprowadzić do uogólnień 
teoretycznych – tu: propozycję metodyczną „treningu czasu”; 

• odbywają się przy większym lub mniejszym współudziale 
uczestników sytuacji, w której przebiega badanie – tu: przy 

________________ 

25 Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červin-
ková, D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010. 

26 www.metologia-badan.wyklady.org/wyklad/7_badania-w-dzialaniu-action-
research-.html [dostęp: 14.08.2017]. 
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podmiotowym udziale Krzysztofa i wzmacnianiu jego pod-
miotowości oraz przy aktywnym zaangażowaniu rodziców. 

Celem podjętych przeze mnie działań było poznanie oraz pod-
wyższenie poziomu funkcjonowania podopiecznego z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w obrębie 
kategorii czasu: podnieść poziom rozumienia i orientacji w czasie 
oraz zarządzania nim. Efekty pracy miały pomóc mu w codzien-
nym funkcjonowaniu, a tym samym w życiu całej rodziny, przy 
czym zakres oczekiwanych zmian – ze względu na umiarkowany 
stopień niepełnosprawności intelektualnej – miał się sprowadzać do 
małych, ale zauważalnych kroków rozwojowych. Głównym pro-
blemem badawczym towarzyszącym podjętym działaniom (a więc 
zgodnie z metodologia action research – wtórnym wobec nich, a nie 
problemem badawczym samym w sobie) było pytanie: W jaki sposób 
możliwe jest wzbogacenie i poszerzenie umiejętności – kompetencji 
zarządzania czasem przez osoby z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym? Realizacji programu towarzyszyła 
stała obserwacja uczestnicząca oraz zobiektywizowana diagnoza  
z wykorzystaniem skali obserwacyjnej (Inwentarz H.C. Guznburga), 
umożliwiająca ocenę zachodzących zmian i ewaluację projektu. 

Pracę z Krzysztofem rozpoczęłam w lipcu 2014 r., gdy miał  
26 lat. Znałam go już wcześniej, ale by móc realnie ocenić jego moż-
liwości oraz późniejsze efekty pracy przeprowadziłam diagnozę za 
pomocą Inwentarza PAC-1 H.C. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju 
społecznym osób z upośledzeniem umysłowym. Badanie trwało ok. 30 mi-
nut – w udzielaniu odpowiedzi do Inwentarza pomocna była matka 
Krzysztofa. Z analizy uzyskanych informacji wynikało, że Krzysztof: 

• radzi sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługowy-
mi, wymaga jednak wsparcia przy trudniejszych zadaniach; 

• nie porusza się samodzielnie nawet po najbliższej okolicy – 
zawsze przebywa w towarzystwie opiekuna; 

• opanował zasady higieny, jednak niechętnie poddaje się co-
dziennej toalecie; 

• nie potrafi wiązać butów, wstążek, krawatów itp., 
• ma trudności z długotrwałym skupieniem uwagi, a w konse-

kwencji z zapamiętaniem i wykonaniem szeregu czynności; 
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• nie potrafi posługiwać się zegarkiem oraz nie rozumie pojęć 
temporalnych; 

• ma kłopoty w rozróżnianiu poszczególnych nominałów pie-
niędzy, rozumie jednak, że pieniądze są w życiu ważne i nale-
ży je szanowa; 

• nie potrafi czytać (nawet globalnie); 
• odmawia uczestnictwa w sportowych aktywnościach grupo-

wych; 
• wymaga przypomnienia, zachęty i wsparcia, by podjąć się ja-

kichkolwiek zadań w gospodarstwie domowym; 
• ma niewielkie trudności związane z motoryką dużą. 
Zajęcia z Krzysztofem odbywały się raz w tygodniu przez 1-2 go-

dziny zegarowe (w zależności od potrzeb i zainteresowania zaję-
ciami) przez okres trzech miesięcy. Był to czas na pracę indywidu-
alną, rozmowę z Krzysztofem o jego potrzebach, zmartwieniach 
oraz oczekiwaniach, a także konsultacje z rodzicami. Na bieżąco,  
w ramach aktualnych potrzeb, wprowadzaliśmy wspólnie zmiany 
do naszego „treningu”, np. zmienialiśmy „spis czynności do wyko-
nania” na tablicy korkowej. W tym samym czasie Krzysztof co-
dziennie trenował wspólnie z rodzicami. Zaangażowanie rodziców 
zostało uznane za podstawowy warunek realizacji programu. Po 
upływie trzech miesięcy spotykaliśmy się raz w miesiącu, by omó-
wić postępy oraz strategię pracy. Trudno mówić o jej zakończeniu, 
gdyż ustalone sposoby działania stały się częścią rutynowego spo-
sobu funkcjonowania rodziny, co zresztą wynika z przyjętej meto-
dologii refleksyjnej praktyki badań w działaniu. 

„Treningu pojęcia i zarządzania czasem”  

– propozycje ćwiczeń 

Kierując się wskazaniami teorii, zaleceniami dydaktycznymi27 
oraz własnym doświadczeniem z badań nad czasem wolnym osób  
________________ 

27 J. Lausch-Żuk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledze-
niem umysłowym, [w:] Pedagogik a specjalna: praca zbiorowa, red. W. Dykcik, Wydaw-



210 MAGDALENA HINC-WIRKUS 

z niepełnosprawnością intelektualną28, chciałam przedstawić wła-
sną, autorską propozycję metodyczną „treningu pojęcia i zarzą-
dzania czasem” dla tych osób, ukazaną przez pryzmat programu 
zrealizowanego z Krzysztofem. Poza założeniami dotyczącymi tre-
ningów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, poczynio-
nymi na wstępie, chciałam dodać kilka informacji uzupełniających. 
Otóż: 

• określenie „trening pojęcia i zarządzania czasem” – krócej 
„trening czasu” – traktuję jako pewien skrót myślowy, doty-
czący z jednej strony kształtowania pojęcia czasu, z drugiej 
nabywania kompetencji w praktycznych aspektach rozumie-
nia jego przepływu oraz zarządzania nim we własnym życiu 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 

• subiektywne poczucie czasu w dużym stopniu zależy od co-
dziennych doświadczeń osoby, będzie więc pochodną jej oso-
bistych doświadczeń; zatem „trening czasu” (pojęcia czasu) to 
także trening w zakresie kształtowania, gromadzenia i nada-
wania znaczeń doświadczeniom indywidualnym takich osób; 

• z racji powyższego „trening pojęcia czasu” należy traktować 
jako jeden z treningów umiejętności społecznych, podnoszą-
cych potencjał adaptacyjny osób z różnego rodzaju deficytami 
w tym zakresie (np. deficyt doświadczeń, wzorców, umiejęt-
ności, deficyt możliwości intelektualnych ograniczających ro-
zumienie różnych regulatorów życia społecznego itd.). 

Treningi społeczne, zwane też treningami umiejętności społecz-
nych (ang. soft skills workshops) służą kształceniu tych konkretnych 
umiejętności życia codziennego i samoobsługi, których deficyty 
________________ 

nictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 149-165; Przewodnik dla nauczycieli uczniów 
upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, red. M. Piszczek, 
CMPP-P, Warszawa 2001; J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane 
zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002; Dydaktyka specjalna wy-
brane zagadnienia, red. J. Wyczesany, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2014. 

28 Badania prowadzone w ramach studiów doktoranckich na UKW w Bydgosz-
czy pod kierunkiem dr hab. D. Podgórskiej-Jachnik, prof. UKW, wcześniej pod 
opieką dr. hab. Mariusza Cichosza, prof. UKW. 
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wykazała diagnoza sytuacji danej osoby29. Wymienia są wśród nich 
np.: trening kulinarny, planowania budżetu domowego, wyglądu 
zewnętrznego i higieny osobistej, komunikacji i prowadzenia roz-
mowy, przygotowania do podjęcia pracy i trening pracy, rozwią-
zywania problemów w sytuacjach międzyludzkich. Lista ta jednak 
nie jest zamknięta30. Z punktu widzenia barier w rozumieniu i za-
rządzania czasem, trening pojęcia czasu wydał mi się bardzo ważny 
w przypadku niepełnosprawności intelektualnej. 

Moja propozycja ma charakter teoretyczno-praktyczny: z jednej 
strony nawiązuje do teoretycznych rozważań o możliwości rewali-
dacji w oligofrenopedagogice, z drugiej pokazuje pewne możliwe 
praktyczne rozwiązania w tym zakresie. Ten drugi aspekt musi 
zawsze uwzględniać konkretne realia i indywidualne potrzeby da-
nej osoby i jej otoczenia. Także podjęcie pracy z Krzysztofem po-
przedziła rozmowa z rodzicami: omówienie dokumentacji (wyja-
śnienia zebranych przez lata diagnoz i opinii), podejmowanych 
dotychczas działań, a następnie problemów, oczekiwań oraz możli-
wości. Diagnoza funkcjonalna w oparciu o Inwentarz PAC pozwoliła 
ustalić, co Krzysztof już potrafi oraz co jest jeszcze w stanie (naj-
prawdopodobniej) osiągnąć. Następnie uzgodniliśmy, jakie działa-
nia są w stanie regularnie i konsekwentnie podejmować rodzice. 
Wynikało to z potrzeby wspólnego frontu oddziaływań oraz po-
trzeby naprawdę intensywnego wpływu na zachowanie Krzysztofa, 
ale i rehabilitacyjnego znaczenia funkcjonowania w rolach rodzin-
nych osób z niepełnosprawnością intelektualną31. Do tego konieczne 
było ustalenie zakresu odpowiedzialności tak terapeuty, jak i rodzi-
ców. Naszym wspólnym celem, wypracowanym w toku wstępnych 
ustaleń, była większa aktywizacja i usamodzielnienie Krzysztofa. 
Oprócz ogólnego pobudzenia aktywności, przyjęliśmy zatem na 
początku trzy główne zadania w tym zakresie: 1) podniesienie po-

________________ 

29 D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014, s. 113-115. 

30 Ibidem, s. 114. 
31 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych…, s. 147, 156-157. 
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ziomu higieny osobistej, 2) zachęcenie do regularnego przyjmowa-
nia leków oraz 3) nauka systematyczności przy wykonywaniu 
drobnych prac w gospodarstwie domowym. Zadania były określo-
ne konkretnie, realistycznie i stanowiły pewne punkty do osiągnię-
cia w wytyczonych kierunkach działania. Podkreślić należy ograni-
czenie liczby tak ustanowionych celów oraz konieczność wpisania 
podjętych działań w codzienną aktywność mężczyzny. Pojęcie cza-
su i zarządzanie nim pojawiały się jako pragmatyczny, instrumen-
talny składnik realizowanych zadań, jak wyniknęło z realizacji pro-
jektu – ich wspólny mianownik i cel sam w sobie. Tak doszło do 
wyodrębnienia tytułowego treningu pojęcia i zarządzania czasem, 
który można traktować w kategoriach ćwiczenia tej konkretnej 
umiejętności. 

Pierwszym etapem pracy było wzbudzenie motywacji do dzia-
łania. By zachęcić biernego początkowo Krzysztofa do jakiejkolwiek 
aktywności, zastosowano na wstępie technikę tzw. ekonomii żeto-
nowej, zwanej też punktową32. Posłużyła do tego korkowa tablica, 
na której umieszczone zostały piktogramy z działaniami, których 
wypracowanie uznane zostało za priorytet: 

• piktogram „wyjście do środowiska” – oznaczał wyjście na za-
jęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy; 

• piktogram „tabletki” – oznaczał systematyczne przyjmowane 
przepisanych przez lekarza leków; 

• piktogram „odniesienie naczyń po obiedzie” – oznaczał czyn-
ność samoobsługową, uznaną w treningu za podstawową  
(z wielu możliwych została wybrana ta, która była wystarcza-
jąco prosta, powtarzalna kilka razy dziennie, łatwa do wyod-
rębnienia i oceny efektywności jej wykonania); 

• „umycie zębów” – podstawowy i codzienny zabieg higienicz-
ny, którego znaczenia uzasadniać nie trzeba, a który nie sta-
nowił dotąd nawyku Krzysztofa. 

________________ 

32 A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawio-
ralna, GWP, Gdańsk 2016; T. Ayllon, Jak stosować gospodarkę żetonową i system punk-
towy, SPOA, Gdańsk 2000. 
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W treningach prowadzonych z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną bardzo ważny jest – szczególnie na początku – prosty 
charakter podstawowych, najważniejszych zadań oraz ich powta-
rzalność i weryfikowalność. 

Na tablicy oprócz piktogramów umieszczone były też nazwy 
dni tygodnia – całość miała formę przestrzennej matrycy, krzyżują-
cej dni tygodnia i zaplanowanych zadań. Zadaniem Krzysztofa było 
codzienne wykonywanie wymienionych czynności bez marudzenia 
– jako wzmocnienie do tablicy przypinany był guziczek (guziczki 
były w różnych kolorach i kształtach, by trenować również kolejne 
sprawności – rozróżnianie barw oraz figur geometrycznych). Za 
negatywne zachowania (niewykonanie zadania) guziczki z tablicy 
były także odpinane. Przy pomocy tablicy rozwijaliśmy z Krzyszto-
fem znajomość nazw dni tygodnia, systematyczność, pokazywali-
śmy zależność działanie – skutek, a przy okazji uczyliśmy go także 
liczyć, co zostanie opisane w dalszej części tekstu. Zastosowana 
metoda łączyła zalecenia dydaktyczne metody ośrodków pracy 
(pomysł inspirowany był wykorzystaniem arkuszu obecności i ka-
lendarza ściennego do kształtowania pojęcia czasu w czasie zajęć 
wstępnych)33 oraz efekt wzmocnień behawioralnych34 i behawioral-
nego podejścia do zarządzania kompetencjami35. 

Drugim istotnym elementem było spisanie kontraktu z Krzysz-
tofem. Zgoda i świadome zaangażowanie podopiecznego to istotny 
element całej strategii jego upodmiotowienia w toku realizacji pro-
gramu. Wspólnie z Krzysztofem i jego rodzicami ustaliliśmy, że 
pozytywne zachowania będą gratyfikowane, zaś negatywne karane 
(odbieranie żetonów). „Walutą” miały być opisane wyżej kolorowe 
guziczki. Zastosowaliśmy następujące przeliczniki: 
________________ 

33 K. Sadowska, Podstawowe założenia i wartości metody ośrodków pracy w szkolnic-
twie specjalnym, „Nauczyciel i Szkoła” 2003, 1-2(18-19), s. 180-196. 

34 A. Zawiślak, Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektu-
alną: Nauki o edukacji, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej  
w Bydgoszczy” 2008, Nr 3/, s. 41-59. 

35 P. Jurek, P. Pawlicka, Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej: Podręcznik, Wy-
dawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, s. 32. 
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• 10 kolorowych guziczków był wart arkusz naklejek (Krzysztof 
z wielką pasją oddaje się wyklejaniu), 

• 15 guzików – można wymienić na zeszyt do naklejek, 
• 20 guzików – to wyjście Krzysztofa na lody z tatą, 
• 30 guzików – to rodzinny wyjazd na pizzę, 
Łatwo zauważyć, że mimo konkretnego charakteru wzmocnień 

(naklejki, lody, pizza), miały one także społeczny charakter36, pod-
trzymujący relacje wewnątrzrodzinne37. 

Zbieranie guzików uczy nie tylko kolorów i kształtów, ale zmu-
sza do liczenia – w naszym przypadku w zakresie trzydziestu, jed-
nak jest to kwestia umowna, uzależniona od aktualnych możliwości 
podopiecznego. Ponadto zbieranie guzików pomaga w treningu 
cierpliwości, nagroda jest bowiem mniej lub bardziej odsunięta  
w czasie. Dodatkowo uczy sztuki wyboru: czy warto zbierać więk-
szą pulę domowej waluty na większą atrakcję, czy może jednak 
lepiej odebrać mniejszą nagrodę natychmiast? Zastosowanie guzi-
ków pozwoliło wprowadzić bardziej złożony system motywacji 
oparty na wspomnianej już gospodarce żetonowej38. 

Skoro naszym głównym celem była nauka systematyczności  
i poczucia czasu, niezbędnym elementem okazał się zegarek39. 
Krzysztof rozróżniał cyfry i potrafił liczyć, niestety nie potrafił ich 
nazwać i powiązać z symbolicznym zapisem. Konieczny okazał się 
zegarek elektroniczny. Do ćwiczeń wykorzystano czasomierz z sy-
gnalizatorem dźwiękowym, dzięki czemu co kwadrans można było 
usłyszeć krótki sygnał dźwiękowy. Dla Krzysztofa samo posiadanie 

________________ 

36 M. Zielińska, A, Bagińska, Interwencja behawioralna w przypadku wystąpienia 
skrajnej selekcji jedzenia, „Psychologia Rozwojowa”, tom 16, nr 3/2011, s. 73. 

37 A. Kołakowski, A. Pisula, op. cit. 
38 T. Ayllon, Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy, SPOA, Gdańsk 

2000. 
39 Pomysły wykorzystania zegarka miały charakter autorski, ale obecnie warto 

zainspirować się materiałami dydaktycznymi w belgijskiej broszurze: Praktijk in 
beeld. Tijd en planning. Hoe kan ik je tonen wat straks komt? (tłum. Praktyka w obrazie. 
Czas i planowanie. Jak mogę pokazać, co będzie później?), Sclera vzw & Iris Visualisaties 
[b.r.], http://sclera.be/resources/pib/tijd/ [dostęp: 02.06.2017]. 
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zegarka było nobilitacją – zegarek był synonimem dorosłości i sa-
modzielności. Zajęcia objęły naukę rozróżniania godzin (tzn. rozpo-
znawania całości wizualnych wybranych zapisów godzin w formie 
elektronicznej, nie ich odczytywania), co zważywszy na nieznajo-
mość cyfr, było i tak dużym wyzwaniem. 

W konsekwencji powstał swoisty przestrzenny „zegar ścienny”. 
Na futrynie drzwi zostały zawieszone przez Krzysztofa kartki  
z kolorowymi obrazkami, ilustrującymi wybrane zdarzenia, sytua-
cje czynności40. Kartki malowane były wspólnie nie tylko za pomo-
cą pędzli, ale też własnych rąk, waty, gazet itp. Chodziło o utrwale-
nie obrazów, z nadaniem im emocjonalnych znaczeń, a przy okazji 
Krzysztof uczył się mieszania kolorów oraz doświadczał stymulacji 
polisensorycznej41. Do kartek przyklejone zostały karteczki z zapi-
sem godzinowym od 6.00 do 22.00, z wydrukowanymi godzinami 
co kwadrans (6.00, 6.15, 6.30… itd.). Futryna bliżej łóżka zawierała 
godziny przedpołudniowe: od rana do 11.45, a po drugiej stronie 
znajdowały się godziny popołudniowe. Dzięki temu doszło do roz-
różnienia pojęć „przed południem”/„po południu”. Tak powstał 
szkielet naszego planu dnia. Za pomocą gotowych piktogramów 
oraz obrazków stworzonych przez Krzysztofa zaczęliśmy wypeł-
niać plan dnia czynnościami wykonywanymi o konkretnych godzi-
nach – od pobudki przez codzienne obowiązki po wieczorną toaletę. 

Zadaniem rodziców było wspólne z Krzysztofem wieczorne 
przygotowanie odpowiedniego planu na następny dzień. Dzięki 
temu, że zegarek sygnalizował co kwadrans zmianę godziny, 
Krzysztof mógł skonfrontować liczby z cyferblatu z planem dnia.  
W konsekwencji wiedział, że nadchodzi pora konkretnej czynności. 
Uczyło to systematyczności, punktualności, porządkowało plan 
________________ 

40 Ze względu na brak niektórych piktogramów część obrazków musieliśmy 
przygotować samodzielnie. Można jednak skorzystać z gotowych piktogramów – 
sugeruję np. rozbudowany belgijski system Sclera Symbols, który do użytku własne-
go można bezpłatnie pobrać ze strony: www.sclera.be. System zawiera również 
symbole opisane w języku polskim. 

41 M. Charbicka, Integracja sensoryczna przez cały rok. Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2017. 
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dnia, ułatwiało planowanie i zapanowanie nad grafikiem rodzin-
nym, a także podnosiło poczucie własnej wartości Krzysztofa, po-
nieważ doświadczał on w ten sposób samodzielności. W konse-
kwencji przyniosło to również większe poczucie niezależności 
wszystkich trzem stronom: Krzysztofowi, jego rodzicom oraz mnie 
jako terapeutce. 

Kolejnym elementem treningu było uświadomienie Krzyszto-
fowi znaczenia i zastosowania pojęć temporalnych. W czasie rozpo-
częcia treningów dla Krzysztofa wszystko co było – wydarzało się 
„wczoraj”, a wszystko co będzie – miało wydarzać się „jutro”, na-
wet jeśli zaplanowane było np. w następnym miesiącu. Mężczyzna 
odróżniał więc zdarzenia, a tym samym czas przeszły od przyszłe-
go, jednak bez zrozumienia skali tej przeszłości i przyszłości.  
W związku z tym, że Krzysztof potrafił względnie dobrze liczyć 
(odliczać), problemem było uświadomienie, za ile dni odbędzie się 
konkretne wydarzenie. Posłużył do tego kalendarz z okienkiem. 
Najpierw przy pomocy rodziców ustaliliśmy, kiedy odbywają się 
ważne dla rodziny wydarzenia: urodziny, imieniny, rocznice, świę-
ta czy wakacje. Wtedy Krzysztof przy konkretnych datach rysował 
obrazek, który umownie informował o danym wydarzeniu. Na 
przykład torcik i uśmiechnięta twarz kobiety z kręconymi włosami 
symbolizowały urodziny mamy, a kwiatki i twarz mężczyzny  
w okularach narysowane były w dniu imienin taty. Codziennie ra-
no, po przebudzeniu Krzysztof przesuwał okienko kalendarza  
o jedno pole, a ramka wskazywała, jaka konkretnie data jest dzisiaj. 
Ponadto, dzięki symbolom przy ważnych wydarzeniach można 
było odliczać dni do święta, przy okazji trenując liczenie (dni). Poza 
tym podczas wspólnych spotkań wracaliśmy do wydarzeń z prze-
szłości: pozwalały na to pytania, np. o to, co wydarzyło się trzy dni 
temu lub jakie święto było w poniedziałek. Wymuszało to nie tylko 
aktywną pracę z kalendarzem, ale też odszukanie w pamięci sy-
tuacji z przeszłości. 

Na bardziej zaawansowanym etapie można by było wprowa-
dzić pomoc w postaci linii czasu (ang. timeline), graficznej reprezen-
tacji chronologicznej sekwencji zdarzeń – przeszłych lub przy-



„Trening orientacji i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego 217 

szłych, zalecanej jako jedna z aktywnych metod nauczania poprzez 
porządkowanie informacji w czasie42 (np. faktów historycznych, 
choć nie tylko), a więc jednoczesnego zdobywania wiedzy z pew-
nego obszaru, jak i pogłębiania rozumienia zjawiska czasu. Harmo-
nogram osobisty może być także pewną formą linii czasu, przy 
czym w języku angielskim odróżnia się te dwa rodzaje uporządko-
wań, jako timeline i timetable43. Oba mogą być pomocne w „treningu 
czasu”. Kalendarz z okienkiem (okienkami) – jak w przypadku 
Krzysztofa – może być wstępem do pracy z harmonogramem (time-
table) i linią czasu (timeline). 

By utrwalić wytrenowane możliwości warto skorzystać z goto-
wych narzędzi, w opisywanym przypadku z systemu pomocy edu-
kacyjnych PUS (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź). Przy pomocy zestawu 
klocków oraz książeczki Matematyka konkretna, Część 2. Zegar i kalen-
darz44, Krzysztof mógł w formie zabawy sprawdzić samodzielnie 
własną skuteczność w działaniu. Dodatkową zaletą była zachęta do 
korzystania z książek oraz uświadomienie, że nauka nie musi być 
obciążeniem. Plusem serii PUS jest duża ilość gotowych materiałów 
z różnych tematów, które można zastosować przy rozwijaniu kolej-
nych umiejętności, po zaznajomieniu podopiecznego z zasadą ko-
rzystania z tej pomocy oraz możliwości samokontroli poprawności 
wykonania zadania. 

Efekty „treningu czasu”  

w analizowanym studium przypadku 

Pierwsze zmiany w aktywności Krzysztofa zostały zauważone 
po ok. trzech tygodniach: bez upominania zaczął wykonywać drob-

________________ 

42 E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” – 
przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000. 

43 Por. https://en.wiktionary.org/wiki/timeline [dostęp: 14.08.2017]. 
44 D. Pyrgies, Matematyka konkretna, Część 2. Zegar i kalendarz, Seria PUS, Wy-

dawnictwo Epideixis, Lublin 2012. 
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ne pracy domowe oraz przyjmować leki, ponadto zaczął posługi-
wać się kalendarzem z okienkiem oraz planem dnia, co pomogło 
mu się wyciszyć i uspokoić (zadania te wprowadziły przewidywal-
ność i rutynę do jego życia). Można uznać, że główne cele „treningu 
czasu” zostały osiągnięte już po ok. pięciu tygodniach: Krzysztof 
wyrobił nawyk samodzielnego przyjmowania leków oraz mycia 
zębów, a także dobrowolnie i chętnie zaczął uczestniczyć w drob-
nych pracach domowych. Było to dla rodziców impulsem do samo-
dzielnej modyfikacji tablicy oraz kontraktu – dołożenia nowych 
zadań oraz nagród. Dzięki temu trening (z modyfikacjami) trwa 
nieprzerwanie od trzech lat, a decyzja o jego kontynuacji należy do 
Krzysztofa i jego rodziców. Właściwie przestało to już być trenin-
giem, ale formą planowania i zarządzania codziennym czasem w tej 
rodzinie. Praca z systemem PUS zachęciła Krzysztofa do sięgania 
po inne książki z łamigłówkami i rozwiązywania zadań postawio-
nych przez rodziców. Dzięki stosowania kalendarza z okienkiem 
udało się wprowadzić do zasobu słów Krzysztofa pojęcie „później” 
(zamiast „jutro”) oraz „kiedyś” zamiast „wczoraj” – niestety kon-
kretna orientacja w czasie (np.: w miniony poniedziałek/za cztery 
dni/w lipcu) ze względu na brak umiejętności abstrakcyjnego my-
ślenia jest w tym momencie niemożliwa. Prawdopodobnie nieosią-
galna jest także w przyszłości, choć formy te stosowane są w komu-
nikacji z Krzysztofem i w miarę możliwości wizualizowane. 

Krzysztof zaczął stosować w wypowiedziach o rzeczach dla 
niego ważnych opisy sytuacji zawierające wskazówki temporalne, 
np.: W wakacje, jak było ciepło, byłem ze „środowiskiem” w górach co 
znacznie ułatwia odbiorcy komunikatu orientację czasową. Oznacza 
również pojawiającą się u Krzysztofa potrzebę osadzania (porząd-
kowania) wydarzeń w czasie. Kalendarz dnia pozwolił na usyste-
matyzowanie niektórych czynności i pomógł zrozumieć, że pewne 
zjawiska są nieuniknione – napływają w strumieniu czasu. Pikto-
gramy z podpisami dały zaskakujący i nieprzewidywany pierwot-
nie efekt: Krzysztof zaczął czytać całościowo. Rodzice przyjmują 
nowe osiągnięcia syna z radością, a nawet wzruszeniem, co dostar-
cza mu dodatkowych wzmocnień. Wszystko to świadczy o wartości 
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i znaczeniu podjętego długoterminowego wysiłku w pracy z osobą 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

W celu zobiektywizowania wyników badań po pół roku od roz-
poczęcia projektu, czyli w styczniu 2015 r. dokonałam ponownej 
diagnozy Krzysztofa za pomocą tego samego Inwentarza PAC-1, 
który posłużył diagnozie wstępnej. Porównanie wyników upoważ-
nia do wniosku, że dzięki systematycznej oraz konsekwentnej pracy 
udało się wypracować progres w rozwoju społecznym mężczyzny – 
utrzymane zostały nie tylko dotychczas wypracowane kompetencje, 
ale poszerzony został zakres jego samodzielności (w niektórych 
obszarach, oczywiście nie wszystkich, z pewnością związane to 
było z przeprowadzonym „treningiem czasu”). W innych sferach 
zaszły zmiany wynikające także z lepszego wglądu w potrzeby  
i możliwości Krzysztofa, co było efektem uwrażliwienia wycho-
wawczego jego rodziców. W szczególności warto powiedzieć, że: 

• Krzysztof zaczął sam podejmować inicjatywę podczas czynno-
ści samoobsługowych oraz prac w gospodarstwie domowym; 

• Krzysztof zaczął sam poruszać się po terenie swojej rodzinnej 
miejscowości (wymaga wsparcia przy przechodzeniu przez 
jezdnię, w najbliższej okolicy brak jest przejścia z sygnalizatorem, 
ruch w okolicy jest wzmożony, więc ze względu na bezpieczeń-
stwo mężczyzny zrezygnowaliśmy z treningu tej umiejętności); 

• by nie stresować Krzysztofa i nie upokarzać go, zastąpiono bu-
ty sznurowane butami na rzep, dzięki czemu mężczyzna  
w pełni samodzielnie potrafi ubrać wszystkie części garderoby; 

• dzięki piktogramom z podpisami na planie dnia Krzysztof za-
czął czytać globalnie; 

• Krzysztof coraz sprawniej posługuje się zegarkiem elektro-
nicznym, a w wypowiedziach poprawnie używa pojęć tempo-
ralnych; 

• dzięki zwiększonej samodzielności wzrosło poczucie własnej 
wartości Krzysztofa, co z kolei zaowocowało zwiększoną chę-
cią uczestnictwa w aktywnościach grupowych. 

Przez sześć miesięcy regularnej pracy i przemyślanego „trenin-
gu czasu” udało się wyeliminować trudności, z którymi najbliżsi 
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Krzysztofa nie potrafili sobie wcześniej poradzić. Efektem wspól-
nych działań było nie tylko uspołecznienie Krzysztofa, ale także 
podwyższenie komfortu funkcjonowania całej rodziny. Realizacja 
projektu dowiodła także, że można i warto podejmować działania 
kompensujące braki w umiejętnościach społecznych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną nawet po osiągnięciu przez nich wieku 
wskazującego na dorosłość. Dotyczy to także umiejętności zarzą-
dzana czasem. 

Zakończenie 

Jak widać na podstawie opisanego wyżej przykładu, rozumienie 
pojęcia czasu oraz zarządzanie nim nie jest czymś nieosiągalnym  
w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym. Przy pomocy niewielkiego nakładu finansowego 
oraz pomysłów wpisanych w rutynową aktywność, można zapew-
nić nie tylko płaszczyznę wspólnych działań dla całej rodziny, ale 
przede wszystkim wytrenować dobre nawyki, nauczyć systema-
tyczności oraz zorganizować w aspekcie temporalnym życie co-
dzienne takiej osoby. Najważniejsza w tym wszystkim jest jednak 
trafna wstępna diagnoza potrzeb, ocena sytuacji i posiadanych za-
sobów, systematyczność i zaangażowanie całej rodziny do wspólnej 
pracy. Przygotowywanie piktogramów i omawianie planu dnia 
zacieśnia nie tylko relacje pomiędzy poszczególnymi członkami, ale 
uczy też poszanowania przestrzeni i czasu drugiego człowieka.  
W przypadku pracy z Krzysztofem zaangażowanie rodziców zbli-
żyło ich do syna i pomogło zrozumieć jego trudności w orientacji  
w otoczeniu, dzięki czemu łatwiej im teraz szukać kolejnych roz-
wiązań uczących samodzielności, wychodzących poza wstępne 
ustalone cele „treningu czasu”. Sam Krzysztof zaczął pojmować 
zalety planowania i punktualności, a także systematyczności. Dało 
mu to poczucie samodzielności i niezależności, dzięki czemu jego 
poczucie własnej wartości znacznie wzrosło. W efekcie chętniej pra-
cuje i podejmuje kolejne wyzwania. 
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Wprowadzenie 

Dysleksja w wieku dorosłym to stosunkowo nowy i rzadko po-
dejmowany temat w polskiej literaturze naukowej1. Ten brak jest 
________________ 

1 Dysleksja w wieku dorosłym, red. M. Bogdanowicz, Wydawnictwo Harmonia, 
Gdańsk 2012; M. Łockiewicz, M.K. Bogdanowicz, Dysleksja u osób dorosłych, Oficyna 
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zauważalny szczególnie w zestawieniu z wyjątkowo dużym za-
interesowaniem i licznymi opracowaniami dotyczącymi dysleksji  
u dzieci i młodzieży, prowadzonymi głównie w kontekście przyczyn 
tych specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu, czynników ryzyka 
ich wystąpienia i jego diagnostyki, funkcjonowania szkolnego ucz-
niów z dysleksją oraz możliwości pomocy im, rodzaju i zakresu 
ujawniających się trudności, także skutków wtórnych. W sposób 
oczywisty kwestie szkolno-oświatowe dominują w tej tematyce, gdyż 
szkoła jest podstawowym pozadomowym środowiskiem życia dzieci 
i młodzieży, jednocześnie podstawy programowe i programy szkolne 
oraz ich standardy wyznaczają oczekiwania co do osiągnięć eduka-
cyjnych, obejmujących także naukę czytania i pisania. Umiejętności 
te mają zarówno charakter autoteliczny (składają się na podstawowe 
kompetencje człowieka piśmiennego, co przeciwstawiane jest anal-
fabetyzmowi jako jednemu z najsilniej wykluczających czynników 
w erze wszechobecnego słowa pisanego), jak i instrumentalny (są 
narzędziem do zdobycia innych kompetencji i uczenia się w ogóle). 

Opisując wtórne skutki dysleksji, autorzy wskazują przede 
wszystkim na konsekwencje doświadczania stresu – długotrwałego, 
permanentnego – oraz doznawanych niepowodzeń, głównie eduka-
cyjnych. Marta Bogdanowicz zauważa, że są to doświadczenia 
uczniów z dysleksją z klas starszych, gdy oprócz pierwotnych trud-
ności edukacyjnych pojawiają się wtórnie zaburzenia motywacyjne 
do nauki, co staje się źródłem doznawanych stresów i frustracji, jak 
również zaburzeń emocjonalnych. Wśród tych ostatnich autorka 
wymienia zachowania nerwicowe, depresję, a nawet myśli o charak-
terze samobójczym2. Jeśli taki jest obraz ucznia z dysleksją kończące-
________________ 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013; A. Reid, M. Szczerbiński, Studium przypadku 
dorosłej osoby z dysleksją rozwojową, Plakat na Konferencji Psychologii Rozwojowej, 
PTP, UJ, Kraków 2003; B. Wszeborowska-Lipińska, Dysleksja jako indywidualny wzo-
rzec trudności i zdolności, [w:] Dysleksja w wieku dorosłym, red. M. Bogdanowicz, Wy-
dawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012. 

2 M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania – dysleksja, 
dysortografia, dysgrafia, [w:] Dysleksja rozwojowa – fakt i tajemnica w diagnostyce psycho-
logiczno-pedagogicznej, red. M.B. Pecyna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 
w Opolu, Opole 2011. 
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go szkołę, to pojawia się ważne pytanie o to, na ile zaburzenia sfery 
emocjonalno-motywacyjnej będę towarzyszyć osobie dorosłej z dys-
leksją w jej dorosłym życiu. Na ile możliwość znalezienia pracy czy 
nawet potencjalnych sukcesów zawodowych i życiowych może wy-
równać negatywne doświadczenia szkolne okresu dzieciństwa i mło-
dości, na ile zaś pozostają one w człowieku – w jego samopostrzega-
niu i samoocenie, jego emocjach oraz zdolności ich regulacji, na ile 
mogą odzwierciedlać się w zaburzeniach nastroju, w depresji? 

Pytanie o przejawy depresji w życiu dorosłych osób z dysleksją 
oraz o to, w jaki sposób wiązane być mogą z tym zaburzeniem 
przez doświadczający go podmiot, było powodem niniejszego 
opracowania, w którym chciałam zaprezentować studium przy-
padku (case study) młodego mężczyzny, z wyraźnym rysem dyslek-
tycznym we własnej tożsamości (samookreślanie się poprzez do-
świadczenia dysleksji), który uczestniczył przez kilka lat w terapii  
o charakterze pedagogicznym. Przy tym ze względów etyki tera-
peutycznej nie ujawniam jej szczegółów, gdyż to nie terapia dyslek-
sji stanowi przedmiot niniejszych rozważań. Czasem nawiązuje do 
niej sam przedstawiony w studium przypadku mężczyzna w okre-
sie wczesnej dorosłości. Ja chciałam ukazać przede wszystkim fe-
nomen doświadczania depresji przez osobę dorosłą z dysleksją po-
przez fragmenty unikalnego materiału korespondencji z pacjentem 
uczestniczącym w prowadzonej przeze mnie terapii. W wyborze 
pominięto liczne wątki autobiograficzne, które – choć niezwykle 
interesujące – mogłyby umożliwić identyfikację mężczyzny i naru-
szyć jego dane osobowe, w tym dane wrażliwe. 

Kluczowe pojęcia: dysleksja i depresja  

w ujęciu teoretycznym 

Dysleksja stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych w wieku 
szkolnym oraz powszechnie rozpoznawanych zaburzeń rozwojo-
wych, co nie znaczy, że wiedza o niej wolna jest od stereotypów,  
a nawet mitów. Pisanie i czytanie to złożone, wielopoziomowe pro-
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cesy neuropsychologiczne, a więc i dysleksja jest zaburzeniem zło-
żonym, o wielu obliczach i różnym zasięgu oddziaływania na życie 
i zdrowie psychiczne różnych jednostek. Pojęcie „dysleksji” i „dys-
leksji rozwojowej” wprowadziła do polskiej literatury prekursorka 
badań tej problematyki, Marta Bogdanowicz, na oznaczenie specy-
ficznych trudności i zaburzeń w procesie uczenia się czytania i pi-
sania3. Dysleksja w ujęciu Międzynarodowego Towarzystwa Dys-
leksji (IDA) oraz Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) 
definiowana jest jako: 

specyficzne zaburzenie w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. 
Charakteryzuje się trudnościami w poprawnym i/lub płynnym roz-
poznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i po-
prawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fo-
nologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych 
zdolności poznawczych i skutecznych metod nauczania stosowa-
nych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze 
zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograni-
czyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej4. 

Dysleksję objaśnia szereg teorii naukowych, m.in. hipoteza prze-
twarzania czasowego, teoria deficytu fonologicznego, teoria wielo-
komórkowa, deficytu automatyzacji (móżdżkowego), dwóch nie-
zależnych deficytów – przetwarzania fonologicznego i szybkości 
(tempa) nazywania, deficytu uczenia się proceduralnego i deklara-
tywnego, ostatnio popularniejsza teoria neuronów lustrzanych. Nie 
omawiam ich w tym opracowaniu, gdyż opisy te są dostępne  
w polskiej literaturze5, jedynie w dalszej części artykułu przedsta-
wię hipotetyczny patomechanizm dysleksji w ujęciu Marty Bogda-
________________ 

3 Zob. M. Bogdanowicz, Dysleksja i paradoksy, „Forum Nauczycieli. Nauczanie 
Zintegrowane” 2002, nr 1, s. 5-10; M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i dia-
gnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005. 

4 Ibidem. 
5 Zob. Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, red. G. Krasowicz-Kupis, 

Wydawnictwo Harmonia Gdańsk 2006; M. Rusiniak, M. Lewandowska, Przegląd 
wybranych koncepcji dysleksji rozwojowej- perspektywa genetyczna, neuropsychologiczna  
i lingwistyczna, „Nowa Audiofonoligia” 2014, 3(1), s. 10 i inne. 
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nowicz, gdyż będzie on pomocny w wyjaśnieniu związku pomię-
dzy dysleksją a depresją. 

Warto zaznaczyć, że w klasyfikacjach diagnostycznych ICD oraz 
DSM pojęcie dysleksji ma dość złożoną reprezentację. Klasyfikacja 
ICD-10 (obowiązująca w Polsce) zawiera po pierwsze kategorię 
oznaczoną kodem R 48 – Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegane, 
które nie zostały sklasyfikowane nigdzie indziej. Ponadto występuje 
w tej klasyfikacji kategoria F81 – Specyficzne zaburzenia rozwoju 
umiejętności szkolnych – w ramach których można także sytuować 
symptomy dysleksji, a mianowicie: 

• F.81.0 specyficzne zaburzenia czytania, 
• F.81.1 specyficzne zaburzenia ortograficzne, 
• F.81.2 specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych, 
• F.81.3 mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych, 
• F.81.8 specyficzne zaburzenia ekspresji pisania, 
• F.81.9 niespecyficzne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkol-

nych6. 
Amerykańska klasyfikacja DSM-IV mówi o „zaburzeniach ucze-

nia się”, a jej najnowsza wersja DSM-5 o „specyficznych zaburze-
niach uczenia się”7. I tak w wersji DSM-IV znajdujemy kategorię 
oznaczoną kodem 315.2, obejmującą: 

• zaburzenia czytania, 
• zaburzenia komunikacji za pomocą pisma. 
Natomiast w wersji DSM-5 problemu (nienazwanej stricte) dys-

leksji dotyczą kategorie: 
• 315.00 Specyficzne zaburzenie uczenia się z upośledzeniem 

umiejętności czytania. 
• 315.1 Specyficzne zaburzenie uczenia się z upośledzeniem 

umiejętności liczenia: rozumienie liczb, zapamiętywanie zasad 
arytmetyki. Dokładność lub płynność prowadzenia rachun-
ków oraz dokładność wnioskowania matematycznego. 

________________ 

6 ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowot-
nych. X Rewizja, Tom I, WHO, Genewa 2008. 

7 Kryteria diagnostyczne z DSM-5, red. P. Gałecki, Ł. Święcicki, Wydawnictwo 
ELSEVIER URBAN & PARTNER, Wrocław 2015. 
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• 315.2 Specyficzne zaburzenie uczenia się z upośledzeniem 
umiejętności pisania ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
dokładność literowania, gramatykę, interpunkcję, przejrzy-
stość i organizację tekstu pisanego8. 

Niestety, badając problematykę dysleksji wśród dorosłych, 
trudno oprzeć się na którejkolwiek z tych klasyfikacji, gdyż ze 
względu na mniej rozpowszechnioną wiedzę o dysleksji nie wszy-
scy obecni dorośli, doświadczający kiedyś nawet bardzo poważ-
nych trudności szkolnych w obszarze nabywania umiejętności czy-
tania i pisania, posiadali taką diagnozę. Poza tym zmieniające się 
kryteria diagnozy dysleksji również mogły zakłócić ten obraz. Nie 
sposób więc jednoznacznie odtworzyć skalę i zakres niegdysiej-
szych zaburzeń u tych osób. Mając to na względzie, zespół pod kie-
runkiem Marty Bogdanowicz opracował interesujące narzędzie 
diagnostyczne Kwestionariusz Dysleksji u Dorosłych (KDD) opra-
cowanym przez Katarzynę Bogdanowicz, Martę Łockiewicz, Karola 
Karasiewicza i Martę Bogdanowicz9. 

Osoby z dysleksją – także dorosłe – charakteryzuje zdaniem 
Marty Bogdanowicz szczególny profil zdolności poznawczych,  
które można nazwać psychoedukacyjnymi. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w niskich wynikach uzyskiwanych przez nie w podte-
stach: Arytmetyki, Kodowania, Wiadomości i Powtarzania Cyfr. 
Według autorki wyniki te wskazują na: niską sprawność uwagi, 
osłabienie pamięci krótkotrwałej, roboczej i sekwencyjnej oraz dłu-
goterminowej, tempa uczenia się wzrokowo-ruchowego i koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej, funkcjonowania językowego (np. wolne 
tempo przypominania sobie nazwisk, sekwencji słów). Nie wszyst-
kie wskazane problemy muszą ujawniać się u każdej osoby z dys-
leksją10. Warto podkreślić, że czasem dopiero diagnoza dysleksji  

________________ 

8 Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, red. J. Wciórka, American Psychi-
atric Association, Wrocław 2008. 

9 Zob. Kwestionariusz Dysleksji u Dorosłych (KDD) opracowany przez K. Bogda-
nowicz, M. Łockiewicz, K. Karasiewicz i M. Bogdanowicz [w:] Dysleksja w wieku 
dorosłym, red. M Bogdanowicz, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012, s. 116-119. 

10 Ibidem s. 108 
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w dorosłym życiu pozwala potwierdzić ich podejrzenia i przeko-
nania dotyczące uwarunkowań niezdiagnozowanych problemów  
z okresu szkolnego. Z własnego doświadczenia terapeutycznego 
wiem, że nawet tak późne zdiagnozowanie dysleksji pozwala doro-
słym nie tylko na świadome opanowanie użytecznych strategii 
kompensacyjnych, przydatnych w ich aktualnej sytuacji życiowej, 
ale także oddziałuje terapeutycznie. Prawdopodobne dlatego, że 
osiągają oni większą zrozumiałość przyczyn własnych niepowo-
dzeń, co pozwala im – zgodnie z założeniami praktycznego wyko-
rzystania teorii salutogenicznej Aarona Antonovsky’ego – na odzy-
skanie poczucia kontroli nad własnym życiem, sterowalności, 
wyzwoleniem zaradności w konkretnych sytuacjach11. Tak właśnie, 
zgodnie z tą teorią, uzyskuje się poczucie koherencji, czyli spójności 
poznawczo-emocjonalno-motywacyjnej, która pozwala człowiekowi 
na uzyskanie efektywnej adaptacji w świecie12. W ten mechanizm 
wpisywać się również może diagnoza dysleksji u osób dorosłych 
wcześniej niediagnozowanych, ale doświadczających różnego ro-
dzaju trudności w zakresie umiejętności czytania i pisania. 

Skala występowania dysleksji, rozumianej jako specyficzne trud-
ności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, jest szacowana na 
ok. 10% populacji, przy dużej rozpiętości wskaźników uzyskiwanych 
w różnych krajach: od 0,98%13 do 10-20% w Polsce i innych państwach 
europejskich. Wydaje się że duży wpływ na to zróżnicowanie mogą 
mieć czynniki społeczno-kulturowe i inne odniesienia kryterialne  
w przyjętej diagnozie14. Nie są to wskaźniki niezmienne, o czym 

________________ 

11 D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzi-
nami, CRZL, Warszawa 2014, s. 146-148. 

12 K. Kirenko, Globalna orientacja życiowa osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych 
zawodowo, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” 2006, nr 3-4(7-8),  
s. 216–224. 

13 R.I. Łałajewa, Definicje, ujęcie i rozpowszechnienie zaburzeń czytania u dzieci  
w wieku szkolnym, [w:] Chrestmatia Logopedii, t. II, red. Ł.S. Wołkow, W.I. Sieliwor-
stow, Włados, Moskwa 1997, s. 483. 

14 Prawdopodobnie tak jak w przypadku diagnozy zaburzeń w typie ADHD, 
rozpoznawanego w przypadku 3-5% populacji w Europie i w 11% w USA, zob.  
M. Vallée, ADHD: Biological Disease or Psychosocial Disorder? Accounting for the French-
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świadczy np. liczba uczniów z opinią o dysleksji przystępujących 
do egzaminu państwowego dla szóstoklasistów: 8,96 % uczniów  
w Polsce w roku 2007, przy 13,1% w roku 201515. Nie podnoszę przy 
tym dyskusji nad przyczynami dostrzeganych różnic i zmian, gdyż 
i tak wskaźniki pokazują, że to stosunkowo powszechne zjawisko,  
a więc dotyczy dużej populacji dzieci i młodzieży, a potem osób 
dorosłych. Skalę dysleksji w dorosłości trudno jednak oszacować ze 
względu na brak powszechnych badań umiejętności czytania i pi-
sania, jak to było w okresie ich nauki szkolnej. Część „szkolnych 
dyslektyków” prawdopodobnie wtapia się w społeczeństwo, wy-
bierając np. zawody, w których ich problemy nie będą stanowiły 
bariery w karierze, część korzysta ze wsparcia technologicznego czy 
po prostu uczy się funkcjonować w warunkach wycinkowych dys-
funkcji, które można często skompensować w inny sposób – i tak 
zapewne często się dzieje. Jest to szczególne prawdopodobne przy 
założeniu, że dysleksja to pewna odmienność funkcjonalna, niewy-
kluczająca posiadania innego profilu zdolności – czasem wybitnych. 
Stąd np. upowszechnienie przez Davisa i Brauna niezwykle trafne-
go, a przełamującego stereotyp podejścia opartego na deficycie po-
jęcia „dar dysleksji”, gdyż w pewnych okolicznościach „oswojony” 
specyficzny sposób funkcjonowania poznawczego może być trak-
towany nawet jako atut16. 

Drugie analizowane w artykule pojęcie kluczowe to depresja. 
Jest to poważne zaburzenie psychiczne, które objawia się obniże-
niem nastroju, smutkiem, utratą zainteresowań i odczuwania przy-
jemności (anhedonią), ale także poczuciem winy, niską samooceną, 
zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem 
koncentracji. Depresja w sposób znaczący obniża jakość życia pa-
cjentów, jak również zdolność ich funkcjonowania we wszystkich 
obszarach życia, tak społecznego, jak i zawodowego. Depresja 
________________ 

American Divergence in Ritalin Consumption, University of California, Berkeley 2009, 
http://www.irle.berkeley.edu/culture/papers/vallee09.pdf [dostęp: 15.03.2017]. 

15 T. Wejner-Jaworska, Uczniowie z dysleksją rozwojową pod koniec szkoły podsta-
wowej w roku 2015, „Kultura i Wychowanie” 2016, nr 11(1). 

16 R.D. Davis, E.M. Braun, Dar dysleksji, Zysk i S-ka, Poznań 2001. 
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uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za 
czwartą w hierarchii najpoważniejszych problemów zdrowotnych 
na świecie, a jej skala stale wzrasta. Szacuje się, że do roku 2020 
może stać się ona drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 
wynikającej ze stanu zdrowia na świecie17. 

Istnieje kilka modeli teoretycznych wyjaśniających mechanizm 
uaktywniania się depresji, jednak z punktu widzenia podjętego 
tematu, najadekwatniejszy wydaje się model przyczynowy, wpisu-
jący się w paradygmat psychiatrii środowiskowej opracowany 
przez Toma K.J. Craiga18, zaadaptowany do problematyki niepełno-
sprawności i upowszechniony w Polsce przez Dorotę Podgórską- 
-Jachnik19. Autorka przedstawia go także jako model rozwojowy, 
motywując to tendencją do kumulacji doświadczeń istotnych w ge-
nezie zaburzeń depresyjnych20. W modelu Craiga ukazane są dwa 
pierwotne obszary przyczynowe depresji: jeden z nich to podatność 
biologiczna, drugi to negatywne doświadczenia wyniesione z dzie-
ciństwa. Jedne i drugie mogą występować częściej wśród osób  
z dysleksją. W obszarze pierwszym należałoby wziąć pod uwagę 
różnego rodzaju zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu ner-
wowego, które mogłyby tłumaczyć ewentualną tzw. współchoro-
bowość depresji i dysleksji21. Zaznaczam, że nie dotarłam do żad-
nych badań, które potwierdzają taki związek, pokazuję jedynie jego 
hipotetyczne współwystępowanie. W obszarze drugim Craig poda-
je przykłady zaniedbania, przemocy, nie zamyka jednak katalogu 
tych doświadczeń. Natomiast literatura dostarcza aż nadto przy-

________________ 

17 Depresja – podstawowe informacje, http://forumprzeciwdepresji.pl/index.php/ 
932/depresja-podstawowe-informacje.html [dostęp: 10.07.2017]. 

18 T.K.J. Craig, Depression, [w:] Principles of Social Psychiatry, red. C. Morgan,  
D. Bhurga, Wiley-Bleckwell, Oxford 2010, s. 219. 

19 D. Podgórska-Jachnik, Problem depresji wśród osób niesłyszących i niewidzących, 
[w:] Nawracające zaburzenia depresyjne: etiologia, diagnoza i terapia, red. A. Orzechow-
ska, P. Gałecki, T. Pietras, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017. 

20 Ibidem. 
21 Choć depresji nie możemy uznać za chorobę, pojęcie takie w medycynie 

oznacza współwystępowanie różnych zaburzeń. 
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kładów innych negatywnych doświadczeń związanych z dysleksją, 
szczególnie z funkcjonowaniem szkolnym dzieci i młodzieży, które 
można wpisać w omawiany model: np. permanentną niepewność, 
lęk, marginalizację, poniżenie, wykluczenie, odrzucenie z powodu 
niedostatecznych osiągnięć itd. Zdaniem Craiga czynniki z pierw-
szego obszaru prowadzą do niskiej samooceny, z drugiego – do 
trudności w relacjach interpersonalnych. W modelu Craiga nega-
tywne doświadczenia z dzieciństwa prowadzą także częściej do 
ryzykownych zachowań interpersonalnych (także seksualnych) 
oraz ryzykownych związków. Może to być związane np. z kompen-
sacją poszukiwania akceptacji, jednak trudno spekulować w tym 
względzie, gdyż brak badań z tego zakresu dotyczących osób z dys-
leksją. Istotnym momentem w genezie depresji są jednak pewne 
poważne wydarzenia (tu np. poważne niepowodzenia szkolne, 
drugoroczność, niezdanie egzaminów decydujących o przyszłości, 
zamknięcie drogi na wymarzone studia czy do wymarzonego za-
wodu), na co również często uskarżają się moi pacjenci, szukający 
pomocy w doznanej traumie. Idąc tokiem myślenia Podgórskiej- 
-Jachnik, odnoszącej model Craiga do niepełnosprawności, można 
powiedzieć, że generalnie „czynniki depresji są takie same u tych 
osób, jak w populacji ogólnej, jednak ich nasilenie czy łatwość po-
wstawania w podmiotowej sytuacji [tu: związanej z dysleksją – dop. 
T.W.J.] podnoszą ryzyko wystąpienia tej choroby”22. 

Warto jeszcze dodać, że na poziomie funkcjonalnym można 
mówić o kilku kategoriach zachowań obserwowanych u osób do-
świadczających zaburzeń nastroju, które mogą świadczyć o depresji 
i być kluczowe w jej diagnozie. Przypadek, który chcę opisać, także 
obejmuje większość z nich. Według Neila Glickmana są to: trudno-
ści z koncentracją uwagi, myśli depresyjne, myśli o śmierci, stany 
depresyjne, utrata nadziei, zaniedbanie czy zaniechanie pewnych 
rzeczy, utrata zainteresowań, wycofanie się, a także objawy fizjolo-
giczne, jak utrata apetytu lub wręcz przeciwnie – nadmierny apetyt, 
brak energii, trudności z zasypaniem i ze snem lub spanie przez 
________________ 

22 D. Podgórska-Jachnik, Problem depresji… 
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cały dzień, „ślimaczenie się”, powolne tempo poruszania się23.  
W praktyce pacjenci korzystający z terapii mówią także o problemie 
z rozpoczynaniem większości prac, tworzeniem się zaległości i nie-
możności pokonania tych oporów, mimo perspektywy problemów 
związanych ze zwłoką. Niektórzy – a są wśród nich osoby bardzo 
oczytane, świadomie poszukujące przyczyn i mechanizmów wła-
snych problemów – mówią wprost o autodiagnozie prokrastynacji. 
Ten termin ostatnio stał się bardzo popularny, natomiast mnie za-
stanawia fakt częstego używana tego pojęcie przez osoby z dyslek-
sją korzystające z terapii. Z pewnością jest to jakiś sygnał zaburzeń 
lub przynajmniej poważnych trudności w sferze emocjonalno- 
-motywacyjnej. 

Aby wyjaśnić ewentualny związek między dysleksją a depresją, 
sięgnęłam po model teoretyczny patomechanizmu dysleksji w uję-
ciu Marty Bogdanowicz. Autorka wyróżnia w nim trzy poziomy: 
biologiczny, poznawczo-ruchowy oraz emocjonalno-motywacyjny 
właśnie, co potwierdza, iż takie ujęcie teoretyczne ma moc objaśnia-
jąca analizowany problem. 

Na poziomie biologicznym autorka sięga bardzo głęboko, bo aż 
do czynników działających przed zapłodnieniem (m.in. nieprawi-
dłowości w genach 1., 6. i 15.), w okresie prenatalnym (m.in. nad-
produkcja testosteronu, niedożywienie lub niedotlenienie płodu)  
i w okresie okołoporodowym (m.in. wcześniactwo, niska waga uro-
dzeniowa, niedotlenienie, urazy okołoporodowe). Wymienione 
czynniki patogenne przekładają się na nieprawidłowości w struktu-
rze ośrodkowego układu nerwowego oraz jego funkcjonowanie. Te 
skutki Bogdanowicz lokalizuje już na poziomie określonym jako 
poznawczo-ruchowy, akcentując przy tym jedność psychomoto-
ryczną czynności takich jak czytanie i pisanie. Wymienia na tym 
poziomie zaburzenia pierwotne funkcji poznawczych i ruchowych, 
a także zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej (wzrokowo-

________________ 

23 N. Glickman, Cognitive-Behavioral Therapy for Deaf and Hearing Persons With 
Language and Learning Challenges, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 
2009. 
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przestrzennej i słuchowo-językowo-motorycznej) oraz izolowane 
trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegalne w klasach młodszych. 
Trzeci poziom, emocjonalno-motywacyjny, obejmuje wtórne zabu-
rzenia emocjonalno-motywacyjne, jak np. lęk przed szkołą czy nie-
chęć do nauki. Model teoretyczny Bogdanowicz dotyczy bowiem 
problemu dysleksji dzieci i młodzieży. Można jednak z dużą dozą 
prawdopodobieństwa dokonać transpozycji tych problemów na 
doświadczenia pozaszkolne, w tym w życiu dorosłym (np. lęk 
przed pracą z tekstem w związku z wykonywanym zawodem, nie-
chęć do czytania itp.). Wtóre zaburzenia ok. IV klasy (w wieku  
ok. 10 lat) zaczynają uruchamiać mechanizm „błędnego koła”, gdyż 
pojawia się wtedy u uczniów uogólnione poczucie niepowodzenia 
szkolnego oraz wtórne zaburzenia nerwicowe i zaburzenia zacho-
wania. Do tego uruchamia się jeszcze „mechanizm spirali”, który 
powoduje poszerzenie się tych doświadczeń (zaburzeń) na sferę 
rozwoju osobowości. Jak twierdzi Bogdanowicz, na tym poziomie 
skutkami dysleksji mogą być – i najczęściej są – niska samoocena, 
omawiana w tym artykule depresja, wyuczona bezradność, fobia 
szkolna, myśli i czyny samobójcze24. Większość tych problemów 
może przenieść się także do dorosłego życia osoby z dysleksją. Opi-
sany patomechanizm dysleksji wyjaśnia więc bardzo dokładnie, 
skąd u osób z dysleksją lęki, depresje, zaburzenia nastroju wymaga-
jące interwencji klinicysty. 

Doświadczanie depresji przez dorosłą osobę z dysleksją  

w świetle indywidualnego przypadku 

Mimo istnienia teoretycznych przesłanek do łączenia dysleksji  
i depresji, w literaturze naukowej trudno jest znaleźć wyniki badań 
empirycznych, które ilustrują ten związek. Dlatego chciałabym 
przedstawić studium indywidualnego przypadku młodego męż-
czyzny w okresie wczesnej dorosłości, który doświadcza i jednego,  
________________ 

24 M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w uczeniu się…, s. 24. 
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i drugiego zaburzenia25. Dysleksję zdiagnozowano u niego już  
w szkole podstawowej. Przez cały okres nauki korzystał ze wspar-
cia terapeutycznego, które pozwoliło na ukończenie szkoły, nawet 
podjęcie studiów, ale nie było ono najlepiej dobrane do potrzeb 
ucznia, gdyż nie uchroniło go przed wtórnymi skutkami dysleksji. 
Jako chłopiec opisywany mężczyzna często uzyskiwał niestabilne 
oceny jego własnych możliwości: z jednej strony komunikowano 
mu jego wysokie możliwości intelektualne, z drugiej doświadczał 
typowych sytuacji szkolnych, jak opisane w poprzedniej części  
artykułu, które świadczyły o jego szkolnej niekompetencji. Do-
świadczał zarówno negatywnych reakcji nauczycieli, jak i rówieśni-
ków, co potwierdza łańcuch zdarzeń w modelu Craiga, prowadzący 
do depresji. Dysleksja i będącej jej skutkiem doświadczane niepo-
wodzenia, doprowadziły u młodego, inteligentnego, wrażliwego 
chłopaka do kryzysu emocjonalnego, z komponentami lęku i depre-
sji, które zdiagnozowano jako fobię szkolną. Przez większą część 
okresu nauki szkolnej chłopak korzystał z nauczania indywidual-
nego. Mimo trudności w czytaniu i pisaniu, ukończył szkołę, podjął 
studia wyższe, wybierając tzw. nauki ścisłe. Kluczowe okazało się 
dla niego korzystane z technologii informatycznych. Aktualnie 
otworzył własną firmę oferującą usługi z tego zakresu. Wygrał pe-
wien prestiżowy konkurs międzynarodowy potwierdzający wysoki 
pozom posiadanych kompetencji zawodowych oraz kreatywności. 
Niestety, nie uchroniło go to od doświadczenia zwątpienia w siebie 
i od depresji, z którą zmaga się pod opieką lekarza. Jednocześnie 
szuka ciągle wsparcia psycho-pedagogicznego, co świadczy z jednej 
strony o wysokim poziomie samoświadomości, co do doświadcza-
nych (nadal) problemów natury emocjonalno-społecznej, z drugiej  
o zadaniowym potraktowaniu adaptacji do depresji. 

Zdecydowałam się ujawnić część naszej korespondencji, gdyż 
zawarte tam narracje są żywym dowodem przeżywania doświad-
________________ 

25 W charakterystyce pomijam, kierując się etyką terapeuty oraz ochroną da-
nych osobowych, szczegóły ułatwiające identyfikację mężczyzny. Nie są też one 
istotne dla naświetlenia głównego problemu artykułu, dlatego pozostaję na pozio-
mie charakterystyki ogólnej. 



238 TERESA WEJNER-JAWORSKA 

czeń depresji wynikających z dysleksji. Jednocześnie chciałabym 
pokazać bardzo wysoki pozom osiągniętych kompetencji języko-
wych, co nie jest jednak dowodem na pozbycie się wszystkich ogra-
niczeń wynikających z dysleksji, ale na wypracowane umiejętności 
radzenia sobie z nią w codziennym życiu. 

Diagnoza dysleksji w dorosłości została potwierdzona u ba-
danego mężczyzny Kwestionariuszem KDD, K. Bogdanowicz, M. Łoc-
kiewicz, K. Karasiewicz i M. Bogdanowicz, opisanym w części te-
oretycznej artykułu. Ciekawe jest jednak, jakie znaczenie miało to 
badanie dla samego badanego, czym potwierdzić można przytoczone 
także stanowisko teoretyczne o roli takiej diagnozy u dorosłych  
w odzyskiwaniu poczucia zrozumienia, samokontroli i koherencji. 
Do diagnozy problemów z dysleksją nawiązują jego słowa (w cy-
tatach przytaczam zapisy oryginalne): 

Szczerze mówiąc myślałem długo o tamtym spotkaniu organizacyj-
nym, a dokładnie o jednym jego aspekcie – gdy robiłem ćwiczenie  
o znalezieniu różnic w wypowiadanych wyrazach, a ja nie umiałem te-
go zrobić. Przyjrzałem się sobie i otoczeniu i faktycznie jest to problem, 
z którego zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, a raczej zrzucałem go 
na warunki i otoczenie. Naprawdę mam problem z rozumieniem głosu 
ludzi, zarówno na żywo (mój lekarz pierwszego kontaktu ma wadę 
wymowy, ale ja nie jestem praktycznie w stanie zrozumieć słowa z jego 
wypowiedzi – gdy spytałem o to mamę która również korzysta z jego 
usług dowiedziałem się że nie ma szczególnego problemu z rozumie-
niem pana doktora), jak i telefonicznie (tutaj jest gorzej, mam analogię 
że tak jak ludzie niedowidzą i próbują pokonać problem mrużąc oczy, 
tak ja nie rozumiem ludzi przez telefon i staram się słuchać maksy-
malnie uważnie). Szczerze mówiąc dochodzi do sytuacji, w której gdy 
ktoś dzwoni muszę zrzucać winę za jego niezrozumienie trzaskom  
w eterze albo prosić by wysłali mi maila… Przyznam że problem 
dotyczył też naszej ostatniej rozmowy telefonicznej, z której (zwłaszcza 
drugiej części) nie zrozumiałem zbyt wiele. Zastanawiam się na ile jest 
to związane z fizycznym problemem ze słuchem (acz to mało prawdo-
podobne, gdyż słyszę dobrze drobne, ciche dźwięki dochodzące z dru-
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giego pokoju przez zamknięte drzwi), czy też może wynikać to z dys-
leksji (tutaj jestem całkowicie pozbawiony tropu, bo nie mam pojęcia 
czy to w ogóle może być objaw dyslektyczny – do momentu tego testu 
w Polskim Towarzystwie Dyslektycznym nigdy nie łączyłem prob-
lemów z rozumieniem mowy z jakimkolwiek zaburzeniem dyslek-
tycznym). Zastanawia mnie też czy może to być wina leków neurolep-
tycznych i na pewno poruszę ten temat jutro z moim lekarzem […]. 

Większość zamieszczonych niżej fragmentów pozornie nie 
zdradza poważnych problemów dyslektycznych w budowaniu 
wypowiedzi na piśmie. Widać bogate słownictwo, zaawansowany 
poziom posługiwania się językiem. W tekście nie ma błędów orto-
graficznych (to w dużym stopniu zasługa edytora tekstu w pracy 
współczesnych osób z dysleksją), stosunkowo niewiele jest też 
błędów językowych, wiele fraz okraszonych jest emotikonami, 
charakterystycznym dla stylu porozumiewania się w internecie. 
Zdania są refleksyjne, złożone, zdradzają oczytanie i szeroką 
wiedzę autora. Jedynym wyraźnym problemem wydaje się tu inter-
punkcja (cytowane teksty nie były poprawiane). Aby więc pokazać, 
że naprawdę mężczyzna uczestniczący w terapii odczuwa prob-
lemy z dysleksją w codziennym życiu, warto przytoczyć jego 
własne słowa: 

Kiedy Pani wraca do Polski? Pytam też w kontekście podjęcia terapii – 
niestety czytanie nadal jest problemem, w dodatku bardzo ekspan-
sywnym, rozwijającym się. Doszedłem do takich absurdów na tym po-
lu, że nie jestem w stanie zrobić korekty tekstowi który napisałem 
chwilę wcześniej (pisanie jest dużo prostsze!), albo przeczytać ze zro-
zumieniem polecenia w zadaniu z matematyki – nie odciska się 
dostatecznie głęboko w pamięci; Rozwiązując dane zadanie zdarza mi 
się zgadywać o co mnie pytają na podstawie udostępnionych danych. 
Doświadczenie z konkursów robi swoje i nadal nic nie zawalam na 
studiach, ale muszę przyznać – zaczynam być sytuacją przerażony. 
Trzymam się jeszcze idei że może zwyczajnie niedowidzę, jutro idę do 
okulisty – okulary to wciąż nowość dla mnie i nie bardzo ogarniam po 
czym poznać że powinienem je wymienić. 
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Treść korespondencji wysycają liczne informacje o nawracają-
cych zaburzeniach nastroju. Odpowiedź na pytanie o stan psy-
chiczny nie pozostawia wątpliwości co do charakteru i nasilenia 
objawów: 

Uch, to z pewnością złe pytanie w obecnej sytuacji :-) Jak w grudniu 
pisałem że mam nawrót depresji tak mam ją po dziś dzień – tylko dużo 
bardziej nasiloną, do stopnia w którym wycofałem się już z wszelkich 
aktywności bo ból jest zbyt silny. Jestem pod stałą opieką lekarza, ale 
leki nadal nie działają i być może będzie potrzebna zmiana (co oznacza 
kolejne 5 tygodni chorowania). Nie wiem tylko co ze studiami. 

Tezę o depresji jako barierze motywacyjnej i czynniku krzyżują-
cym podejmowane plany potwierdzają słowa zawarte w innym mailu: 

Szczerze mówiąc muszę się wycofać z mojej pierwotnej chęci zaanga-
żowania – przynajmniej na razie. Z jednej strony mam nawrót depresji 
klinicznej który strasznie zjada moją chęć do angażowania się w cokol-
wiek (acz przyznaję że ta przeszkoda prawdopodobnie rozwiąże się za 
kilka tygodni, dostałem już od lekarza odpowiednie leki, teraz potrzeba 
czasu), z drugiej zaś strony – jak tylko dojdę do siebie chciałbym mak-
symalnie skupić się na własnej działalności gospodarczej; Póki co cho-
roba dość skutecznie daje mi w kość i spowodowała dostatecznie dużo 
opóźnienia… w moim harmonogramie wynikł spory niedoczas który 
będę próbował w miarę możliwości nadgonić, niestety kosztem […] za-
jęć dodatkowych. 

Mężczyzna sygnalizuje, jak bardzo potrzebuje w tych warun-
kach wsparcia terapeutycznego. W mailach pojawia się wielokrot-
nie pytanie o możliwość spotkań, kontynuacji terapii. Jednocześnie 
widać, jak dużą wagę przywiązuje on tak do potrzeby terapii de-
presji, jak i do dysleksji26. Co więcej, widzi, gdzie oba problemy 
nakładają się na siebie, ale potrafi je od siebie odróżnić: 

________________ 

26 Jednocześnie do spotkań z pedagogiem terapeutą mężczyzna korzystał  
z pomocy psychologa oraz lekarza psychiatry. 
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Pytanie brzmi czy ma pani pomysł na ewentualne ćwiczenia, terapię 
czy inną formę pomocy w ramach problemu dysleksji właśnie? Miną 
przynajmniej jeszcze 2 tygodnie zanim leki które dostaję będą miały 
szansę pomóc, więc nie jest to sprawa bardzo pilna – w tym stanie na 
pewno nie podjąłbym się wyprawy na Marsa, ups, literówka, chciałem 
napisać do śródmieścia. Tym niemniej chętnie widziałbym jakieś opcje, 
bo to co w tej chwili robię to technika znana programistom jako brutal-
na siła, czyli próba zmuszania się do lektury bez względu na koszta 
emocjonalne i wysiłkowe. Pomaga do pewnego stopnia, tylko cena jest 
diablo zbyt wysoka… 

Inne fragmenty świadczą o cyklicznym charakterze pojawiają-
cych się problemów depresyjnych, wyraźna jest świadomość cyklu 
chorobowego i terapeutycznego, a także tego, że to konieczne, by tę 
prawidłowość uwzględniać we własnym życiu i w pracy zawodo-
wej. W takim kontekście pojawia się w trzecim z przedstawionych 
niżej fragmentów pomysł na samozatrudnienie: 

Niestety dziś choroba ze mną wygrała, czuję się dużo gorzej i od-
wołałem wizytę u okulisty nie mogąc się zebrać żeby pojechać. Po-
staram się umówić na kolejny najbliższy termin. 

Szczęśliwie tak obawiana przeze mnie kolejna zmiana leków może oka-
zać się zbędna, bo od tygodnia czuję się wyraźnie lepiej i zacząłem się 
wykopywać z mojej małej czarnej dziury. A jest sporo rzeczy do 
nadrobienia! Muszę ogarnąć studia, ale przy odrobinie szczęścia i in-
teligentnej gadaniny nie stracę stypendium w przyszłym roku akade-
mickim – poprzedni semestr skończyłem z rekordową średnią 5,0 ze 
wszystkich przedmiotów, mam więc margines błędu na jaki mogę sobie 
pozwolić (aby utrzymać stypendium na obecnym poziomie średnia za 
cały rok musi wynieść powyżej 4,5). 

Moje życie powoli zaczyna się układać. Wiem dobrze, że ze względu na 
nawroty choroby nigdy nie będę pracował równie wydajnie jak osoba 
zdrowa, ale być może nie będę też musiał. Ciężko przekonać szefa że po-
trzebny mi tydzień czy miesiąc lżejszej pracy nad projektami 
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zdecydowanie bardziej self-rewarding. Że terminy harmonogramów 
muszę mnożyć przez cztery co tylko drażni – bo chciałbym pracować 
szybciej, ale niestety nie jest to możliwe. Pracuję za to dobrze. I wszystko 
to ma szansę zagrać, gdy sam stanę się swoim szefem. 

Warto zwrócić też uwagę na to, jak ważne jest dla młodego męż-
czyzny weryfikowanie i wcielanie w życie ustaleń wynikających  
z przebiegu terapii oraz związana z nimi autorefleksja: 

Pani rada na depresję w formie uśmiechania się do lustra (by zanotowały 
to neurony lustrzane) działa nadzwyczaj dobrze i daje tak potrzebną 
ulgę gdy potrzeba. Muszę sprzedać ten patent mojemu lekarzowi pod-
czas następnej wizyty – niech inni pacjenci też skorzystają :-). 

Mężczyzna przedstawia refleksyjnie napotykane ograniczenia 
poznawczo-motywacyjne. Ciekawe jest przytoczenie tych słów, 
gdyż przeczą stereotypowi, że osoba z dysleksją unika pracy pisar-
skiej. Wręcz przeciwnie, widać, że przy uświadomionych trudno-
ściach nie rezygnuje on ze stawianych przed sobą zadań, choć su-
rowo ocenia własne postępy w tym zakresie: 

I niestety mało piszę ostatnio – paradoksalnie nie dlatego że nie mam 
czasu, robię sobie uczciwe wolne weekendy na moją manię pracoholi-
zmu. Problem w tym że mam małego literackiego art-blocka; Usiłowa-
łem ruszyć [coś, co zacząłem – dop. T.W.J.] pisać kilka lat temu 
[…]. Problem leży w tym że słowa mi się nie składają, wątki urywają 
w pustkę, a postaci nie żyją i nie mówią własnym głosem. Cóż, może 
kiedy indziej będzie lepiej. Miałem już takie przestoje i nic nie wskazu-
je na to że teraz będzie inaczej, tj. że nie przejdą same bez żadnej inge-
rencji. 

Na szczęście blokady udaje się pokonać, przy pełnej świadomo-
ści istoty utrzymujących się podwójnych problemów: 

Co do samego meritum sprawy czyli dysleksji właśnie… To były bar-
dzo dziwne wakacje. Z jednej strony mam na koncie 2 książki, to spory 
krok naprzód w porównaniu do wiosny, z drugiej jednak – ciągle czy-
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tanie to walka ze sobą i zmuszanie rozlazłych myśli do skupienia się na 
słowach. Zwłaszcza ostatnio mam spory problem z koncentracją, choć 
tu przyznaję że winna jest najprawdopodobniej wspomniana depresja, 
programować także nie jestem w stanie (w zasadzie nic nie jestem  
w stanie, to za bardzo boli…) 

W opisach przeplatają się wzloty i upadki, nadzieje i zwątpienia. 
Determinacja dotycząca samozatrudnienia, jako drogi poradzenia 
sobie w życiu w warunkach doświadczanych ograniczeń wzmacnia-
na jest poczuciem sukcesu, niewystarczającym jednak, by pokonać 
w pełni istniejące blokady emocjonalno-motywacyjne:  

Założyłem właśnie działalność gospodarczą, póki co – jednoosobową. 
Przeszedłem proces certyfikacji jako partnera [pewnej znaczącej na 
świecie firmy – dane ukryte; dop. T.W.J.] mam zielone światło [tu 
opis przedsięwzięcia – dop. T.W.J.], […] może się to trochę przesu-
nąć bo po pierwszej fali „O rany, spełniłem jedno ze swoich najwięk-
szych marzeń życiowych!”, przeszedłem płynnie do „Kurczę, znów je-
stem rozbity bez żadnego powodu i znów wynika to z chorej chemii 
neurotransmiterów w mózgu”, ale nadal – nie zostało już wiele pracy. 
Jestem zdecydowanie szczęśliwy jakkolwiek mój umysł przez chwilę się 
z tym nie zgadza. 

Zwracam uwagę szczególnie na ostatnie zdanie, gdyż ukazuje 
jednoczesne dwoiste podejście: poznawcze i emocjonalne, do oceny 
pojawiających się zdarzeń życiowych. Ten rodzaj kontroli to także 
pewna strategia adaptacyjna mężczyzny wobec depresji. Mężczy-
zna opisuje swój wielki sukces w międzynarodowym konkursie 
informatycznym, ale znamienne jest, że jednocześnie uskarża się na 
koszty psychiczne wynikające z podjęcia wyzwania w warunkach 
prowadzonej farmakoterapii zaburzeń depresyjnych: 

W sumie byłoby naprawdę super, gdyby nie zdrowie – już miałem na-
dzieję że będzie ok (bo było ok!), ale musiałem po raz kolejny zmienić 
leki ze względu na skutki uboczne. Standard zmian: koszmary senne  
i nudności, plus dwa do trzech tygodni całkowitego rozbicia. Szczęśli-
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wie jestem na bieżąco ze wszystkimi swoimi obowiązkami, więc nic  
w ten sposób nie zawalę – mogę sobie pozwolić na słabszy okres :- 

Odnoszone sukcesy odgrywają wyraźnie rolę samoregulacyjną, 
okazują się kluczowe w radzeniu sobie z depresją na poziomie po-
znawczym, choć nie są remedium na wszystkie dolegliwości. Męż-
czyzna jest jednak świadomy tego, jaka może być dalsza dynamika 
choroby, ale i wychodzenia z niej: 

Dostałem stypendium rektora, i to to wyższe (średnia […] powyżej 
4,5, dokładniej 4,92) – mając zastrzyk gotówki przed świętami wybra-
łem się do mojego ulubionego antykwariatu z fantastyką zapolować na 
białe kruki które zawsze chciałem mieć […]. Poza tym wreszcie leki an-
tydepresyjne zaczynają pomagać (choć nie aż tak jakbym chciał), więc 
żyję już bez bólu psychicznego, choć wciąż zdemotywowany do robie-
nia czegokolwiek. Mimo to jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej! :-) 

Bardzo ciekawe są fragmenty opisujące zakończone sukcesem 
postępowanie rekrutacyjne na prestiżowe zagraniczne studia, ze 
stypendium fundowanym i atrakcyjnym kilkuletnim kontraktem 
(ostateczna decyzja ma być podjęta po zakończeniu obecnych stu-
diów w Polsce). Mężczyzna osiągnął do tego w czasie rekrutacji 
jeden z najwyższych wyników w kraju. Z żalem nie przedstawiam 
jednak tej interesującej części korespondencji ze względu na wysy-
cenie go zbyt dużą liczbą szczegółów identyfikacyjnych. Przedsta-
wię natomiast, jakie znaczenia samopotwierdzające mają podobne 
sukcesy dla osoby z dysleksją: 

Jest to o tyle zabawne że nie dalej jak dwa tygodnie wcześniej powie-
działem psychologowi w ramach terapii, że dawno nie miałem dużego 
osiągnięcia (w związku z chorobą) i brakuje mi jakiegoś potwierdzenia 
z zewnątrz mojej wartości intelektualnej. Tzn. tak, ja wiem że jestem 
zdolny i mam ogromne możliwości, ale w momencie gdy słabsi znajomi 
coś osiągają a ja nie, moja samoocena zaczęła nieznacznie się pogar-
szać. Teraz jednak znów całkowicie wierzę w siebie :-) To zresztą nie 
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jedyne osiągnięcie w ostatnich tygodniach [tu opis innego między-
narodowego sukcesu – dop. T.W.J.]. To jednak nie było to aż tak 
budujące […]. 

Aktualny stan pacjenta i jego sytuację życiową należy ocenić 
pozytywnie. Tak też ocenia go sam mężczyzna, podkreślając okre-
sową zbieżność lepszej kondycji psychicznej z mniejszą odczuwal-
nością problemów związanych z dysleksją: 

Och, naprawdę dużo pozytywnie się dzieje! :-) Założyłem własną dzia-
łalność gospodarczą, [tu opis przedsięwzięcia – dop. T.W.J.], zdo-
byłem średnią 5,0 na uczelni po raz kolejny i wreszcie – WRESZCIE – 
dosłownie przed kilkoma dniami wyzbierałem się z depresji (klinicznej) 
z której leczyłem się od początku grudnia lekami serotoninowymi. 
Prawdziwa droga przez mękę, ale to jest doprawdy niesamowite prawo 
kontrastu. W kontrze do szarości teraz świat jest cieplejszy, żywszy, 
szerszy; Dosłownie wspanialszy. I z takim nastawieniem nadrabiam 
zaległości których przez moje 2,5 miesiąca praktycznie w łóżku się 
strasznie narobiło… :-) Nawet mam wrażenie że na froncie dyslek-
tycznym jest lepiej, bo nadrabiam literaturę i idzie to całkiem nieźle, 
lepiej niż ostatnio. Chyba właśnie rozpoczyna mi się lepszy okres życia 
i dobrze byłoby go sensownie wykorzystać :-) 

Na koniec chciałabym zamieścić jeszcze próbkę możliwości pi-
sarskich mężczyzny, ale także jego spojrzenie na cierpienie powo-
dowane chorobą. To tylko fragment obszerniejszego opowiadania 
poświęconego właśnie depresji. Jakże jest on jednak znaczący, 
szczególnie gdy narzędziem ekspresji i autoterapii zarazem staje się 
tekst, którego budowanie przynosi mężczyźnie wyraźną ulgę, ale 
którego odbiór (czytanie) staje się czasem prawdziwym cierpieniem 
– być może i źródłową przyczyną innych doznawanych cierpień 
psychicznych (depresji). Niech zatem opowiedzą o depresji własne 
słowa młodego człowieka: 

Zegarek w komórce wskazywał pół do drugiej w nocy. Byłem prak-
tycznie wrakiem człowieka, na wpół martwym strzępem dawnego sie-
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bie. Wyłem z bólu, tego psychicznego, bólu który palił skuteczniej od 
prawdziwego ognia, skręcał wnętrzności, druzgotał wolę. Rozglądałem 
się wokół wzrokiem rozrywanego na strzępy sępa, poszukującego choć 
odrobiny ulgi, odetchnięcia od cierpienia które go trawiło w środku. 
Mogłem oczywiście iść spać. Położyć się i pożegnać cierpienie tego 
dnia, przywitać z odrobiną ulgi świt dnia kolejnego. Było to nieco tylko 
łatwiejsze od zimowej wspinaczki na K2. Jadłem gorzką czekoladę, taką 
jaką zawsze lubiłem. Niezwykle słaby to antydepresant jeżeli rozpa-
trywać chemię, ale najlepszy jaki mam. Choć miałem wrażenie że  
z równą skutecznością mógłbym nosić naparstkiem wodę do gaszenia 
pożaru tysięcy hektarów lasu. Ból rozdzierał na strzępy, wgryzał się  
w duszę, palił zimnym ogniem. Hah, słowa te są tak słabe, blade, puste. 
Nie są w stanie oddać nawet w przybliżeniu tego co odczuwałem. Czy 
raczej odczuwam, bo zdawałem sobie sprawę że trwałą ulgę poczuję 
najwcześniej za kilka tygodni, zakładając że leki chwycą szybko. Ot,  
i radosna perspektywa, nic tylko skoczyć z wieżowca. Szczęściem nie 
było wieżowców w pobliżu. Czekolada się skończyła. Tyle, jeżeli chodzi 
o jej skuteczność […]. 

Jak napisałam – to tylko fragment tekstu, w którego dalszej czę-
ści mężczyzna wypowiada znamienne słowa: 

To jest istota depresji. Ona nie zmienia świata, ona zmienia ciebie. 
Wysysa siłę, a za nią nastrój. 

Tak jest faktycznie, ale w opowiadaniu pojawia się ktoś, kto 
chce pomóc i pokazuje drogę przemiany. Opowiadanie ukierunko-
wane jest na zmianę, pozytywną zmianę. Autor kończy je słowami: 

Siedziałem znów w swoim pokoju, sam. Patrzyłem w monitor, duszę 
znów palił nieznośny ból, położenie się spać wymagało heroicznego 
wysiłku. Ale ja nie chciałem się kłaść. Zbierałem siły by zrobić coś bar-
dzo innego, coś co miało mi pomóc… 

Wierzę, że mój bohater dokona tego heroicznego wysiłku. 
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Podsumowanie 

W artykule przedstawiłam narrację młodego mężczyzny wkra-
czającego aktywnie w okres wczesnej dorosłości z bagażem ciężkich 
doświadczeń związanych z dysleksją, ale także z depresją kliniczną. 
W świetle przytoczonych teorii wysoce prawdopodobne jest, że to 
dysleksja i wynikające z niej trudności edukacyjne – w tym fobia 
szkolna – przyczyniły się do pojawienia się zaburzeń depresyjnych. 
Jednocześnie ani jedne, ani drugie nie przekreślają szansy na samo-
realizację, na spełnienie się w wymarzonym zawodzie, nawet na 
osiąganie obiektywnych sukcesów. 

Charakterystycznym rysem dla przedstawionego przypadku 
jest duża świadomość własnych ograniczeń, ale i sposobów zarzą-
dzania nimi. Zaburzenia wynikające z dysleksji i z depresji łączą się 
ze sobą, czego mężczyzna jest świadomy, a nawet zdają się wza-
jemnie warunkować swój poziom przy okresowych lub sytuacyj-
nych wahaniach. Można powiedzieć, że w opisanym przypadku 
dysleksja „stawia wyzwania”, a depresja kształtuje wrażliwość na 
świat własnych przeżyć, obie zaś kształtują nie tylko emocjonal-
ność, ale także sposób funkcjonowania poznawczego i tożsamość 
mężczyzny. W mojej osobistej ocenie młody człowiek dostarczył mi 
niezwykle cennego materiału do zobrazowania samego siebie i do-
świadczanych problemów. Ponieważ tak mało jest literatury do-
tyczącej związków dysleksji z depresją i ich wpływu na dorosłe 
życie, uznałam, że stratą byłoby trzymanie tych tekstów jedynie dla 
siebie. Depresja jest zaburzeniem o charakterze nawracającym,  
ale na jej powroty człowiek może być przygotowany doświadcze-
niami z poprzednich faz aktywności choroby i jej remisji. Może  
stawać się silniejszy i skuteczniejszy. W opisanym przypadku, mi-
mo poważnych problemów w sferze emocjonalno-motywacyjnej, 
zachowany został wysoki poziom aspiracji, a czynnikiem wspiera-
jącym pozostaje terapia pedagogiczna, jak również odnoszone  
sukcesy. To wyraźne wskazanie kierunku pracy terapeutycznej  
i wspomagającej rozwój osobisty dorosłych osób z dysleksją i z jej 
wtórnymi skutkami. 
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Wprowadzenie 

Problematyka normalizacji, autonomii i samostanowienia osób  
z niepełnosprawnością w pedagogice specjalnej ma już swoje stałe 
miejsce. Konsekwencją tego nieustającego dyskursu jest osobowy cha-
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rakter niepełnosprawności wyrażany określeniem: „osoba z niepeł-
nosprawnością”, a także międzynarodowe, ponadczasowe deklara-
cje i modyfikacje praw już ustanowionych. Ostatnio coraz większą 
rolę w tym dyskursie zyskuje nurt emancypacyjny1. W odniesieniu 
do pedagogiki specjalnej przyjęcie paradygmatu emancypacyjnego 
oznacza pełną akceptację praktycznych konsekwencji znaczenia poję-
cia „emancypacja”. Stanowi „wyzwalanie się spod władzy społecznej 
dominacji i zależności […] ku swobodnemu wyrażaniu własnych, 
autentycznych potrzeb, równości szans, prawie do samostanowienia, 
samoregulacji, do wychowania wolnego od przemocy i wzmacnia-
jącego siłę Ja”2. Struktura Ja wiąże się ze spostrzeganiem siebie jako 
osoby niepowtarzalnej, zbudowaniem wewnętrznej hierarchii ce-
lów. Jej treść stanowią indywidualne przekonania, zainteresowania, 
potrzeby, wartości3. O ich kształcie decyduje przeżywany proces 
socjalizacji, znaczące dla tego procesu środowiska i osobiste doświad-
czenia osoby wyrażane jej wiedzą o samej sobie, i jej działaniem. 
Konsekwencją poczucia samodzielności jest ukształtowanie się w oso-
bie struktury My, „wyrażanej poznawczymi powiązaniami własnej 
osoby z innymi ludźmi oraz identyfikowaniem się z ich celami, war-
tościami i zasadami postępowania”4. Z perspektywy psychologii 
społecznej i psychologii osobowości wzajemne powiązania pomiędzy 
osobą a jej otoczeniem społecznym „przejawiają się w przemianach 
życiowych, zainteresowaniach i celach, którym nadawano rozmaite 
nazwy, takie jak «dążenia osobiste», «plany osobiste»”5. Dążenia  
________________ 

1 C. Barens, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 
s. 29. 

2 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2005, s. 267. 

3 Ł. Grzelak, M. Jarymowicz, Tożsamość i współzależność, [w:] Psychologia. Pod-
ręcznik Akademicki. Tom 3, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2002, s. 107. 

4 A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Poznań, 2007, s. 239. 

5 C. Sedikides, L. Gaertner, Ja społeczne – poszukiwanie tożsamości a prymat moty-
wacyjny Ja Indywidualnego, [w:] Umysł Społeczny, red. J.P. Forgas, K.D. Williams,  
L. Wheeler, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 130. 
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i plany są działaniami wynikającymi z dojrzałości emocjonalnej, 
intelektualnej i społecznej. Są drogą ku emancypacji. Zasada „nic  
o nas bez nas”6, będąca podstawowym wymiarem procesu eman-
cypacyjnego osób z niepełnosprawnością, odzwierciedla się choćby 
w wielości dokumentów regulujących społeczne funkcjonowanie 
tychże. Co niezwykle istotne, powstające ustalenia są rezultatem 
bezpośrednich kontaktów, rozmów i dyskusji z osobami z niepełno-
sprawnością. Emancypacja w tym kontekście jest przejawem świa-
domego dążenia do zmiany własnego życia, podniesienia jego jako-
ści czy wręcz źródłem sensu życia7. Autorzy odnoszący się do 
pedagogiki emancypacyjnej podkreślają, że doświadczać emancy-
pacji to nie tylko „być samodzielnym” ale przede wszystkim „być 
autonomicznym”, czyli rozumieć siebie w strukturze „ja” i umieć 
wyodrębniać strukturę „my”8. Porównywanie i utożsamianie się  
z innym prowadzi do wykształcenia w nas naszego obrazu siebie. 
Siebie, jako innego od pozostałych i jako należącego do określonej 
społeczności. Mamy tu więc na myśli osobę dorosłą, która dąży do 
zmiany swego położenia i może sama decydować o swoim losie 
oraz samodzielnie dokonywać wyborów. Wiąże się to niewątpliwie 
z relacyjnym modelem niepełnosprawności, ale także coraz bardziej 
świadomym traktowaniem osób z niepełnosprawnością jako osob-
nego bytu w kategorii ontologicznej, epistemologicznej i aksjolo-
gicznej. Osoba z niepełnosprawnością jest swoistym fenomenem, 
który nie jest raz na zawsze zamknięty w definicji, ale permanentnie 
poddawany poznaniu. Fenomenem wchodzącym w relacje z inny-
mi bytami i będącym wartością samą w sobie. Należy także zwrócić 
uwagę na możliwość samorealizacji jednostki, która nigdy nie do-

________________ 

6 D. Podgórska-Jachnik, Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna, [w:] In-
terdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 10, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2015, s. 23. 

7 J. Konarska, Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji, [w:] Interdyscyplinarne Kon-
teksty Pedagogiki Specjalnej, nr 10, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 61. 

8 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2005; A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. 
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konuje się w samotności. I choć jej poziom jest warunkowany osobi-
stym intelektualnym, emocjonalnym i społecznym potencjałem, to 
jeśli następuje, powoduje wyznaczanie sobie kolejnego celu. Trud 
samodoskonalenia pozwala na doznanie satysfakcji osobistej, uczy 
odporności na niepowodzenia, podnosi samoocenę. Wzmacnia czło-
wieka w jego codziennych zmaganiach. Staje się kanwą do wyzwole-
nia z opresji „niepełnosprawności”. I, o ile to tylko możliwe, kształtu-
je indywidualną „świadomość wolności”. Samodoskonalenie jest 
punktem wyjścia dla procesu emancypacyjnego, „który przez kry-
tyczną negację przymusu i ograniczenia prowadzi do racjonalnej 
wolności i świadomego postępowania”9. Znaczenia nabierają subiek-
tywne sposoby postrzegania rzeczywistości przez osoby z niepeł-
nosprawnością. Wypowiedzi, rozmowy, zapis życia, interpretacja, 
osobiste doświadczenia badacza i badanego odkrywają wspólny los. 
Pozwalają niejednokrotnie „na ponowne odkrywanie znaczenia lo-
kalnych i globalnych sił ekonomicznych, politycznych i kulturowych 
w podtrzymywaniu opresyjnego stosunku do niepełnosprawności, 
jak i rozwijanie zdolności do zachwiania tymi siłami”10. 

Praca jako obszar emancypacji 

Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji społecznej trzech mężczyzn  
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, którzy po trwających 
kilka lat zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej wzięli udział  
w programie ułatwiającym wejście na otwarty rynek pracy. Odbyli 
półroczny staż zawodowy w Spółdzielni Socjalnej w Kamieniu  
Pomorskim11, a następnie po jego ukończeniu nie wrócili ani do 

________________ 

9 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa-
cyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 45. 

10 C. Barnes, A. Sheldon, „Emancipatory” Disability Research and Special Educa-
tional Needs, [w:] The Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, Lon-
don, 2007, s. 242. 

11 Spotkanie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Warcisław” w Kamieniu Po-
morskim odbyło się 25 listopada 2009 r. Jej naczelnym celem było wspieranie osób 
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warsztatów, ani też nie podjęli żadnej pracy. To krótka informacja 
ma na celu wprowadzenie czytelnika w obszar badawczy tego arty-
kułu, który szerzej będzie opisany nieco później. 

Przejście do refleksji nad pracą wymaga niewątpliwie krótkiego 
jej naświetlenia. Praca jest jedną z podstawowych aktywności czło-
wieka, najważniejszą w okresie dorosłości, jest wyznacznikiem 
rozwoju cywilizacyjnego, w tym także rozwoju osoby i społeczeń-
stwa, w którym dorasta. Wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny, 
wyzwala twórczość, inicjatywę, daje zadowolenie, szczęście i po-
czucie przydatności12. Pozwala człowiekowi uczestniczyć w proce-
sie przekształcania własnego środowiska, warunków własnego 
życia, kultury oraz siebie samego13. Jest to ten rodzaj aktywności, 
który staje się spoiwem społecznym pozwala bowiem na doświad-
czanie ludzkiej integracji, jest źródłem dochodu, a także określa 
pozycję społeczno-zawodową osoby14. W literaturze przedmiotu 
pracę postrzega się nie tylko jako kategorię ekonomiczno-socjolo-
giczną, ale także, jako kategorię pedagogiczną. Uważa się bowiem, 
że praca ma dopełniające się cechy. Jest układem wyodrębnionych  
i powtarzalnych czynności. Stanowi źródło utrzymania i wymaga 
specjalnego przygotowania zawodowego15, gdzie zawód w dużej 
mierze określa nie tylko miejsce pracy, ale i rolę człowieka w spo-
łecznym procesie pracy. Z perspektywy pedagogiki specjalnej mówi 
się o pracy w charakterze rehabilitacyjnym, ponieważ praca zabez-

________________ 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia działa w oparciu o współpra-
cę z Gminą Kamień Pomorski, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomor-
skim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim. W ramach swojej 
aktywności umożliwiła staż, w pracach społeczno-użytecznych, siedmiorgu oso-
bom, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej istniejących przy Polskim Stowa-
rzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim. 

12 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgo-
skiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 78. 

13 A. Bogaj, Człowiek w środowisku pracy, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Ba-
raniak, Pedagogika pracy, Warszawa 2007, s. 23. 

14 Z. Wiatrowski, op. cit., s. 99. 
15 Ibidem, s. 101 
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piecza osobie niepełnosprawnej realizację jej potrzeb ekonomicz-
nych znacząco usprawnia jej zaburzone funkcje. Umożliwia po-
twierdzenie sprawności i użyteczności społecznej, co w konsekwencji 
zapobiega defrustracji i prowadzi do integracji zawodowej i spo-
łecznej16. Niestety niepełnosprawność często leży u podstaw odbie-
rania ludziom nią dotkniętym dojrzałości typowej dla dorosłego 
człowieka żyjącego w danej kulturze. Zdobycie pracy zarobkowej, 
szczególnie na otwartym rynku pracy, przez osoby niepełnospraw-
ne jest bardzo trudne. Stając się bezrobotnymi, nie rzadko do końca 
swojego życia stają się beneficjentami instytucji pomocy społecznej. 
W ujęciu podmiotowym bezrobocie to stan bezczynności zawodo-
wej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podję-
cia, dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy17. Praca 
prowadzi do odporności psychicznej, optymizmu życiowego, ak-
tywności jednostki, a jej brak rodzi pasywność, dysstres i rezygnację. 
Wszelkie negatywne skutki bezrobocia wynikają przede wszystkim 
z niemożności zaspokojenia potrzeb ukrytych, czyli psychologicz-
nych funkcji pracy18. Uważa się, że pewne elementy środowiska 
pracy, takie jak możliwość kontroli, ceniona pozycja społeczna, 
urozmaicenie, możliwość wykorzystania kwalifikacji, kontakty 
międzyludzkie, są konieczne dla zdrowia psychicznego, poczucia 
zagrożenia czy przewidywalności własnej przyszłości. Szczególnie 
ten ostatni aspekt powoduje zniweczenie własnych planów i strate-
gii, izolację społeczną oraz trudności finansowe. Duże znaczenie 
nadaje się treściom wykonywanych zadań, przypisując im rolę wy-
znacznika autonomii (niezależności), samoekspresji jednostki i jej 
rozwoju. Tylko wówczas człowiek staje się w pełni dojrzały i od-

________________ 

16 H. Borzyszkowska, Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pracy w rodzinie  
i szkole, [w:] Praca ludzi niepełnosprawnych-zadania pedagoga, red. A. Hulek, Ossoli-
neum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 80. 

17 K. Mlonek, Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne, 
„Wiadomości Statystyczne” 1992, nr 6, s. 1. 

18 A. Bańka, Bezrobocie, Podręcznik Pomocy Psychologicznej, [w:] N. Chmiel, Psy-
chologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003, s. 74. 
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powiedzialny. Tracąc pracę, traci możliwość autoekspresji w auten-
tycznej działalności, a tym samym możliwość rozwoju osobowości 
dojrzałej. Głównym następstwem bezrobocia są trudności finanso-
we, które w istotny sposób wpływają na obniżenie standardu życia. 
Brak dochodów pozbawia bezrobotnego możliwości nabywania 
dóbr, które są symbolami statusu. Prowadzi także do obniżenia 
samooceny dotyczącej własnej pozycji społecznej. W miarę trwania 
bezrobocia pogłębia się izolacja społeczna i jednoczesny spadek 
aktywności. Jest to wynikiem albo rozluźnienia się więzi z dawny-
mi kolegami z miejsca pracy, albo dobrowolnego ograniczania 
przez bezrobotnego kontaktów towarzyskich, dlatego że nie chce on 
pokazywać publicznie swojej trudnej sytuacji. Następuje osłabienie 
poczucia wspólnoty interesów z zatrudnionymi, przy jednocze-
snym braku więzi z grupami niepracującymi. Obserwuje się zała-
manie struktury czasu, gdyż rozkład zajęć nie jest już wyznaczony 
godzinami pracy, a to powoduje trudności z organizowaniem i wy-
korzystaniem czasu. Regułą jest obsesyjne zaabsorbowanie proble-
mem czasu, jego ilością, niemożnością wykorzystania, poczuciem, 
że się czas zabija. Ma to konsekwencje w emocjach i zachowaniu. 
Wywołuje zniechęcenie, a nawet spowolnienie ruchów. Pogłębiają-
cy się niedostatek, izolacja społeczna, niemożność znalezienia no-
wego zatrudnienia, zależność od innych, upokorzenia, poczucie 
obniżenia statusu i zamknięcia w domu19. 

Aktualne dążenia do zatrudniania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną na otwartym rynku pracy są przejawem dojrzałego 
spojrzenia społeczeństwa na tę grupę Innych. Propozycje rynku 
pracy dotyczą rynku otwartego, Zakładów Aktywności Zawodowej 
czy Spółdzielni Socjalnych. Literatura przedmiotu szeroko opisuje 
pozytywne skutki pracy tej grupy osób. Szczególną uwagę zwraca 
się na interpersonalne i intraperonalne konsekwencje pracy odczy-
tywane w codziennych doświadczeniach człowieka. 
________________ 

19 I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 
Katowice 1999; F. Znaniecki, Socjologia bezrobotnych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, 
nr 1. 
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Refleksje z badań 

Powołanie do życia Spółdzielni Socjalnych pozostaje w bezpo-
średnim związku z ideą pracy socjalnej rozumianej holistycznie 
jako „zaangażowanie, odpowiedzialność wszystkich globalnych  
i lokalnych podmiotów, mających wpływ na jakość życia miesz-
kańców całej Ziemi z uwzględnieniem kwestii dotyczących zmian 
społecznych, praw człowieka, równouprawnienia oraz wyzwole-
nia narodów”20. Wśród wielu celów pracy socjalnej w kontekście 
niniejszego artykułu należy podkreślić dwa. Cel kompensacyjny 
dążący do zaspokojenia potrzeb indywidualnych, których jed-
nostki nie mogą zaspokoić we własnym zakresie oraz cel promo-
cyjny, czyli wspomaganie w rozwiązywaniu trudności życiowych, 
aby pomóc jednostkom i grupom w osiągnięciu bardziej satysfak-
cjonującego poziomu życia. Z perspektywy niepełnosprawności 
intelektualnej oba cele są o tyle ważne, że pierwszy wiąże się  
z realną możliwością podjęcia pracy, a drugi jest znaczący dla pod-
niesienia jakości życia i doświadczania wielokontekstowych prze-
jawów wolności. 

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma spółdzielni pracy. 
Przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim prowadzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, 
w celach ich społecznej i zawodowej reintegracji. Spółdzielnia so-
cjalna prowadzi działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej 
działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji 
celów statutowych. Doniosłe cele Spółdzielni to tworzenie więzi 
międzyludzkich, podtrzymywanie u członków Spółdzielni umiejęt-
ności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz kształtowa-
nie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 
Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej  
i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska 
lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze dzia-
________________ 

20 R. Szafenberg, Nierówności i ubóstwo a uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, 
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 3. 
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łań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie21. 

Takie też cele postawiła sobie spółdzielnia pracy „Warcisław”  
w Kamieniu Pomorskim22. Zadania wyznaczone przez Spółdziel-
nię23 wiązały się z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 
miasta Kamień Pomorski i dotyczyły przede wszystkim: koszenia, 
grabienia i wywożenia trawy, nasad kwiatów i drzew w miejscach 
publicznych, oczyszczania i bieżącej konserwacji terenów zielonych, 
utrzymania porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkin-
gach, utrzymanie w mieście zimą ciągów pieszych, kompleksowej 

obsługi miejskich imprez w zakresie utrzymania porządku i czy-

stości. Zakres zadań pozwala stwierdzić, że członkowie spółdzielni 
byli odpowiedzialni za bardzo znaczącą sferę dotyczącą estetyki 
miasta i z pewnością nieobojętną dla samopoczucia mieszkańców 
Kamienia Pomorskiego. Realizując określone zadania, stali się prze-
de wszystkim widzialną grupą zawodową. Specjalizowali się  
w różnorodnych formach aktywności zawodowej. Poznawali na-
rzędzia pracy i ich zastosowanie. Praca w tak szerokim zakresie 
była źródłem wielu doświadczeń na polu interpersonalnym (bycie 
między innymi ludźmi wykonującymi konkretną pracę, doświad-
czanie wielu poziomów komunikacji, uczenie się rozumienia zależ-
ności związanych ze strukturą personalną w pracy) i intrapersonal-
nym (świadomość siebie, swoich możliwości, odkrywanie nowych 
możliwości, uczenie się i nauczenie się, czyli nowa wiedza, lokowa-
nie siebie w strukturze załogi i strukturze społecznej). Inny niezwy-
kle ważny aspekt takiej pracy powoduje „wizualizację Osoby” z jej 
utrudnieniami jako pracownika, a więc kogoś, kto mimo ograniczeń 
jest w stanie działać samodzielnie. Dla społecznego wizerunku osób 
z niepełnosprawnością, szczególnie osób z niepełnosprawnością 

________________ 

21 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 96 z 29 maja 2003 r., poz. 873. 
22 Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-

dzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze, tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848. 

23 Statut Spółdzielni Socjalnej „Warcisław” w Kamieniu Pomorskim. 



260 IRENA RAMIK-MAŻEWSKA 

intelektualną, ma to kolosalne znaczenie ponieważ łamie stereoty-
py, uprzedzenia i nierzadko znosi piętno. 

Tak pojęta idea socjalizacji przypisywała Spółdzielni Socjalnej 
„Warcisław”, która realizowała, przy współudziale Zachodniopo-
morskiego Urzędu Marszałkowskiego, program przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu przez osoby zagrożone wykluczeniem. 
Uczestnikami programu były osoby wytypowane przez Urząd Pra-
cy, PCPR oraz siedmioro uczestników warsztatów terapii zaję-
ciowej, istniejacych przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim. Program 
współpracy ze Spółdzielnią Socjalną obejmował sześciomiesięczny 
staż, który w konsekwencji mógł owocować stałym zatrudnieniem 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby biorące udział  
w programie wcześniej przeszły właściwe przeszkolenia z zakresu 
BHP oraz konkretnych działań związanych z podejmowanym sta-
żem. Program zakończono w 2015 r. Niestety nikt z uczestników  
z warsztatów terapii zajęciowej po zakończonym programie nie 
chciał podjąć pracy. Cztery osoby wróciły do warsztatów, a pozo-
stałe trzy24, będące obszarem badań, nie podjęły żadnej aktywności. 
I tu narodził się emancypacyjny dylemat. Dlaczego mając takie bo-
gactwo doświadczeń, woleli wrócić do domu i niczym się nie zaj-
mować? Dlaczego dokonali takiego wyboru? Czy były to wybory 
samodzielne, czy też ta decyzja zapadła poza nimi? Przyjmując, że 
praca jest jednym z filarów rehabilitacji, powinna być ona w kręgu 
zainteresowania zarówno samych osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, jak i ich rodzin. Jednak tak się nie stało. Te pytania legły 
u podstaw moich badań. Próbę odpowiedzi ulokowano w wypo-
wiedziach opiekuna-terapeuty, wypowiedziach osób, które nie pod-
jęły pracy i przedstawicieli ich środowiska rodzinnego. 

________________ 

24 Badani, to mężczyźni w wieku: 29 lat, 34 lata i 36 lat, mieszkańcy Kamienia 
Pomorskiego, pozostający nadal pod opieką rodziny. Podjęcie przez nich stażu  
w Spółdzielni Socjalnej wiązało się z wcześniejszą oceną ich możliwości kontaktów 
interpersonalnych, umiejętności, a przede wszystkim wyrażanej przez nich woli 
pracy. 
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Terapeuta, który brał udział w tym programie, upatruje przyczyn 
nie podjęcia pracy w samych postawach osób niepełnosprawnych: 

Nie zawsze przychodzili do pracy, czasami przywoziliśmy ich do pra-
cy, bo zaspali albo zwyczajnie nie chciało im się […]. Taczka była po-
wodem sporu albo obrazy […]. Tam tak było, że chyba kto miał taczkę, 
to miał władzę, czuł się ważny […]. Oni bardzo chcieli na początku, 
byli ważni, ale jak się okazało, że trzeba być na czas i coś konkretnego 
zrobić, to przestawało im się to podobać…. 

Z wypowiedzi terapeuty wynika także, że praca miała charakter 
nobilitujący niestety tylko w warstwie słowa. W obszarze działania 
stawała się ciężarem i zadaniem wymagającym sterowania z ze-
wnątrz, co było dostrzeganie przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i nieakceptowane. 

Oosoby kierujące pracą czasami narzekały, że tych z warsztatów, to 
ciągle muszą poganiać i że dochodzi do awantur. Ja myślę, że po prostu 
inni byli sprawniejsi i szybciej pracowali. 

Jak te kwestię pamiętają same osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną? 

M1 (29 lat) 

Praca w deszczu, w niedzielę… ciągle nas pilnowali jak w więzieniu… 

Wypowiadający się mężczyzna odnosi się do pracy jak do formy 
przymusu, wynika z tego, że jego wyobrażenia o pracy i to, co fak-
tycznie musiał wykonywać bardzo się różniły. 

M2 (34 lata) 

Nie było samochodu do przewozu sprzętu i przez całe miasto z tymi ko-
libami człowiek się tłukł… było zimno… Kierowniczka krzyczała, że 
się obijamy, ale jak było zimno, to szybko do biura uciekała. 

Tu wyraźnie odczytujemy niechęć do pracy wywołaną warun-
kami pracy, warunkami atmosferycznymi z jednoczesnym bole-
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snym doświadczaniem wolności innej osoby, która mogła „uciec”. 
W podobnym tonie wypowiadał się kolejny mężczyzna, zwracając 
uwagę na złe warunki pracy. Nie poddał analizie swojego tempa 
pracy, być może niedostosowania swoich działań, ale w pamięci 
pozostało doświadczenie „przemocy słownej”. 

M3 (36 lat) 

Na początku to mi się podobało, ale kierowniczka ona ciągle się czepia-
ła… to zrób…to zrób… Najgorzej to nie lubiłem rano wstawać… I na 
dworze, i na dworze… było strasznie zimno… 

Kolejny obszar dociekań wiązał się ze stosunkiem do wcześniej-
szych zajęć, czy byli z nich zadowoleni i tu wszyscy troje odpowie-
dzieli, że byli zadowoleni. 

M1 

Nauczyłem się dużo o kwiatach, jak się obchodzić. Pogadało się, pożar-
towało. 
Miałem pieniądze, to kupiłem ciasto do domu, kawę albo coś innego. 
[…] Mam kolegę na podwórku. 

To, co uderza w tej wypowiedzi, to zupełnie nowy stosunek do 
zarobionego pieniądza. Mężczyzna pobiera co miesiąc rentę, ale 
pieniądze otrzymywane za pracę miały inny wymiar. Lokowały go 
w grupie decydentów własnych środków. Rozszerzały zapewne 
perspektywę postrzegania siebie samego jako kogoś wnoszącego 
własne, autonomiczne działania w środowisko domowe. 

M2 

Ja byłem zadowolony, nawet bardzo na początku. Później było różnie, 
bo jak przyszli ci, no, z urzędu, chcieli nam pokazać, że są lepsi, ale się 
obijali. […] Ale mogłem sobie czasami sam wybrać pracę, bo bardzo 
znam się na kwiatkach. Czasami to nawet kierowniczka pytała, co zro-
bić, żeby nie zmarzły. 

W tej wypowiedzi czuje się doświadczenie konkurencji, czucia 
się kimś gorszym wobec tych drugich, Innych. Jest to niewątpliwie 
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bardzo osobiste doświadczenie, głębokie. Odkrywające także praw-
dę o sobie, aczkolwiek znajdujemy tu również nadawanie znaczenia 
własnym umiejętnościom. 

M3 

Żartowaliśmy albo zaczepialiśmy kobiety. Ja to nawet się z jedną 
umówiłem chyba ze trzy razy. Jak są pieniądze, to są kobiety. Teraz to 
już się nie spotykam… Jak nas zwolnili, to już się nie spotykamy. Czy 
żałuję? Nie wiem… chyba tak… ale ona ma kogoś. 
Też ze spółdzielni… ale on przyszedł z urzędu. 

I w tej wypowiedzi też inne pieniądze są znaczące, pieniądze za 
pracę, ale są one zasadniczo problemem wtórnym wobec faktu zde-
rzenia się z mitem o kobietach. Podobnie koledze mężczyzna do-
świadcza Inności. I choć nie akcentuje tego wyraźnie, to fakt, że 
konkurent był spoza warsztatów, w jego ocenie w oczach kobiety 
czynił go bardziej wartościowym. 

Dlaczego mężczyźni nie podjęli pracy po odbytym stażu? 
Problem jest bardzo złożony. Z jednej strony wiązał się z re-

strukturyzacją samej spółdzielni, z drugiej zaś strony mężczyźni 
mogli otrzymać referencje pozwalające im podjąć pracę w jakim-
kolwiek ogrodnictwie. Rozmowy z mężczyznami pozwalają na 
stwierdzenie, że przed samodzielną pracą powstrzymywał ich lęk, 
czy sobie tam poradzą. W spółdzielni był ktoś, kto pracę organizo-
wał, wydawał dyspozycje dotyczące zakresu zadań, sterował dniem 
od rozpoczęcia do zakończenia pracy. 

M1 

Mnie to mówili żebym poszedł do X, ale ojciec powiedział, że nie bę-
dziesz go dorabiał, bo ile zapłaci… Tu mówili, że on wykorzystuje lu-
dzi […]. Do warsztatów nie wrócę, nie… tam nie ma dla mnie roboty 
[…], o czym z nimi gadać… 

Te fragmenty wypowiedzi wydały mi się bardzo ciekawe  
z dwóch powodów. Po pierwsze można mieć wrażenie, że mężczy-
zna być może był gotów podjąć pracę, gdyby zmotywowała go ro-
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dzina i tę motywację podtrzymywała. Po drugie bardzo wyraźnie 
zaznaczył swoją odrębność, Inność może nawet „lepszość” wobec 
dawnych kolegów. Gotowy jest zatem żyć w pewnej izolacji od oto-
czenia, by przed samym sobą nie identyfikować się z grupą, z której 
„wyszedł”. 

M2 

Ja już miałem dość zimna… nie chciało mi się dojeżdżać. Co to za pie-
niądze były… Teraz siedzę na… i też mam pieniądze. Siostra to mi 
nawet szukała pracy, ale do ogrodnictwa to już nie pójdę… Deszcz – 
pracuj, wiatr – pracuj… a, co mi źle… Nigdzie nie pójdę… z warszta-
tów to ja mam kolegów, ale dzwonią, dzwonią, czasami ja pojadę… ze 
spółdzielni też mam kolegów, ale ich nie spotykam. 

Mężczyzna całą swoją postawą wyraża niechęć do pracy, roz-
mowa na ten temat nawet go irytuje. Nie widzi też siebie w innym 
obszarze pracy. Kojarzy mu się ona tylko z nieprzyjemnymi do-
świadczeniami. W rozmowie nie pojawia się w ogóle temat podjęcia 
jakiejkolwiek innej pracy. Istotne są natomiast kontakty koleżeńskie. 
Dostrzega się tutaj pewną dychotomię. Zajęcia w warsztatach męż-
czyznę nie interesują, ale kontaktuje się z osobami, które tam prze-
bywają. Można przyjąć założenie, że siła wcześniej nawiązanych 
relacji jest duża. Odbyty staż być może stał się znaczący dla samoo-
ceny mężczyzny, ale nie wpłynął na powstanie nowych więzi. 

M3 

Nie przedłużyli to i nie było… Do warsztatów już nie chciałem za sta-
ry jestem… mam znajomych… o tu sąsiadów, ze spółdzielni kolega 
przychodzi, ale on już też nie chodzi tam (na warsztaty)…no ja się 
znam na działce… sąsiadowi na działce pomagam… 

Badany nie rozumie faktu, że brał udział w programie, który 
otwierał mu drogę do pracy. Gdy program się skończył, nie odczu-
wał potrzeby jej kontynuacji. Zachowuje się tak, jakby ten czas  
w jego życiu nie był znaczącym wydarzeniem. Doświadczenie pra-
cy nie rozbudziło w nim potrzeby zmian w życiu. Nie dążył do 
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podtrzymania statusu pracownika, kolegi, współpracownika. Jest 
jak jest. Mieszka przy dalszej rodzinie, otrzymuje rentę socjalną. 
Sprawia wrażenie zadowolonego z życia. 

Spośród członków rodziny na rozmowę zgodziła się tylko sio-
stra jednego z mężczyzn (M2): 

Znalazłam mu pracę w ogrodnictwie, nawet byli zadowoleni, bo brat 
jest silny, skrzynki trzeba nosić, ziemię… Ale co, znudziło mu się… 
raz poszedł, raz nie… ile ja go namawiałam… jemu nie da się prze-
tłumaczyć. Ma rentę, ale tu chodzi, żeby coś robił… Ja nie rozumiem 
tego, on przecież był zadowolony. 

W przypadku tego mężczyzny zaangażowanie siostry było bar-
dzo duże. Co ciekawe, poszukiwanie zajęcia poszło w kierunku 
wcześniejszej pracy. Siostra miała przekonanie, że mężczyzna da 
sobie radę. Zaważyły tu jednak, myślę, inne czynniki, które nie wy-
stępowały w pracy. Przede wszystkim mężczyzna pracował sam, 
przedtem był w grupie. Praca samodzielna miała charakter zada-
niowy i wiązała się z podejmowaniem nawet niewielkich decyzji.  
W spółdzielni dzień pracy, bez względu na realizacje zadań, miał 
swój wyraźny początek i koniec. Niewykluczone, że dla akceptacji 
pracy potrzebne są też rytuały, których w samodzielnym miejscu 
pracy zabrakło. 

Czy nie podejmowanie pracy to już droga do emancypacji? 
Konstruowanie emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki 

specjalnej wymaga odniesienia się do wielu grup ludzi z niepełno-
sprawnością. Jest to więc proces, którego narodziny i drogę obser-
wujemy. Można jednak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 
jako pojęcie prymarne przyjmuje się w nim poczucie świadomej 
wolności człowieka. Wolności, która pozwala mu na projektowanie 
własnego życia i przeżywania go zgodnie z tym projektem. Wolno-
ści, która uwalnia człowieka od opresji stereotypu, wykluczenia, 
marginalizacji. Dlaczego stereotypu? We wstępnej części artykułu 
wskazałam na negatywne konsekwencje bezrobocia. Na uwikłanie 
w stan bezczynności, który degraduje i spycha na margines życia. 
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Pedagogika specjalna przypisuje ogromne znaczenie pracy w eman-
cypowaniu ludzi z niepełnosprawnością, i w globalnym ujęciu  
niewątpliwie tak jest. Człowiek niepełnosprawny w pracy jako pra-
cownik, kolega, podwładny to wielka zasługa pedagogiki specjal-
nej. W jednostkowych doświadczeniach okazuje się, że nie musi 
mieć ona takiego wymiaru. Podejmowane zabiegi, społeczne kon-
strukcje wyznaczają wspólne standardy, odejście od nich budzi 
niepokój i zdumienie. Istnieje obawa wykluczenia. Rozmówcy nie 
mieli tego poczucia, żyją w swoim świecie i choć jego zakres może 
wydawać się ograniczony, to tam właśnie realizują swoją codzien-
ność, która nie wydaje im się przykra. I wreszcie marginalizacja. 
Można ją pojmować na wiele sposobów, ale zazwyczaj mówimy 
tutaj o niedostępności, o ograniczeniach w realizacji potrzeb.  
W rozmowie z badanymi mężczyznami nie dostrzegłam tego,  
a przystępując do niej, zastanawiałam się jakich to potrzeb nie reali-
zują. Wręcz zdumiewa postawa bierności, akceptacji rzeczywistości, 
brak oczekiwań. Zdawać by się mogło, że doświadczenia z warszta-
tów ze spółdzielni socjalnej powinno rozbudzić potrzeby, zachęcać 
do zmian. Nie każdemu środowisku domowemu towarzyszy bier-
ność, a jednak mimo starań, nie udaje się zachęcić osób z niepełno-
sprawnością intelektualną do aktywności, choć mają takie doświad-
czenia. Badani nie odczuwają upływu czasu, nie identyfikują siebie 
jako przynależni do grupy niepracujących. Nie mają poczucia dys-
komfortu wynikającego z nieuczestniczenia w aktywności jakiego-
kolwiek środowiska. Wracając zatem do postawionego pytania, czy 
w przypadku tych trzech mężczyzn można mówić o emancypacji? 
Odpowiedź jest trudna. Społeczny model niepełnosprawności ak-
ceptuje użyteczność badawczą pojedynczych osób, a przecież podję-
te przez badanych decyzje wynikają z nabytych doświadczeń, po-
czucia odrębności siebie, samooceny. Zdaje się, mimo różnych 
postaw środowiska rodzinnego, że są to ich własne decyzje. Każdy 
człowiek na swoja miarę przejawia zdolności emancypacyjne25. Pra-
________________ 

25 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Watki emancypacyjne w analizie sytuacji do-
rosłych osób z niepełnosprawnościa intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 
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ca wyzwoliła w badanych potencjał adaptacyjny, ale tym samym 
stała się również kanwą dla dokonywanego wyboru. Czy dokonali 
go samodzielnie? Z ich postawy wynika, że tak. Natomiast niepoko-
jąca jest niechęć mężczyzn do podjęcia jakiejkolwiek aktywności. 
Być może nabyli nową wiedzę o sobie, która utrudnia im powrót do 
wcześniejszych doświadczeń. Jest to niewątpliwie ciekawy obszar 
badawczy. 

Proces emancypacji ma charakter długotrwały i najczęściej  
rozkłada się na kontinuum od roszczeń poprzez aspiracje do kon-
kretnie realizowanych dążeń. Jeśli gotowi jesteśmy przyjąć, że 
kompetencją jest świadome niepodjęcie pracy przez osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną, to jawi się w nas gotowość do meto-
dycznej zmiany. Miarą emancypacji może stać się samorealizacja 
wbrew potocznym i społecznym wyobrażeniom26. Przyjęcie tej mia-
ry może być się przyczyną antagonizacji w środowisku profesjona-
listów, ale może także stać się propozycją „krytycznej świadomo-
ści”, w której emancypacyjny paradygmat pedagogiki specjalnej 
przestanie jawić się jako odległy. 
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The Special Education Law in Israel was legislated on July 12, 1988. The law deter-
mined precedence and advance preference for the placement of special needs stu-
dents in the regular educational system over the special education system. In the 
spirit of the law, methodical and painstaking processes that arrange the work with 
special needs students in the educational system were determined. This article 
presents two work processes implemented in parallel in the regular kindergartens. 
The first work process is with students who have functional difficulties, before their 
definition and as prevention of their definition as students with special needs. The 
second process is the work process with the special needs students who are inte-
grated in the regular kindergartens, intended to prevent their referral to frameworks 
of special education. These processes reflect the development that occurred in the 
importance ascribed in the educational system in Israel to careful and adjusted work 
with students who have difficulties and special needs and are integrated in the 
kindergartens of regular education. Alongside the described development, the article 
presents the challenges and the questions that the implementation of the processes 
poses. 
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Special Education in Israel 

The Israeli educational system was founded in the In the late 
1980s, in a gradual process of implementation of the assimilation of 
the approach that emphasizes the rights of the students with special 
needs and their integration in one educational system with their 
peers members of the same age group1. As part of this approach, 
special attention has been given to the development of a continuum 
of educational frameworks based on the principle of the least re-
strictive environment (LRE)2. The continuum of frameworks is in-
tended to provide an appropriate solution to the needs of the di-
verse population of students with special needs3. The assumption is 
that this population is diverse in terms of the severity of disabilities 
and in terms of the student’s needs; therefore as the framework is 
more separate, the services given there to the student will be more 
comprehensive4. The continuum of educational frameworks for 
students with special needs ranges in Israel from special education 
kindergartens from age three5 and special education schools till age 
twenty-one; special classes in the regular schools; and inclusion in 
regular kindergartens and in regular classes in schools of regular 
education. The inclusion framework operates according to the model 
________________ 

1 G. Avissar, Inclusion and accessibility: Curriculum planning and implementation for 
students with disabilities, Mofet Institute, Tel Aviv, 2010; N. Bar, A. Kizel, On the 
continuum from mainstreaming to inclusion: The development of the approaches 
towards students with special needs and their expression in the educational frame-
works in Israel, Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy, 2016, 11, pp. 161-188;  
M. Marom, K. Bar-Simon Tov, A. Kron, P. Koren, Inclusion of special needs children in 
the regular educational system: A review of the literature, The Center for the Research of 
Social Policy in Israel Press, Jerusalem, 2006. 

2 G. Avissar, A. Moshe, P. Licht, „These are basic democratic values”: The percep-
tions of policy makers in the Ministry of Education with regard to inclusion, [in:] Inclusive-
ness: From theory to practice, eds S. Reiter, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2013. 

3 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes, [in:] Inclusiveness: Learners with disabili-
ties in education, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2007. 

4 N. Bar, A. Kizel, On the continuum from mainstreaming to inclusion. 
5 The students with severe disabilities are referred to special education kinder-

gartens from age three by the medical services in the community. 
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of full inclusion, in which students with different functioning levels 
study in a shared scholastic space, having full partnership with the 
peer group. The guiding principle in the placement of the student with 
special needs into one of the frameworks is the placement into an envi-
ronment that will limit the student’s development the least according 
to the LRE principle6. In addition, the placement of the student with 
special needs into one of the frameworks is realized only after it has 
been found that the support and services given to the student in the 
framework in which he learned, based on the severity of the disability, 
do not allow to provide him with effective education7. 

A significant step in the development of special education in  
Israel was the legislation of the Special Education Law on July 12, 
19888. The Law determined precedence and advance preference of 
the regular educational system over the special education system, 
assuming that a student with special needs who will be integrated, 
as much as possible, in regular education will be ready for full inte-
gration in society outside of the areas of the educational system9. An 
example can be found in the statement published in the Circular of 
the general director of the Ministry of Education on June 2013: 

One of the touchstones of the educational system in Israel is its ability 
and willingness to provide an appropriate educational-scholastic solu-
tion for the special needs of students who find it difficult to adjust in 
scholastic or social terms to the norms accepted in the regular educa-
tion framework, and to avoid, to the extent possible, their referral to 
the special education frameworks10. 

________________ 

6 P. Klein, V., Sobelman-Rozental, Together and alone: Integrating children with 
special needs into regular educational frameworks in the Early Childhood. Reches Pu-
blishers, Even Yehuda, 2000. 

7 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
8 The Special Education Law, 5748, State of Israel, 1988. 
9 M. Marom, K. Bar-Simon Tov, A. Kron, P. Koren, Inclusion of special needs 

children in the regular educational system; G. Avissar, Inclusion and accessibility;  
G. Avissar, A. Moshe, P. Licht, „These are basic democratic values”. 

10 Circular of the Director General: The mainstreaming program in the regular edu-
cation frameworks for dealing with students with special needs who learn in the regular 
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In the spirit of the Special Education Law and the perception on 
which the law relies, methodical and painstaking processes that 
arrange the work with special needs students in the educational 
system were determined. 

The Work Processes with Students with Functional  

Difficulties in the Kindergarten 

The composition of the population in the kindergarten is heter-
ogeneous (for the most part) and contains children whose character-
istics, abilities, and difficulties are varied. In every kindergarten 
there are usually a few children who have difficulties. Their difficul-
ties can arise from various sources (biological, environmental) and 
can be expressed in varying degrees of severity, ranging from tem-
porary and transient difficulties to persistent difficulties. Some of 
them constitute a basis for deficiencies that will appear in a later 
stage11. Studies indicate that there is a connection between devel-
opmental problems in early childhood and subsequent behavioral 
problems and social difficulties12. Two structured and systematic 
processes are held in parallel in the kindergarten in Israel for the 
treatment of students with difficulties aged three to six – the work 
process with students who have functional difficulties and the work 
process with the special needs students who are integrated in the 
regular kindergartens, in order to prevent their referral to the 
________________ 

classes and in the special education classes. Ministry of Education, Jerusalem, June 1, 
2003, 10(b). 

11 „Mabatim” (Looks), Guidance booklet for assessment and observation in kindergar-
tens for the in-depth Familiarity of children. Ministry of Education, Jerusalem, 2016. 

12 M.H. Cantell, T.P. Ahonen, M.M. Smyth, Clumsiness in adolescence: Educational, 
motor, and social outcomes of motordelay detected at 5 years. Adapted Physical Activity 
Quarterly, 1994, 11, pp. 115-129; A.J. Reynolds, J.A. Temple, D.L. Robertson,  
E.A. Mann, Long-term effects of an early childhood intervention on educational achieve-
ment and juvenile arrest: A 15-year follow-up of low-income children in public schools. 
JAMA. 2001, 285(18), pp. 2339-2346. 



The work process for the promotion of students with special needs integrated 275 

framework of special education. The processes reflect the efforts 
invested in the identification and support of students with functional 
difficulties, out of the understanding that the period of childhood is 
critical in the child’s development13. Many studies emphasize the 
importance of the first years in the child’s life as a significant period 
of development, in which he develops the basis for various skills, 
shaping his personality and especially his cognitive development14. 
Moreover, studies indicate that early identification and intervention 
in cases of developmental delays and developmental difficulties 
may affect the development and learning of children in the early 
childhood15, especially in the first and two years after completion of 
the intervention program16. They may reduce future problems in 
skills and functioning in various areas such as cognitive function-
ing, social skills, and academic achievement17. Gitanjali, Scott-Little, 
and Clifford (2000) emphasize that early identification and adjusted 
interventions at this age, for those who need it, may enable the pre-
vention of the emergence of social-emotional difficulties, the pre-
vention of the creation of gaps in relation to peers; the prevention or 
________________ 

13 L.M. Anderson, C. Shinn, M.T. Fullilove, S.C. Scrimshaw, J.E. Fielding,  
J. Normand, V.G. Carande-Keulis, The effectiveness of early childhood development 
programs. American Journal of Preventive Medicine, 2003, 24(3), pp. 32-46; P. Klein, 
V. Sobelman-Rozental, Together and alone. 

14 S.W. Bijou, Development in the preschool years: A functional analysis, American 
Psychologist, Aug 1975, 30(8), pp. 829-837; L.A. Karoly, M.R. Kilburn, J.S. Cannon, 
Early childhood interventions: Proven results, future promise, Rand Corporation, Califor-
nia, 2005. 

15 M.B. Bruder, Early childhood intervention: A promise to children and families for 
their future, Exceptional Children, 2010, 76(3), 339-355; M.J. Guralnik, Effectiveness of 
early intervention for vulnerable children: A developmental perspective. American Journal 
on Mental Retardation, 1998, 102(4), pp. 319-345. 

16 J. Leak, G.J. Duncan, W. Li, K. Magnuson, H. Schindler, H. Yoshikawa, Is ti-
ming everything? How early childhood education program impacts vary by starting age, 
program duration and time since the end of the program. Presented at the association for 
policy analysis and management meetings, Boston, MA, November 4-6, 2010. 

17 G. Camilli, S. Vargas, S. Ryan, W.S. Barnett, Metaanalysis of the effects of early 
education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 
2010, 112(3), pp. 579-620. 
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reduction of the severity of difficulties in functioning; the realiza-
tion of abilities that are not expressed spontaneously18 and the in-
crease, for some of the students, of the chances of remaining in the 
regular education. 

The starting point of the work processes with students who 
have difficulties is the view of every student as an individual, and it 
is expressed in the identification of the student’s difficulties and the 
response to his special needs through the construction and imple-
mentation of a personal educational intervention program. In the 
implementation of the work process with students who have func-
tional difficulties, all the educational staff in the kindergarten is 
partners, under the leadership of the kindergarten teacher, with the 
support of the kindergarten psychologist, and with a regular dia-
logue with the student’s parents. The process begins with a func-
tional assessment conducted by the kindergarten teacher for all the 
kindergarten students aged three to four, at the beginning of the 
school year. The assessment is performed according to the program 
of the Ministry of Education called ‘Mabatim’ (Looks)19, with each 
student in an individual manner. The goal of the assessment is to 
identify the students’ difficulties in the different areas of perfor-
mance – cognitive, lingual, motor, sensory, social, and emotional. 
On the basis of the assessment performed, students with functional 
difficulties who need support adjusted to their needs are identified. 
The initial identification of each student’s abilities is essential in any 
individual work plan20. Based on the assessment, personal interven-
tion programs are built by the kindergarten teacher for the students 
with functional difficulties. Main goals are defined and the ways of 
work of the educational staff with the students are determined in 
________________ 

18 S. Gitanjali, C. Scott-Little, R.M. Clifford, Readiness for school: A survey of state 
policies and definitions. Early Childhood Research and Practice, 2000, 2(2), pp. 1-18; 
M.J. Guralnik, Effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental 
perspective. American Journal on Mental Retardation, 1998, 102(4), pp. 319-345. 

19 „Mabatim” (Looks), Guidance booklet for assessment and observation in kindergartens. 
20 S. Bagnato, Authentic assessment for early childhood intervention best practices, 

Guilford Press, New York, 2007. 
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the individual, group, or full kindergarten class setting. The inter-
vention program includes various kinds of interventions, for example: 
using visual means for a student who has difficulty in the under-
standing of the language; supporting the student who has difficulty 
in moving from activity to activity; choosing a suitable composition 
for group work, and more. In addition to the interventions provided 
by the kindergarten teacher, in cases where additional intervention 
is needed, the children will be referred to the diagnostic-therapeutic 
systems in the community. A significant component of the interven-
tion program is its activation in the child’s natural environment21. 

In the middle of the year, processes of follow up and control are 
conducted for the examination of the student’s progress according 
to the intervention program, and changes are made as necessary, so 
as to provide an adjusted solution to the student and to promote the 
student in the kindergarten framework. In this stage, decision is 
made about the students, in the Community Inclusion Committee, 
subject to their parents’ consent and with their participation in the 
meeting22. The committee will determine the entitlement of the stu-
dent in the coming school year for support in the kindergarten 
framework from the resources of special education including sup-
port from special education staff members. The Community Inclu-
sion Committee operates according to the Special Education Law, 
under the leadership of the Ministry of Education kindergartens 
supervisor. The Committee decisions are based on an acceptable 
assessment performed for the student by an educational psycholo-
gist or developmental doctor who defines the student as a student 
with special needs. The Inclusion Committee discusses only stu-
________________ 

21 M.B. Bruder, Early childhood intervention; R.M. Vilaseca, M.J. Del Rio, Language 
acquisition by children with Down syndrome: A naturalistic approach to assisting language 
acquisition. Child Language Teaching and Therapy, 2004, 20. 163-180. 

22 The Special Education Law 5762-2002 (Amendment No. 7), State of Israel, 2002; 
Circular of the Director General: The implementation of the Special Education Law: 
Institutional mainstreaming committee, placement committee sitting for appeals against the 
mainstreaming committee, placement committee, and appeals committee, Ministry of Edu-
cation, Jerusalem, January 1, 2014, 15(a). 
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dents for whom the regular educational framework has realized all 
of its possible educational interventions with them23. 

Table 1. The work processes with students with functional difficulties in the kin-
dergarten led by the homeroom kindergarten teacher 

 
________________ 

23 Circular of the Director General: The implementation of the Special Education 
Law, January 1, 2014, 15(a). 

Identification of the students 
with the functional difficulties 

Beginning of the school year 

Referral of students for pro-
fessional treatment in the com-

munity 

Construction of personal inte-
rvention program 

Functional assessment for all 
the kindergartens students  

Setting main goals for the stu-
dents and work method  

Follow up and control – 
Examination of the student’s 

progress 

Continuation – according to 
intervention program 

Changes in the intervention 
program 

Referral of students to the 
Community Inclusion Committee 
for support from special educa-

tion resources 

The middle of the school year 

Decisions for the coming school 
year 

Towards the end of the school 

year 

Referral of students to the Pla-
cement Committee for their 

inclusion in a special education 
kindergarten 

The end of the school year Summative assessment –  
Recommendations for the 

coming school year 

Continuation of the work proces 
with the student in the regular 

kindergarten 
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Towards the end of the year, a number of decisions are taken, 
with the involvement of the parents, about the kindergarten stu-
dents for whom a personal intervention program was prepared 
during the year. One decision is made by the Community Inclusion 
Committee that convenes and determines which students will be 
entitled to support from the resources of special education in the 
coming school year in the regular kindergarten24. A second decision 
is made about a very few students, who have especially prominent 
difficulties, about their referral to the Placement Committee for their 
inclusion in a special education kindergarten in the coming school 
year. Such a decision will be made only after the examination that 
all educational interventions with the students in the regular educa-
tion framework were realized completely25. At the end of the school 
year, a summative assessment is performed for the students, in ac-
cordance with the goals set for them in the intervention program. In 
this stage, recommendations are given for the continuation of work 
with the students in the regular kindergarten in the coming school 
year, as well as recommendations for the referral of students for 
treatment from different professional factors in the community, 
such as paramedical therapists. Table 1 describes the presented 
work processes with students with functional difficulties in the kin-
dergarten led by the homeroom kindergarten teacher. 

The Work Processes with Students with Special Needs  

in the Kindergarten 

Two models are applied in Israel for the inclusion of students 
from kindergartens that are defined as having special needs by the 
Community Inclusion Committee (called in Israel ‘inclusion stu-
dents’). The common model is the inclusion of students with mild 
disabilities in the regular kindergartens and the support of them by 
________________ 

24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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the special education kindergarten teacher, two to three hours per 
week, in an individualized manner or in small learning groups, in-
side or outside of the kindergarten class. The main teaching of these 
students continues to be held by the kindergarten teacher who was 
not trained for special education. For the most part, the special educa-
tion kindergarten teacher works with the student outside of the hom-
eroom class. The aspiration is to work with the student in his natural 
environment, in the space of the kindergarten, with members of the 
age group, and also to enable the modeling for the kindergarten 
teacher of adjusted work with the student who has special needs. The 
second model, which is not common for budgetary reasons, is the 
‘inclusive kindergartens’ in which a number of students with special 
needs, generally up to eight, study along with ‘regular’ students. In 
these kindergartens there are two teachers: the homeroom kindergar-
ten teacher and the special education kindergarten teacher. The teach-
ing curriculum is determined by both teachers. Some of the kinder-
garten activities are together with all the children and in some of the 
activities the students with special needs learn separately with the 
special education kindergarten teacher. The goal is to integrate the 
students with the special needs in all the kindergarten class activi-
ties26. A few students, integrated into the kindergarten that operates 
according to both models, receive treatment totaling one weekly hour 
from an occupational therapist, speech therapist, or therapist in the 
emotional area. Studies indicate that there is a direct connection be-
tween the emotional-social functioning and the child’s effective ad-
aptation, his sense of well-being, scholastic success, and the devel-
opment of a proper relationship between the teacher and the 
student in the future27. These studies highlight the importance of 
emotional treatment for the kindergarten students who need it. 
________________ 

26 P. Klein, V. Sobelman-Rozental, Together and alone. 
27 C. Blair, school readiness integrating cognition and emotion in a neurobiological 

conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist, Fe-
bruary 2002, 57(2), pp. 111-127; P.A. Graziano, R.D. Reavis, S.P. Keane, S.D. Calkins, 
The role of emotion regulation in children’s early academic success. Journal of School 
Psychology, 2007, 45, pp. 3-19. 
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The work process with the special needs students, in each of the 
models, is conducted in parallel to the process led by the kindergar-
ten teacher with the students with functional difficulties. The work 
of the special education kindergarten teacher is based on the collec-
tion of comprehensive data on every student at the start of the year; 
a conversation for acquaintanceship with the parents; observations 
of the student in the kindergarten at different times and during dif-
ferent activities that enable expression of the varied behavior of the 
students in daily routines according to their abilities and difficul-
ties28; and a personal examination for the student in the different 
areas of functioning. All these lead to the construction of an indi-
vidual educational program, as required under the Special Educa-
tion Law29, with the participation of the kindergarten teacher, the 
kindergarten psychologist, and the student’s parents. During the 
construction of an individual educational program the goals of the 
work with the student are determined. The special education kin-
dergarten teacher holds a continuous relationship with the kinder-
garten teacher and with the paramedical therapists from the com-
munity, if there are, for the creation of continuity with the treatment 
held outside of the kindergarten space. In the middle of the year, 
formative assessment is held to examine the progress of the special 
needs student30. For the few who are intended to go to the school in 
the coming school year, decisions are made about their referral to 
the Placement Committee for the examination of the possibility of 
their placement in the special education class in the regular school 
or their placement in the special education school31. At the end of 
the year, a process of summative assessment is held for the exami-
nation of the student’s progress. Accordingly, recommendations for 
the continuation are made, to end or to continue the support of the 
________________ 

28 S. Bagnato, Authentic assessment for early childhood intervention. 
29 The Special Education Law 5762-2002 (Amendment No. 7), State of Israel, 2002. 
30 Circular of the Director General: The implementation of the Special Education 

Law, January 1, 2014, 15(a). 
31 Circular of the Director General: The implementation of the Special Education 

Law, January 1, 2014, 15(a). 
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Table 2. The work processes with students with special needs in the kindergarten 

 

student from the resources of special education in the coming 
school year in the kindergarten32. For those who are intended to go 
to school, there are recommendations for the absorbing schools for 
________________ 

32 Circular of the Director General: The implementation of the Special Education 
Law, January 1, 2014, 15(a). 
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parents 

Beginning of the school year 

Observations of the student 

Collection of comprehensive data 

on the student 

Formative assessment  
Examination of the student 

progress 

Continuation according to the IEP 

Changes in the IEP 

Referral of certain students to the 
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nation of their placement in 
special education framework  

The middle of the school year 

End / continuation the support of 
the student in the regular kinder-

garten in the coming year The end of the school year 

Personal examination in different 
areas of functioning 

Construction of an individual 
educational program (IEP) 

Summative assessment  
Examination of the special needs 

student progress 

Recommendations for the 
referral of student to the School 

Inclusion Committee for the 
examination of their entitlement 

for support at first grade in 
school 
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the referral of certain students to the School Inclusion Committee at 
the start of the first grade to obtain entitlement for support from the 
resources of special education in the school. Throughout the entire 
process described, the student’s progress is painstakingly examined, 
with a dynamic view of the program built for him, and necessary 
changes are introduced in it according to the need, and with the 
parents’ involvement in their child’s progress and the decisions 
made on his matter. Table 2 describes the presented work processes 
with students with special needs in the kindergarten. 

Summary – Developments, Challenges and questions 

The described process reflects the development that occurred in 
the importance ascribed in the educational system in Israel to care-
ful and adjusted work with students who have difficulties and spe-
cial needs and are integrated in the kindergartens of regular educa-
tion. The determination that the student will not be entitled to 
support from the special education services unless it is proved that 
all interventions with him in the framework of regular education 
were realized indicates the caution adopted by the educational sys-
tem in the definition of the child as having special needs. It also 
indicates the transfer of the responsibility to the kindergarten teach-
er for the early stage identification of students with difficulties, the 
construction of adjustment programs for them, and the implementa-
tion of these programs. The emphasis placed today on the involve-
ment of the entire staff and the parents in the implementation of the 
personal programs creates shared responsibility and focuses the 
work of all on the adjusted goals determined for work with the stu-
dent. Alongside these perceptual developments, the kindergarten 
staff copes with a number of challenges. The limited special educa-
tion resources make it difficult to provide appropriate support for 
students with special needs who are integrated in the kindergartens, 
and the special education kindergarten teacher finds herself work-
ing a limited number of weekly hours with her special needs stu-
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dents. Moreover, support from the special education kindergarten 
teacher is given to students with the lowest functioning in the kin-
dergarten, thus delaying the advancement of other students who 
have difficulties. In addition, the main support provided to the stu-
dents is of the type of teaching, while there are students who need 
support in other or additional areas, such as the motor and emo-
tional-social areas, for whom there is mostly no answer, so the gap 
in development of some of the students may increase. Likewise, 
alongside the perceptual developments and methodical processes 
implemented in the kindergartens of regular education in Israel,  
a number of questions are addressed. Does the kindergarten teacher 
perceive herself as responsible for the special needs student inte-
grated in the kindergarten? Does the kindergarten teacher have the 
knowledge and instruments for the advancement of the special 
need students and, are they sufficient for the prevention of the stu-
dents’ referral to the framework of special education? 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej z cyklu  

Dyskursy Pedagogiki Specjalnej  

„Niepełnosprawność wobec zmian  

– zmiany wobec niepełnosprawności” 

W dniach 10 do 12 maja 2017 r. w Gdańsku odbyła się XIV Konferencja 
Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Tym razem wygłaszane 
wystąpienia zogniskowane były wokół tematu: „Niepełnosprawność wo-
bec zmian – zmiany wobec niepełnosprawności”. Organizatorem był Za-
kład Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo pedagogów 
Specjalnych. Uczestnicy konferencji zakwaterowani zostali w uroczo poło-
żonym nad brzegiem morza Hotelu Novotel Marina. 

Konferencję otworzył gospodarz spotkania, prof. zw. dr hab. Ama-
deusz Krause, który po powitaniu przybyłych gości wprowadził w zagad-
nienia konferencji, wygłaszając wykład „Budowanie wiedzy w pedagogi-
ce specjalnej, a także o szkodliwości parametryzacji punktowej dla 
rozwoju nauk społeczno-humanistycznych”. Tego dnia odbyły się jeszcze 
dwie sesja plenarne poruszające zagadnienia obowiązujących i zmienia-
jących się modeli niepełnosprawności, studiów o niepełnosprawności,  
a także ukazujące przykłady zmian zachodzących w praktycznym podej-
ściu do osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu konferencji wy-
stąpienia mieli: prof. dr hab. Andrzej Twardowski (UAM Poznań) – Czy 
społeczny model niepełnosprawności nadal obowiązuje?, dr hab. prof. US Mar-
cin Wlazło (Uniwersytet Szczeciński) – Studia o nie/sprawności – między wal-
ką o prawa a teoretyczną zmianą, prof. dr hab. Aniela Korzon (DSW Wrocław) 
– Seniorzy z niepełnosprawnością – dyskryminacja czy integracja, prof. dr hab. 
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Anna Nowak (Uniwersytet Śląski) – Działania na rzecz ochrony praw osób  
z niepełnosprawnością – propozycje zmian, dr hab. prof. UP Grażyna Gunia 
(UP Kraków) – Gotowość studentów do komunikacji alternatywnej w działaniach 
edukacyjno-terapeutycznych z osobami z niepełnosprawnością, dr hab. prof. APS 
Bernadeta Szczupał (APS) – Poczucie godności dorosłych chorych onkologicznie 
w opinii wolontariuszy, dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (UKW Bydgoszcz) 
– Między „medycznym” a „zmedykalizowanym” – pytania o miejsce medycy- 
ny we współczesnych interdyscyplinarnych studiach nad niepełnosprawnością,  
dr hab. Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński) – Pre-, peri- i wczesne 
postnatalne uwarunkowania rozwoju mowy dzieci z desonoryzacją, dr hab. Stani-
sława Byra wraz z dr hab. Moniką Parchomiuk (UMCS Lublin) – Pozytywne 
zmiany w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością – struktura i uwarunko-
wania, a wystąpienie nieobecnej na konferencji dr hab. prof US Teresy Żół-
kowskiej (Uniwersytet Szczeciński) pt: Niepełnosprawność w neomateriali-
stycznym dyskursie przeczytała jej doktorantka. Owocny i bardzo ciekawy 
pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją i dyskusjami w ku-
luarach. 

W drugim dniu konferencji obrady odbywały się na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W godzinach przedpołudniowych 
zaplanowano cztery sesje plenarne. W pierwszej swoje wystąpienia miały: 
dr hab., prof. UR, Krystyna Barłóg (Uniwersytet Rzeszowski) – Motywacja 
do rehabilitacji i aktywności młodych osób z ograniczeniami sprawności, dr Joan-
na Kulisiak-Kaźmierczak i dr Joanna Zborowska (DSW we Wrocławiu) – 
„Dobre zmiany” – rodzina dziecka z niepełnosprawnością, dr Dorota Prysak 
(Uniwersytet Śląski) – Projekt „Spotkanie z Godnością” – pedagogiczne badania 
w działaniu, dr Kamila Miler-Zdanowska (APS w Warszawie) – Nowe per-
spektywy funkcjonowania instytucji działających na rzecz osób z niepełnospraw-
nością wzorku wobec zmian w przestrzeni edukacyjno-społecznej, dr Marta Mi-
kołajczyk (APS w Warszawie) – Zmiana czy trwanie? Służby społeczne o pracy 
z osobą bezdomną, dr Dorota Chimicz (UMCS w Lublinie) – Diagnoza potrzeb 
i oczekiwań środowisk wspierających osoby niepełnosprawne w zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-prawnej, mgr Monika Gołubiew-Konieczna (Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Gdańsku) – Rodzice niepełno-
sprawnych dzieci ze szkół ogólnodostępnych a ich nauczyciele – z refleksji pedago-
ga/psychologa praktyka w procesie, szeroko rozumianej, zmiany. 

W drugiej sesji plenarnej swoje referaty przedstawiły: dr Katarzyna 
Pawelczak, (UAM w Poznaniu) – (Nie)obecność osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w przestrzeni hybrydowej, dr Irena Ramik-Mażewska (Uniwer-
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sytet Szczeciński) – Innowacje społeczne jako czynnik zmiany wizerunku osób  
z niepełnosprawnością, dr Izabela Belzyt, (Uniwersytet Gdański ) – Samotność 
w sytuacji podwójnego wykluczenia – osoby niepełnosprawne w Afryce Południo-
wej (refleksje powarsztatowe), dr Agnieszka Olechowska (APS w Warszawie) 
– Zmiana, brak zmiany i „trzecia przestrzeń” niepełnosprawności, dr Małgorzata 
Oleniacz, (DSW we Wrocławiu) – Młodość z niepełnosprawnością w kontekście 
zmiany i radzenia sobie ze zmianą, mgr Jakub Wolny, (Zespół Szkół Specjal-
nych nr 4 w Sosnowcu) – Funkcjonowanie uczniów z głębszą niepełnosprawno-
ścią intelektualną w przestrzeni cyfrowej. 

Podczas trzeciej sesji plenarnej zostały wygłoszone referaty przez: dr 
hab., prof. UZ, Zdzisławę Janiszewską-Niescioruk (Uniwersytet Zielono-
górski) – Społeczno-edukacyjny kontekst ubóstwa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dr Jolantę Gebreselassie (Akademia im. Jakuba z Paradyża w 
Gorzowie Wielkopolskim) – Zapobieganie zaburzeniom mowy u uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w świetle nowego modelu profilaktyki, dr Do-
rotę Krzemińską (Uniwersytet Gdański) – „Moja sprawa”. O zmianie znaczeń 
teatru osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście kategorii karnawali-
zacji i pogranicza M. Bachtina, dr Zofię Redlarska (Uniwersytet w Białymsto-
ku) – Konteksty literatury dziecięcej w świecie artystycznym niepełnosprawnego 
dziecka. Jak odkrywamy piękno?, dr Ewę Gawlik i mgr Sabinę Pawlik (Uni-
wersytet Śląski) – Mieszkania chronione jako element ekosystemu – na przykła-
dzie autorskiej koncepcji „Świata idealnego”, dr Agnieszkę Woynarowską  
i dr Jolantę Rzeźnicką-Krupę, (Uniwersytet Gdański) – Teatr jako miejsce 
pracy dorosłych z zespołem. 

W ostatniej czwartej sesji plenarnej referaty wygłosiły dr hab. Anna 
Wojnarska i mgr Katarzyna Korona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie) – Poczucie samotności jako czynnik wiktymizacji, dr hab. prof. UM, 
Tadeusz Pietras (UM w Łodzi) – Zmiana rozumienia niepełnosprawności wy-
wołanej schizofrenią w świetle paradygmatów pedagogiki specjalnej,dr Kornelia 
Czerwińska (APS w Warszawie) – Stopniowa utrata wzroku a wypełnianie ról 
społecznych w dorosłości, dr Monika Jurewicz (SGGW w Warszawie) – Trajek-
toria cierpienia w indywidualnych doświadczeniach biograficznych w ujęciu 
F. Schutzego, dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (APS) – Dostęp do praw 
reprodukcyjnych dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce,  
dr Buchnat Marzena (UAM w Poznaniu) – Wspieranie kompetencji społecz-
nych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkolnej. 

Po przerwie obiadowej obrady odbywały się w siedmiu sekcjach po-
dzielonych tematycznie: 
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Sekcja pierwsza: Edukacja jako działanie, wystąpienia mieli: dr Doro-
ta Otapowicz, dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko, mgr Dorota Wyrzykow-
ska-Koda (Uniwersytet w Białymstoku), PhD Petr Franiok (Ostravska 
Univerzita Ostrava), PhD Igor Hampl, PhD Renata Kovarowa, (Ostravska 
Univerzita Ostrava), dr Karol Bidziński (Uniwersytet Jana Kochanowskie-
go w Kielcach), dr Elżbieta Lubińska-Kościółek (Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie), dr Jezrzy Wolny (Politechnika Śląska), dr Magdalena Bełza 
(Uniwersytet Śląski), dr Katarzyna Nadachewicz (Uniwersytet w Białym-
stoku), dr Kasper Sipowicz (APS w Warszawie), dr Jolanta Maciąg (Aka-
demia Pomorska w Słupsku), mgr Agnieszka Muchacka. 

W sekcji drugiej: Dziecko jako podmiot działań eduakcyjnych i tera-

peutycznych, referaty wygłosili: dr Szymon Godawa (Uniwersytet Śląski), 
dr Beata Gumienny (Uniwersytet Rzeszowski), dr Agnieszka Pawluk- 
-Skrzypek, (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),  
dr Lidia Wawryk, (Uniwersytet Zielonogórski), dr Aleksandra Mach (Uni-
wersytet Rzeszowski), dr Izabella Kucharczyk (APS w Warszawie), dr 
Justyna Wojciechowska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej), mgr Aleksandra Szczesiul. 

Sekcja trzecia zatytułowana Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, kura-

torzy zgromadziła następujących prelegentów: dr Edyta Nieduziak (Uni-
wersytet Wrocławski), dr Monika Skura (Uniwersytet Warszawski), dr Ewa 
Grudziewska (APS), dr Krystyna Moczia (Uniwersytet Śląski), dr Anna 
Karłyk-Ćwik (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), dr Aneta Lew- 
-Koralewicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr Grażyna Walczak (APS),  
dr Joanna Skibska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej), mgr Małgorzata Osińska (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód), mgr Ma-
ria Flanczewska-Wolny (Politechnika Śląska). 

Sekcja czwarta podjęła tematykę Rodzina i niepełnosprawność, w tej 
sekcji wystąpienia miały następujące osoby: dr Grażyna Kwaśniewska 
(PWSTE Jarosław), dr Dorota Tomczyszyn (Państwowa Szkoła Wyższa im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), mgr Karolina Kaliszewska 
(Uniwersytet Szczeciński), dr Barbara Czuba (PWSTE Jarosław), dr Małgo-
rzata Zaborniak-Sobczak (Uniwersytet Rzeszowski), dr Diana Aksamit 
(APS), dr Ewa Janion (Uniwersytet Zielonogórski), dr Anida Szafrańska 
(Uniwersytet Śląski), mgr Patrycja Łaga (Uniwersytet Gdański), 

Referaty sekcji piątej zogniskowane były wokół tematyki Wsparcia  

w dzieciństwie i terapia, wygłosili je: dr Anna Lis-Zaldivar (Akademia im. 
Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), mgr Sylwia Niemiec (UP  
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w Krakowie), mgr Ewelina Kłak (Dolnośląskie Towarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”), dr Aneta Rudzińska-Rogoża 
(Uniwersytet Zielonogórski), dr Małgorzata Bilewicz (Uniwersytet w Bia-
łymstoku), dr Anna Kobylańska (Uniwersytet Gdański), dr Magdalena 
Olempska-Wysocka (UAM w Poznaniu), dr Agnieszka Hamerlińska-
Latecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Sara 
Knapik-Szweda (Unwiersytet Śląski), dr Karolina Tersa i dr Joanna Doro-
szuk (Uniwersytet Gdański), 

Sekcja szósta o tematyce dotyczącej Wsparcia w dorosłości rozpoczęła 
się referatem dr Elżbiety Minczakiewicz, następnie wystąpiły w kolejności: 
dr Iwona Myśliwczyk (UWM w Olsztynie), mgr Agnieszka Ochman (Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Anna Banasiak (Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie), dr Monika Dąbkowska (Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu), mgr Agnieszka Lewko (Uniwersytet Śląski), 
dr Beata Tylewska-Nowak (UAM w Poznaniu) i dr Iwona Lindyberg 
(Uniwersytet Gdański), 

Tematykę sekcji siódmej: Wokół zmiany w myśleniu o niepełno-

sprawności przedstawiono w jedenastu wystąpieniach, których autorami 
byli: dr Agnieszka Buczek i dr Jacek Sikorski (UPw Krakowie), dr Małgo-
rzata Moszyńska (PWSZ w Elblągu), dr Izabela Marczykowska (Uniwersy-
tet Rzeszowski), dr Danuta Grzybowska, dr Katarzyna Kampert i dr Kata-
rzyna Materny (Uniwersytet Gdański), mgr Anna Bernacka (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), mgr Magdalena Bartniczak (Uniwersy-
tet Gdański), mgr Anna Wolny, (Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjal-
nych nr 7 w Gliwicach), mgr Justyna Juszczak (Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy), mgr Wioletta Stęczniewska (UWM w Olsztynie),  
mgr Agnieszka Muchacka, mgr Ewa Wodka-Natkaniec i dr Anna Steliga 
(Uniwersytet Rzeszowski). 

Zagadnienia przedstawiane w referatach podczas sesji plenarnych oraz 
w obradach w sekcjach były bardzo interesujące, a ich mnogość może być 
inspiracją zarówno dla praktyki pedagogicznej i badań naukowych. Po 
wyczerpującym dniu obrad dyskusja naukowa przeniosła się w bardziej 
nieformalną przestrzeń nadmorską. 

Trzeciego dnia gdańskiej konferencji odbyła się debata połączona  
z dyskusją pod ciekawym i nurtującym środowisko pedagogów specjal-
nych tytułem: „Dokąd zmierza Pedagogika specjalna”. Wzięli w niej 
udział: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska oraz dr hab. prof. UAM Beata 
Jachimczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. 
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prof. APS Grzegorz Szumski z Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie, prof. dr hab. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, oraz prof. dr hab. Marzenna Zaorska – przewodnicząca Zespołu 
Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, i dr 
hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. prof. UG Sławomira Sadowska z Uni-
wersytetu Gdańskiego, dr hab. prof. UW Grażyna Dryżałowska z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Dyskusje moderował prof. dr hab. Amadeusz 
Krause (Uniwersytet Gdański) organizator konferencji. 

Nurty debaty obejmowały odpowiedź na cztery główne pytania: 
1. Jaka nauka? – siła i słabość pedagogiki specjalnej. 
2. Jaka szkoła? – kierunek zmian w edukacji i ich konsekwencje dla pe-

dagogów specjalnych. 
3. Jakie kształcenie? – kto i jak będzie kształcił pedagogów specjalnych 

za 20 lat. 
4. Jakie studia? – kierunki działań wzmacniających pedagogikę specjalną. 
Do głosów poruszanych przez uczestników debaty dołączyły liczne 

glosy z sali. Nie sposób było wyczerpać tak obszernych i ważnych zagad-
nień dla współczesnej pedagogiki specjalnej w wyznaczonych ramach 
czasowych. Najprawdopodobniej dyskusja toczyć się będzie długo po za-
kończeniu konferencji w poszczególnych środowiskach pedagogów spe-
cjalnych. XIV konferencja naukowa z cyklu: Dyskursy pedagogiki specjal-
nej zakończyła się w piątek 12 maja w samo południe. Liczne grono 
pedagogów specjalnych, pedagogów, przedstawicieli innych dyscyplin 
naukowych oraz praktyków zgromadzonych podczas konferencji stanowi 
świadectwo potrzeby wymiany myśli i doświadczeń, a także refleksji nad 
kierunkami działań i kondycją pedagogiki specjalnej. Dziękując organiza-
torom, świadomi ogromnego wysiłku włożonego w przygotowanie konfe-
rencji, czekamy na jej XV edycję. 
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Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt.  

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju  

i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  

Kraków 2017 

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu to naj-
nowsza publikacja wydana pod redakcją Barbary Winczury. Książka ta jest 
zbiorem artykułów dotyczących okresu dorastania, z uwzględnieniem 
różnego rodzaju trudności. Dzieciństwo, jak i czas dojrzewania, są kojarzo-
ne z okresem szczęścia i beztroski. Niestety u wielu dzieci i młodzieży jest 
to czas trudny, w którym przeżywają wiele negatywnych doświadczeń. 
Autorzy artykułów zebranych w publikacji zwracają swą uwagę na czyn-
niki ryzyka, które mogą skutkować trudnościami w rozwoju. 

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera  
artykuły naukowe dotyczące negatywnych doświadczeń w życiu dzieci  
i młodzieży, które mogą zaowocować zaburzeniami emocjonalnymi. Arty-
kuł otwierający ten rozdział to Emocje, temperament i przywiązanie a procesy 
rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci napisany przez Hannę Kubiak. Au-
torka w ciekawy sposób przedstawia, kiedy i w jaki sposób tworzą się 
nawyki oraz cechy emocjonalne u dzieci. Ujawnia, jak doświadczenia spo-
łeczne kształtują ich temperament. Porusza tematy szczególnie ważne dla 
procesów rozwoju mózgu, jakimi są wczesne doświadczenia decydujące  
o tym, jak człowiek będzie w przyszłości przeżywał oraz rozumiał otacza-
jący go świat. 

Kolejny ważny aspekt pojawiający się w publikacji, o której mowa, na-
pisany przez Urszulę Bartnikowską, to Doświadczenia wczesnego dzieciństwa 
a zaburzenia regulacji emocji u dziecka. Autorka jako najczęściej występujące 
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traumatyzujące zdarzenia wymienia procedery medyczne, czyli sytuacje,  
w których dziecko jest poddawane operacjom oraz hospitalizacji. Inne 
negatywne doświadczenia to m.in. uczestnictwo w katastrofie bądź samo 
bycie świadkiem takiego incydentu. Wysoce krzywdzące dla dzieci zda-
rzenia to te, w których bliska im osoba dopuściła się zdrady, tj. zaniedbania 
czy porzucenia. Autorka odróżnia w artykule traumę powstałą w wyniku 
jednorazowego incydentu (np. wypadek samochodowy) od tej, która po-
wtarza się w czasie (np. maltretowanie przez rodzica). Zwraca też uwagę, 
iż młody człowiek, u którego cechy emocjonalne dopiero się kształtują, 
dużo intensywniej przeżywa incydenty negatywne niż osoba dorosła. 

Następna kwestia poruszona w książce to Emocjonalne oblicza zespołu 
stresu pourazowego u dzieci i młodzieży autorstwa Małgorzaty Przepióry. Jest 
tu prezentowany obraz kliniczny tego zaburzenia oraz możliwe jego źró-
dła. Autorka przedstawia bardzo ciekawe badania własne, umieszczając  
w artykule konkretne wypowiedzi dzieci, które przeżyły katastrofę, były 
bite przez rodziców bądź wykorzystywane seksualnie. Wypowiedzi te są 
niesamowitym źródłem wiedzy dla czytelników na temat emocji przeży-
wanych przez pokrzywdzone dzieci i młodzież. Raz jeszcze zwrócono 
uwagę na to, iż dzieciom, u których struktury poznawcze nie są jeszcze 
dojrzałe, dużo trudniej jest pogodzić się z negatywnym doświadczeniem 
oraz poradzić sobie ze stresem z nim związanym na długo po wydarzeniu. 

Bardzo ciekawym zagadnieniem zamieszczonym w publikacji jest zja-
wisko depresji. Małgorzata Cichecka-Wilk scharakteryzowała je w artyku-
le, pt. Zaburzenia emocjonalne w przebiegu depresji u dzieci i młodzieży. Stan 
depresji kojarzony jest z przebiegiem u osób przede wszystkim dorosłych, 
jednak autorka zwraca uwagę, iż depresja może wystąpić nawet u dziecka, 
które nie ukończyło jeszcze trzeciego roku życia. Cichecka-Wilk dokładnie 
opisuje obraz kliniczny depresji w różnych okresach życia człowieka dora-
stającego. Podzieliła je na okres dotrzeciego roku życia, wiek przedszkolny 
(3-6 lat), okres wczesnego i średniego dzieciństwa (7-11 lat), okres nieco 
podobny – wczesnej adolescencji (10-12 lat), młodzież w średniej fazie 
dorastania (13-16 lat) oraz okres, w którym depresja pojawia się najczęściej, 
czyli w okresie późnej adolescencji (17-19 lat). W tym rozróżnieniu sporzą-
dzonym przez autorkę wyraźnie widać specyfikę depresji na różnych eta-
pach rozwoju. Następnie poruszyła kwestię konsekwencji, które niesie stan 
depresyjny oraz jakie czynniki przyczyniają się do jego wystąpienia. 

W części pierwszej został również podjęty temat molestowania seksu-
alnego. Autorka, Anna Gulczyńska, przedstawia artykuł o tytule Zaburze-
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nia emocjonalne u dzieci po traumie molestowania seksualnego, a w nim prezen-
tuje szczegółową statystykę dotyczącą tego zjawiska mającego miejsce  
w dzieciństwie. Opisuje także objawy psychiczne i fizyczne pojawiające się 
u ofiary. Przedstawia osobę dziecka doświadczającego molestowania. Sy-
gnalizuje jego negatywne odczucia oraz co ważne – gwałtowny spadek 
poczucia bezpieczeństwa. Opisuje sytuację, w której dzieci są jeszcze na 
tyle mało dojrzałe, że nie są w stanie realnie ocenić negatywnego doświad-
czenia. Ulegają kłamstwie swych oprawców mówiących, że to co robią, jest 
dobre i normalne. W istocie molestowanie seksualne nigdy takie nie jest. 
Autorka w ciekawy sposób przedstawia objawy pojawiające się u po-
krzywdzonego dziecka. W tym celu posłużyła się grafem prezentującym 
oznaki psychiczne oraz somatyczne. Artykuł ponownie został opatrzony 
wieloma wypowiedziami pacjentów, co pozwala na lepsze zrozumienie 
istoty poruszanej problematyki. 

Kolejna opisana kwestia, tym razem przez dwie współautorki, to Pa-
rentyfikacja i jej rola w genezie zaburzeń obrazu własnego ciała w przebiegu ano-
reksji u dzieci i młodzieży. Pierwsze z pojęć dotyczy przejęcia obowiązków 
(lub ich części) rodziców przez dzieci, tzw. zamiana ról. Autorki, czyli 
Dorota Ryżanowska oraz Anna Siwiec, w czytelny sposób przedstawiają 
zależność tych dwóch zjawisk, które na pozór nie mają ze sobą nic wspól-
nego. Jednak w artykule zostaje przedstawione, że często zaburzenie od-
żywiania, czyli anoreksja, jest skutkiem zjawiska parentyfikacji. Autorki 
opisują jadłowstręt, jakie mogę być jego przyczyny oraz objawy. Prezentują 
również jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka zaburzeń odży-
wiania. Stwierdzają, iż parentyfikacja w znaczący sposób obciąża psy-
chicznie dziecko oraz ma negatywne skutki w jego rozwoju objawiające  
się m.in. znacznym stopniem niedożywienia oraz nieprawidłowościami  
w budowaniu obrazu własnego ciała. 

Ostatni z poruszonych w tej części tematów dotyczy Zaburzeń eksterna-
lizacyjnych w kontekście regulacji zachowania. Autor, Piotr Kwiatkowski, sku-
pia uwagę na zaburzonej osobowości u dzieci, która według niego jest 
głównym źródłem braku regulacji emocji. Opisuje aspekt medyczny, jakim 
jest działanie struktur mózgowych, na które mają wpływ zarówno do-
świadczenia negatywne, jak i pozytywne. Uważa, że zaburzenia eksterna-
lizacyjne, czyli, np. gniew, wrogość wobec otoczenia, agresja, kłamstwo 
itd., są odpowiedzialne za brak prawidłowej regulacji emocjami. Kwiat-
kowski przytacza trzy najważniejsze czynniki, które wpływają na samore-
gulację, a zostały stworzone przez Roya F. Baumeistra oraz jego współpra-
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cowników. Są to: świadomość stanu rzeczy, które pragnie się osiągnąć, 
monitorowanie standardu ze stanem rzeczywistym oraz zasoby energe-
tyczne znajdujące się w mózgu. 

Druga część publikacji została poświęcona zbiorowi artykułów na te-
mat zaburzeń emocji u dzieci i młodzieży borykających się z chorobą 
przewlekłą bądź niepełnosprawnością intelektualną. Wyżej wspomniane 
artykuły dotyczą problematyki zaburzeń emocjonalnych spowodowanych 
czynnikami zewnętrznymi, na które narażone są dzieci i młodzież ze stro-
ny środowiska społecznego. Druga część zawiera tematykę emocji wystę-
pujących u dzieci chorych, posiadających jakąś dysfunkcję. 

Jako pierwsza głos zabiera tu Jolanta Lipińska-Lokś, opisując Zaburze-
nia emocjonalne u dzieci z chorobą przewlekłą. W artykule przedstawia przy-
kłady chorób, które traktowane są jako przewlekłe. Są to m.in. mózgowe 
porażenie dziecięce, choroby nowotworowe, alergie skórne, cukrzyca czy 
otyłość. Ponadto autorka podaje główne cechy chorób, które klasyfikowane 
są jako przewlekłe. Jest to przede wszystkim okres trwania choroby, który 
przekracza trzy miesiące. Zwraca uwagę czytelników na fakt, iż jedynie od 
10 do 18% dzieci i młodzieży wykazuje pełną sprawność psychofizyczną. 
W artykule prezentuje dwa wysoce różniące się od siebie podejścia do 
zjawiska choroby. Są to modele biomedyczny oraz holistyczny. Jolanta 
Lipińska-Lokś podkreśla fakt, iż choroba somatyczna może nieść w konse-
kwencji zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego, zwłaszcza w przy-
padku, gdy choroba może uszkadzać układ nerwowy. Podkreśla, że dziec-
ku, które jest przewlekle chore, na co dzień towarzyszy negatywna emocja, 
jaką jest lęk. Dysfunkcja wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu  
w społeczeństwie, dziecko nie może brać udziału we wszystkich aktywno-
ściach wieku dziecięcego, przez co czuje się inne wśród rówieśników. Au-
torka przedstawia również podstawowe zasady w pracy z osobą młodą, 
przewlekle chorą oraz czynniki, które zdecydowanie ułatwiają jej funkcjo-
nowanie. 

Następna problematyka, która została podjęta w publikacji, to Znacze-
nie wczesnodziecięcych doświadczeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością 
dla podejmowania wyzwań życiowych. Joanna Konarska prezentuje na wstępie 
koncepcję kontinuum rozwojowego stworzoną przez Jean Liedloff. Wy-
mienia potrzeby, których brak może prowadzić do zaburzeń w dalszym 
życiu dziecka. Te potrzeby to m.in. kontakt cielesny, wysyłanie komuni-
katów w kierunku dziecka przez osobę sprawującym nad nim najczę- 
ściej opiekę. Konarska opisuje początki emocjonalności u człowieka oraz 
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podkreśla wagę integracji pierwotnej, która ma miejsce w pierwszych  
12 miesiącach życia dziecka. Ukazuje, jak relacje z rodzicami oraz rodzeń-
stwem wpływają na samoocenę oraz budowę własnej wartości. Autorka 
przedstawia również bardzo ciekawy obraz kontroli społeczeństwa,  
które obserwuje oraz niesprawiedliwie ocenia rodziców niepełnospraw-
nych dzieci. Opisuje presję wywieraną na rodzicach, którzy w konsekwen-
cji mogą emocjonalnie obarczać dzieci własnymi niepowodzeniami. Joanna 
Konarska przedstawia utrudnioną sytuację odbierania bodźców emocjo-
gennych przez dzieci z wadą wzroku. Deprywacyjne skutki tego zabu-
rzenia widoczne są przede wszystkim w rozwoju procesów poznaw- 
czych, orientacji w otoczeniu oraz działalności praktycznej dziecka. Na-
stępnie autorka przedstawia rozwój emocjonalny osób niesłyszący, który  
w pierwszych momentach życia nie różni się niczym od rozwoju dziecka 
zdrowego. Na zakończenie został przedstawiony obraz dziecka niepeł-
nosprawnego fizycznie, któremu zazwyczaj towarzyszy ciągły lęk przed 
bólem spowodowanym rehabilitacją czy próbami samodzielnego poru-
szania się. Ten lęk często przeradza się w traumę, która negatywnie nasta-
wia człowieka do podejmowania w dalszym życiu prób czy wyzwań  
życiowych. 

W drugiej części publikacji Ewa Bartuś zaprezentowała Emocje na dro-
dze do adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 
Podkreśla w artykule fakt, iż rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną przebiega znacznie wolniej niż u dzieci zdrowych. Wspomina  
o zmianie podejścia do osób niepełnosprawnych; kiedyś koncentrowano 
się przede wszystkim na aspekcie medycznym. Z czasem ujęcie to ewolu-
owało do kwestii społecznych takich jak zaburzenie kooperacji jednostki 
chorej ze społeczeństwem, które odtrąca taką osobę. W tekście przywołuje 
termin „kompleks różnicy”, który odnosi się do sytuacji, gdy młodzież 
niepełnosprawna intelektualnie sama dostrzega inność między nimi a ró-
wieśnikami. Ewa Bartuś wymienia za DSM-5 trzy kryteria stanowiące  
o niepełnosprawności intelektualnej. Artykuł zawiera również charaktery-
stykę rozwoju emocjonalnego w poszczególnych stopniach niepeł-
nosprawności intelektualnej (lekkim, umiarkowanym oraz głębokim). Na-
kreślono problem utrudnionego rozwoju interakcji między dzieckiem  
a rodzicem spowodowany jedynie biernym odbiorem emocji przez chorą 
osobę. Autorka podkreśla, że rozwój w zakresie umiejętności empatycz-
nych może być utrudniony z powodu długo trwającego egocentryzmu 
bądź braku rozumienia subiektywnych uczuć innych osób. 
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Następny z artykułów to Zaburzenia emocjonalne u dzieci niewidomych  
i słabowidzących napisany przez Joannę Gładyszewską-Cylulko. Podobnie 
jak jedna z poprzednich autorek, zwróciła ona uwagę na trudności emocjo-
nalne u dzieci z deficytem wzroku, jednak tym razem skupiono uwagę 
tylko na tym zaburzeniu. Autorka wymienia przyczyny zaburzeń emocjo-
nalnych, których można szukać wśród czynników biologicznych oraz spo-
łecznych. Podkreśla, że wczesna diagnoza oraz rehabilitacja mogą zapobiec 
bądź zmniejszyć natężenie występowania zaburzeń emocjonalnych. Głady-
szewska-Cylulko zaznacza, że niesamowicie ważnym aspektem w rozwoju 
jest akceptacja ze strony najbliższego otoczenia. Osoba niewidoma lub 
słabo widząca odczuwająca wsparcie rodziny ma dużo większą możliwość 
wykształcenia cech sprzyjających późniejszej adaptacji. Autorka wymienia 
oraz opisuje najczęściej występujące u osób z deficytem wzroku zaburzenia 
emocjonalne. Jako pierwszy opisuje stres wynikających z np. zagrożenia 
fizycznego. Jako przykład podała przejście chodnikiem, które dla osoby 
widzącej jest zwykłą czynnością, a dla niewidomych wysoce stresującą 
aktywnością. Do specyficznych zaburzeń osób niewidomych zaliczyła też 
zaburzenia snu czy manieryzmy, czyli przykładowo nieuzasadnione ruchy 
rąk czy głowy. Kolejne zaburzenie emocjonalne występujące u tych osób to 
lęk spowodowany nieprzewidywalnymi sytuacjami bądź zmianami, które 
zaistniały w poznanych już wcześniej przez dziecko czynnościach. Lęk może 
też objawiać się w postaci wstydu przed ujawnieniem swojej niepełno-
sprawności przed resztą społeczeństwa. Autorka wymienia również fobię 
dotykania jako jeden z rodzajów lęku przejawiającego się u dzieci niewi-
dzących lub słabowidzących. W artykule zostały przywołane cztery różne 
mechanizmy obronne stosowane przez dzieci z tym zaburzeniem. Są to: 
zaprzeczenie, wyparcie, projekcja oraz racjonalizacja. Do każdego mecha-
nizmu została przywołana historia innej osoby prezentująca daną sytuację. 

Joanna Kossewska poruszyła w tej części książki temat Specyfiki rozwoju 
procesów emocjonalnych u dzieci z uszkodzonym słuchem. Autorka podkreśla  
w artykule, że dzieci z uszkodzonym słuchem mają zdecydowanie ograni-
czone uczestnictwo w sytuacjach komunikacyjnych, a co za tym idzie, za-
burzony jest u nich rozwój językowy. Kossewska przywołuje koncepcję 
rozwoju kompetencji emocjonalnej za jej twórczynią – Carolyn Saarni. 
Wymienia główne elementy tej koncepcji, a następnie szczegółowo je opi-
suje. Jako pierwsze wymienia świadomość istnienia własnych stanów emo-
cjonalnych oraz umiejętność rozpoznawania emocji u innych osób na pod-
stawie ich mimiki i kontekstu sytuacyjnego, w którym się znajduje. Au-
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torka dalej opisuje zdolność do językowego opisu emocji przez dzieci  
z uszkodzonym słuchem, ich predyspozycje do odczuwania empatii czy 
umiejętność rozumienia niespójności pomiędzy stanem emocjonalnym  
a jego ekspresją przez różne osoby. Następnie przedstawia charakterystykę 
procesu, jakim jest regulacja oraz kontrola własnych emocji, opisuje świa-
domość znaczenia emocji w relacjach między dzieckiem z uszkodzeniem 
słuchowym a innymi osobami. Na koniec porusza temat ostatniego z wy-
mienionych elementów koncepcji rozwoju kompetencji emocjonalnych 
jakim jest poczucie własnej skuteczności emocjonalnej. 

Agnieszka Słopień i Aneta Wojciechowska jako pierwsze w tej publika-
cji zwróciły uwagę czytelników na temat Funkcjonowania emocjonalnego 
dzieci ze spektrum autyzmu. Na początku charakteryzują rozwój emocjonal-
ny zdrowej osoby oraz zjawisko przywiązywania się u małych dzieci. Na-
stępnie prezentują teorię, iż zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują 
niejednorodną grupę pacjentów, ponieważ zaburzenie to różnie się objawia 
u wielu osób. Autorki przedstawiają najbardziej rozpoznawalne cechy ASD 
(ang. autism spectrum disorders) jakimi są trudności w funkcjonowaniu spo-
łecznym, które pojawiają się już w pierwszym roku życia dziecka z auty-
zmem. Najważniejsze wymienione cechy to brak: kontaktu wzrokowego, 
zachowań uwspólniania uwagi, potrzeby dzielenia się zainteresowaniami  
z najbliższym otoczeniem czy używania gestykulacji w celu skomuniko-
wania się oraz nierozpoznawanie swoich uczuć oraz niemożność ich na-
zwania. Słopień oraz Wojciechowska przedstawiają ciekawe porównanie 
zachowań pacjentów z autyzmem wysoko funkcjonującym z pacjentami  
z zespołem Aspergera. Następnie poruszają kwestię współwystępowania 
dodatkowych chorób psychicznych u młodzieży z ASD, które jest nie-
zmiernie częste. Autorki uważają, że dalsze badania nad problemami emo-
cjonalnymi pacjentów z autyzmem prawdopodobnie przyczynią się do 
stworzenia nowych form terapii, które poprawią jakość życia pacjentów. 

Ważna problematyka, która została poruszona przez Barbarę Winczu-
rę, to Rozwój emocji i przywiązania dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach  
z bliskimi. Autorka sygnalizuje, iż autyzm jest zaburzeniem skomplikowa-
nym, w którym trudności rozwojowe mogą występować w różnych konfi-
guracjach, przede wszystkim w zakresie kontaktów społecznych, rozwoju 
języka oraz różnych kompetencji. W obrazie zaburzenia widoczne jest 
bardzo duże zróżnicowanie reakcji emocjonalnych wśród pacjentów. Win-
czura prezentuje objawy autyzmu pojawiające się w pierwszych miesią-
cach życia dziecka dzięki, którym rodzice orientują się, że niemowlę napo-
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tyka trudności w rozwoju, przez co mają możliwość podjęcia wczesnej 
terapii. W artykule zaprezentowano również postawę dziecka autystycz-
nego, które woli kontakt z zabawką niż bliski i emocjonalny kontakt z ży-
wą osobą, np. rodzicem. Osoba autystyczna nie szuka i nie potrzebuje relacji 
z innymi ludźmi. Z tego powodu Winczura podkreśla, że kontakt z rodzi-
cami, a mianowicie ich wrażliwość na emocje okazywane przez dziecko, 
jest wysoce ważna i pozytywnie wpływająca na jego rozwój. Kolejny waż-
ny aspekt opisywany przez Winczurę to rozpoznawanie i rozumienie emo-
cji przez autystyków, które jest niewątpliwie zaburzone. W konsekwencji 
dzieci wykazują nieadekwatne zachowania społeczne oraz reakcje emocjo-
nalne wobec innych osób. Podkreśla też problem zaburzonych więzi, który 
objawia się obojętnością autystyka wobec swoich najbliższych. 

Artykuł, który zamyka powyższą publikację, to Relacje emocjonalne mię-
dzy dzieckiem a jego rodziną we wczesnej interwencji autorstwa Sylwii Wrony. 
Została tutaj podjęta próba jednoznacznego zdefiniowania emocji poprzez 
zaprezentowanie zdań różnych osób oraz opisania z jakich elementów 
składa się emocja. Prócz tego Wrona prezentuje ciekawe zestawienie sze-
ściu podstawowych emocji wraz z wyrażaną przy nich ekspresją twarzy, 
reakcją fizjologiczną oraz jej funkcją adaptacyjną. Autorka przedstawia 
opracowanie własne na temat kręgu ufności dla dzieci, która jest swego 
rodzaju poradnikiem dla rodzica. W artykule przedstawiono problemy z ja-
kimi przede wszystkim borykają się rodzice dziecka z zaburzonym rozwo-
jem. Są to: sposoby wyrażenia emocji, które mogą być utrudnione ze 
względu na niewłaściwe ich odkodowywanie oraz nieharmonijność rozwo-
jowa dziecka. Dziecko z zaburzeniami rozwoju dojrzewa o wiele wolniej 
niż jego rówieśnicy w takich sferach jak: emocjonalna, społeczna i poznaw-
cza. Na zakończenie autorka chce ukazać rolę oraz zadania stawiane przed 
specjalistami w budowaniu prawidłowych relacji emocjonalnych między 
dzieckiem niepełnosprawnym bądź o zaburzonym rozwoju a jego opieku-
nem. W tym celu prezentuje pięć najważniejszych zasad wczesnej interwencji. 

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu to bez 
wątpienia bardzo ciekawa publikacja dotycząca zaburzeń rozwoju u dzieci 
narażonych na negatywne czynniki środowiskowe lub dotknięte chorobą 
lub niepełnosprawnością. Dużym walorem tej pozycji jest różnorodność 
zebranych w niej artykułów oraz badania przytoczone na potwierdzenia 
przedstawionych teorii. Dodatkowo uważam, że osoby sięgające po tę 
pozycję wzbogacą swoją wiedzę o propozycje oraz sposoby pracy z dzieć-
mi i młodzieżą z trudnościami w rozwoju i zachowaniu. 
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