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Wprowadzenie 

Kolejny tom Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Spe-
cjalnej stanowi zbiór artykułów poruszających problematykę dziec-
ka we wczesnym systemie opieki i wychowania, jego odmienności 
wynikającej z niepełnosprawności, stresu i kryzysu rodzicielskiego, 
a także problematykę dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem 
Aspergera. Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na rozpoczęte 
działania prawne i organizacyjne. Obszary poruszanych zagadnień 
mogą stanowić inspirację do planowania i realizowania działań 
wspomagających optymalny rozwój dziecka, a także wspomagania 
jego rodziny. 

Opracowanie otwiera artykuł Katarzyny Ćwirynkało i Urszuli 
Bartnikowskiej dotyczący odkrywania przez rodziców adopcyjnych 
i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z jego niepełno-
sprawności. Jak wskazują Autorki, zmierzenie się z odmiennością 
dziecka dotyczyć może tak rodziców biologicznych, jak i adopcyj-
nych oraz zastępczych. Znaleźć można między nimi wiele elemen-
tów wspólnych, przyjąć bowiem można, że pewne doświadczenia  
i przeżycia rodzicielskie są udziałem większości z nich. Empiryczną 
część tekstu stanowi ciekawa analiza wyników badań jakościowych 
przeprowadzonych z rodzicami z 20 rodzin adopcyjnych i zastęp-
czych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Analiza 
wywiadów pokazuje sposoby odkrywania inności dziecka, sposoby 
dochodzenia do akceptacji tej odmienności oraz znaczenie, jakie 
przypisywane jest odmienności dziecka. 
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W polskim systemie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi nie 
brakuje ciekawych rozwiązań. Jednakże brak spójności w zarządza-
niu poszczególnymi grupami placówek opieki nad małymi dziećmi 
sprawia, że niektóre rozwiązania nie mogą być w pełni wdrożone. 
Ten problem dotyczy systemu żłobków i wczesnego wsparcia roz-
woju dzieci, jak zaznacza Anna Mikler-Chwastek. Autorka podkreśla, 
że w przypadku diagnozy lub podejrzenia u dziecka jakichkolwiek 
zaburzeń w rozwoju warto jak najszybciej podjąć wieloprofilowe 
działania mające na celu wspomaganie jego rozwoju. Wpłynie to nie 
tylko na poprawę aktualnego stanu, ale może przyczynić się do 
zmniejszenia lub wręcz zniwelowania problemów, które mogą mieć 
swoje konsekwencje w przyszłości. Wiele zaburzeń ma bowiem 
tendencje do pogłębiania się z wiekiem, zatem im szybciej dziecko 
zostanie poddane terapii, tym większe prawdopodobieństwo, że 
uniknie wielu trudności. 

Problematyka kryzysu rodziców dziecka z niepełnosprawnością 
w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych stanowi za-
gadnienie poruszane w artykule Joanny Doroszuk. Autorka wska-
zuje, że przemiany społeczne i kulturowe determinują funkcjono-
wanie rodziny dzieci niepełnosprawnych. Internet, grupy wsparcia 
lub stowarzyszenia są nowymi narzędziami normalizacji, których 
rodzice mogą używać. Mogą mieć wpływ zarówno na budowę 
jego rodzicielstwa, jak i na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
Autorka dokonuje analizy sytuacji społecznej i emocjonalnej rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych w oparciu o swoje badania. Wskazu-
je także znaczące kategorie i obszary istotne dla dalszej eksploracji 
naukowej. 

Kolejny artykuł, autorstwa Barbary Winczury, porusza niezwy-
kle istotną problematykę rozwoju relacji społecznych dzieci ze spek-
trum autyzmu w kontaktach z bliskim. Autorka ukazuje profil roz-
woju relacji społecznych małych dzieci z autyzmem w kontaktach  
z bliskimi oraz dokonuje analizy uwarunkowań przywiązania  
w relacji dziecko – rodzic w tej grupie zaburzeń. Jak podkreśla  
B. Winczura, prawie połowa osób z autyzmem w różnej formie 
uczestniczy w życiu społecznym, choć ich profil deficytów emocjo-
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nalno-społecznych pozostaje wysoce zróżnicowany. Upośledzenie 
sfery społecznej w tej populacji obejmuje ograniczone możliwości  
i zdolności rozpoznawania, rozumienia i zaangażowania się w kon-
takt z drugim człowiekiem oraz komunikację międzyludzką. Rodzi-
ce/bliscy opiekunowie stają się zatem pierwszymi obserwatorami 
niepokojących zachowań dziecka, ale i pierwszymi inicjatorami 
budowania bliskich relacji ze swoim potomstwem. 

Artykuł Anety Wojciechowskiej i Anny Gulczyńskiej przedstawia 
wyniki badań pilotażowych dotyczących zachowań seksualnych 
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w opiniach ich matek.  
W pierwszej kolejności Autorki zaprezentowały kanwę teoretyczną, 
w oparciu o którą zaprojektowano metodologię badań. Następnie 
szczegółowo opisały wyniki, dyskusję oraz możliwe na tym etapie 
postępowania badawczego – wnioski. Respondentkami było 38 ma-
tek, które wypełniając kwestionariusz ankiety, wskazywały zarów-
no rodzaj, jak i częstość zaobserwowanych u sowich dzieci lub ado-
lescentów zachowań seksualnych. 

Niezwykle ważne zagadnienie dotyczące stresu matek dzieci  
z autyzmem zostało przedstawione w artykule Anny Banasiak. Ce-
lem zaprezentowanego badania było określenie poziomu stresu 
rodzicielskiego, jaki doświadczają matki dzieci z autyzmem. W ba-
daniu uczestniczyło 39 matek dzieci z autyzmem, 40 matek dzieci  
z zespołem Downa oraz tyle samo matek dzieci rozwijających się 
prawidłowo. Wyniki wskazują na wyższy poziom stresu rodziciel-
skiego u matek dzieci z autyzmem niż u matek dzieci z zespołem 
Downa i matek dzieci rozwijających się prawidłowo. Potencjalne 
źródła zasobów radzenia sobie u matek dzieci z autyzmem związa-
ne są, jak podkreśla Autorka tekstu, z relatywnie niskim stresem 
wynikającym z dysharmonii w rodzinie, z obciążeń osobistych, sta-
nem zdrowia dziecka oraz problemów materialnych. Dopełnieniem 
tego zagadnienia są badania przedstawione w artykule Mieczysła-
wa Dudka dotyczące radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci 
autystycznych. Jak wskazuje Autor tekstu, pojawienie się w rodzi-
nie dziecka z niepełnosprawnością zawsze stanowi źródło ogrom-
nego stresu. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku 
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posiadania dziecka z autyzmem z racji jego nieprzewidywalnego  
i nietypowego rozwoju. Przedmiotem badań zawartych w artykule 
było zbadanie sposobów radzenia sobie ze stresem wśród 130 ro-
dziców dzieci z autyzmem. 

Specyfikę komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespo-
łem Aspergera w kontekście pełnionej przez niego roli ucznia i ko-
lego poruszyła Ewa Gacka. Autorka podkreśla, że komunikacja 
stanowi jeden z istotniejszych elementów ludzkiej egzystencji, gdyż 
człowiek jako istota społeczna dąży do kontaktu z innymi. Umiejęt-
ności komunikacyjne wpływają m.in. na stopień akceptacji osoby 
przez pozostałych członków społeczności, sprzyjają osiąganiu sukce-
sów w różnych aspektach życia, odgrywaniu ról społecznych.  
W artykule koncentruje się na analizie umiejętności komunikacyj-
nych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych dziecka z zespołem 
Aspergera, a także na pokazaniu specyficznego sposobu komuni-
kowania się osoby z zespołem Aspergera, który utrudnia jej odnale-
zienie się w społeczności szkolnej. 

W kolejnym artykule Małgorzata Moszyńska przedstawiła 
wnioski z badań dotyczących środowiska szkoły w narracjach 
uczniów z zespołem Aspergera. Artykuł podejmuję tematykę spo-
łecznego funkcjonowania ucznia z rozpoznanym zespołem Asper-
gera w środowisku szkoły ogólnodostępnej, w jego subiektywnej 
ocenie. Osadzony został w nurcie badań jakościowych, a celem 
przeprowadzonych badań było dotarcie do subiektywnych znaczeń, 
jakie nadają uczniowie z zespołem Aspergera tej placówce i zrozu-
mienie, czym jest dla nich szkoła. 

Ciekawych analiz dostarczyło opracowanie Rity Khoury doty-
czące matek dzieci z zespołem Touretta. Celem opracowania było 
zebranie danych pochodzących od matek dzieci z zespołem Touret-
te’a (TS), w celu określenia, w jakim stopniu istnienie dziecka z TS 
w rodzinie wpływało na jakość życia matki. W badaniu wzięło 
udział 50 matek dzieci z TS. Wyniki badań pokazały, że brak rzetel-
nej i kompleksowej diagnozy i informacji może doprowadzić matki 
do stanu dużego stresu, dyskomfortu i braku równowagi. 
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Całość opracowania kończą sprawozdania z konferencji (XIX 
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia Lo-
gopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy”, Lublin 
30 Czerwca – 2 Lipca 2017 r. oraz III Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Dziecko i nauczyciel w świecie mediów”) oraz recenzja 
publikacji naukowej. 

Magdalena Olempska-Wysocka 
Redaktor Tomu 

 
 



12 Wprowadzenie 

 



Wprowadzenie 13 

 

  

ARTYKUŁY 



14 Wprowadzenie 

 



 
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 19/2017 

KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO,
URSZULA BARTNIKOWSKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych  
i zastępczych odmienności dziecka  
wynikającej z niepełnosprawności.  

Studium fenomenograficzne 

ABSTRACT: Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska, Odkrywanie przez rodzi-
ców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynika-jącej z niepełnosprawności. 
Studium feno-menograficzne [A child’s otherness resulting from a disability. A phe-
nomenographic study of adoptive and foster parents]. Interdyscyplinarne Konteksty 
Pedagogiki Specjalnej, nr 19, Poznań 2017. Pp. 15-37. Adam Mickiewicz University 
Press. ISSN 2300-391X 

A certain percentage of disabled children are not raised in their biological families. 
It happens more and more often that the place of residence of such a child is not an 
institution but the adoptive or foster family. Increased prevalence of this type of 
families makes the study of this area of functioning of children with disabilities 
become more important. The paper covers the issue of dealing with a child’s differ- 
rrence by their adoptive/foster parents. The difference has its source e.g. in a disa-
bility. The empirical part of the article is the result of quality research conducted 
with parents from 20 adoptive/foster families that raise a child with a disability 
(this is a section of the broader research conducted by the authors with these fami-
lies). The analysis of the interviews shows the ways to discover the difference  
a child, the ways to accept the difference of a child, and the importance they attach 
to the difference of a child. 

KEY WORDS: adoptive/foster family, disabled child, difference 
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Zmierzenie się z odmiennością swojego dziecka dotyczyć może 
tak rodziców biologicznych, jak i adopcyjnych oraz zastępczych. Da 
się znaleźć między nimi wiele elementów wspólnych, przyjąć bo-
wiem można, że pewne doświadczenia i przeżycia rodzicielskie są 
udziałem większości z nich. W obu przypadkach często dochodzi 
do pogorszenia sytuacji materialnej (czy też ogólnie bytowej), gdyż 
każde dziecko w rodzinie wymaga dodatkowych nakładów finan-
sowych, a dziecko z niepełnosprawnością w szczególności, ze 
względu na specjalne potrzeby1. Pojawienie się dziecka z niepełno-
sprawnością w rodzinie może prowadzić do zmniejszenia nie tylko 
jej zasobów materialnych, ale też psychologicznych i izolacji spo-
łecznej2. Sytuację tę pogarszają skutki transformacji systemowej, 
które wiążą się z utratą poczucia bezpieczeństwa, finansowej stabi-
lizacji oraz odchodzeniem od instytucjonalnych form wsparcia spo-
łecznego3. W efekcie rodziny borykają się z problemami różnego 
typu, np. finansowymi, wychowawczymi, zmianami w układzie sił 
pomiędzy poszczególnymi jej członkami, negatywnymi postawami 
otoczenia i innymi4. Edyta Chajda5 podaje, że pomimo istnienia  
w opinii społecznej świadomości trudności, jakie napotyka rodzina 
________________ 

1 E. Muszyńska, Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, 
[w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa, 1999, 
s. 101-164; G. Kwaśniewska, Rodzina dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2005; A. Sakowicz-Bo-
boryko, Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych, Trans 
Humana, Białystok 2005. 

2 M. Parchomiuk, Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji 
trudnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007;  
B. Górnicka, „Rodzicielski świat” matek i ojców wychowujących dziecko z niepełnospraw-
nością, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, red. J. Brągiel, P.E. Ka-
niok, A. Kurcz, Wydawnictwo UP, Opole 2013; J. Lipińska-Lokś, B. Skwarek, Rodzice 
w obliczu niepełnosprawności dziecka, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edu-
kacji, red. J. Brągiel, P.E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo UP, Opole, 2013. 

3 Por. A. Krause, Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005. 

4 Por. Z. Kazanowski, Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych 
umysłowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011. 

5 E. Chajda, Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Komunikat z badań, CBOS, 
Warszawa 2007, s. 8. 
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wychowująca niepełnosprawne dziecko, zdaniem zdecydowanej 
większości Polaków (94%), opieka i wspomaganie osób z niepełno-
sprawnością to przede wszystkim powinność rodziny. Powszechnie 
roli rodziców przypisuje się rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. 
Matkę postrzega się jako animatorkę życia dziecka niepełnospraw-
nego. Beata Antoszewska6 zauważa, że matka staje się animatorką 
bezpośrednią, kiedy zajmuje się dzieckiem, kierując się wrodzoną 
intuicją i potrzebą pomagania oraz pośrednią, kiedy poszukuje po-
mocy specjalistycznej i korzysta z niej. Matka staje się też realizatorką 
zaleceń specjalistów. Na terenie rodziny dziecko przebywa najczę-
ściej i zwykle to tutaj oczekuje się realizowania zaleceń terapeutów/ 
/rehabilitantów przez najbliższych, co może zwielokrotnić praw-
dopodobieństwo odniesienia sukcesu terapeutycznego. Przyjmo-
wanie przez coraz większy odsetek ludzi nowego, partnerskiego 
modelu rodziny, zakładającego bardziej zrównoważony układ sił  
i rozkład obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami rodzi-
ny powoduje, że wiele zadań związanych z wychowaniem dziecka, 
opieką nad nim i jego rehabilitacją staje się również udziałem oj-
ców7. Niezależnie jednak od tego, czy rozpatrujemy sytuację matek 
czy ojców biologicznych, adopcyjnych lub zastępczych wychowują-
cych dzieci z niepełnosprawnością, uznać można, że borykać się oni 
muszą z większą liczbą sytuacji trudnych niż rodzice dzieci pełno-
sprawnych. Trudności związane z faktem odmiennego funkcjono-
wania dziecka oraz społeczne oczekiwania sprawiają, że stres rodzi-
cielski jest większy8. 
________________ 

6 B. Antoszewska, Matka jako animator w życiu dziecka niepełnosprawnego, [w:] 
Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski,  
A. Krause, Olsztyn 2008, s. 186-191. 

7 K. Ćwirynkało, Ojciec w wychowaniu i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością, 
[w:] Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej, red. A. Klinik, D. Prysak, 
Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2011,  
s. 133-147. 

8 Por. E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998; E. Pisula, Rodzice  
i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007; K. McGlone, L. Santos, L. Kazama, R. Fong, Ch. Mueller, 
Psychological Stress in Adoptive Parents of Special-Needs Children, „Child Welfare” 
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Poza podobieństwami w sytuacji rodzin biologicznych oraz  
adopcyjnych i zastępczych dziecka z niepełnosprawnością dostrzec 
należy także ich specyfikę z przynajmniej kilku powodów. Przede 
wszystkim zwraca uwagę duża częstotliwość występowania różne-
go rodzaju zaburzeń u dzieci w opiece zastępczej/adopcyjnej9. Zja-
wisko to dostrzegane jest również w polskiej literaturze10. Dla przy-
kładu Jacek Błeszyński11 po przebadaniu 97 rodzin adopcyjnych, 
podaje, że u 41 przysposobionych przez nie dzieci stwierdzono  
objawy różnych chorób oraz/lub zaburzenia rozwojowe. Z kolei 
raport GUS-u: „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną 
w 2015 roku”12 wskazuje, że pod koniec 2015 r. w rodzinnej pieczy 
zastępczej w Polsce 10,5% wszystkich podopiecznych posiadało 
orzeczenie o niepełnosprawności. Niestety, nie ma informacji o tym, 
jaki odsetek pozostałych dzieci posiada inne, „drobne” dysfunkcje, 
np. trudności w uczeniu się, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia 
________________ 

2002, LXXXI, 2, s. 151-171; A. Borowicz, Stres rodziców wychowujących dzieci z niepeł-
nosprawnością słuchową, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiąza-
nia” 2012, 2, s. 55-80. 

9 J.A. Rosenthal, V. Groze, A.G. Aguilar, Adoption Outcomes for Children with 
Handicaps, „Child Welfare” 1991, LXX, 6, s. 623-636; H. Minnis, K. Everett, A.J. Pelosi,  
J. Dunn, M. Knapp, Children in Foster Care: Mental Health, Service Use and Costs, “Eu-
ropean Child & Adolescent Psychiatry” 2006, 15, 2, s. 63-70. 

10 U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka  
z niepełnosprawnością, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013; U. Bartni-
kowska, K. Ćwirynkało, Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie adopcyjnej i zastęp-
czej. Część I – zetknięcie się z niepełnosprawnością dziecka, analiza decyzji, Kwartalnik 
„Szkice Humanistyczne” 2012a, XII, 2(28), s. 197-216; U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, 
Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Część II – jakość funkcjo-
nowania rodzin, Kwartalnik „Szkice Humanistyczne” 2012b, XII, 4(30), s. 199-216;  
U. Bartnikowska, Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej – studium przy-
padku, „Wychowanie na co Dzień” 2013, 1-2, s. 3-8; K. Ćwirynkało, Rodzina zastępcza  
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Studium przypadku, „Wychowanie na co 
Dzień” 2013, 1-2, s. 9-16. 

11 J.J. Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin  
adopcyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. 

12 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 roku (2016), Warszawa: 
Główny Urząd Statystyczny, pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina_ 
w_2015.pdf [dostęp: 8.07.2017]. 
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zachowania. Przypuszczać można, powołując się na badania ze 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii13, że jest ich więcej niż 
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Kolejna kwestia dotyczy charakteru relacji pomiędzy rodzicem 
adopcyjnym/zastępczym a dzieckiem. Z jednej strony można by 
domniemywać, że brak biologicznej więzi pomiędzy rodzicami  
a dziećmi pozbawiać może rodziców ważnego źródła mobilizacji do 
zapewnienia dziecku jak najlepszego wsparcia. Z drugiej jednak 
rodzice ci często są bardzo zdeterminowani i dysponują różnymi 
zasobami, dzięki którym są w stanie zapewnić dziecku optymalne 
warunki rozwoju. Dostępne badania wskazują np., że matki adop-
cyjne i zastępcze wychowujące dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną stosunkowo rzadziej cierpią na depresję niż matki biolo-
giczne takich dzieci14, a poziom satysfakcji rodziców adopcyjnych  
i zastępczych z wychowywania dziecka z niepełnosprawnością 
uznać można za wyskoki15. Nie bez znaczenia jest również kwestia 
możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego oraz  
w zakresie pomocy specjalistycznej przez rodziny zastępcze (za-
równo spokrewnione, jak i zawodowe), w szczególności te posiada-
jące status rodzin zastępczych specjalistycznych, które z założenia 
mają zapewnić opiekę dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. 

Zastosowana procedura metodologiczna 

Przedmiotem podjętych badań było doświadczanie rodziciel-
stwa zastępczego/adopcyjnego sprawowanego względem dziecka 
________________ 

13 J.A. Rosenthal, V. Groze, G.D. Aguilar, op. cit., s. 623-636. 
14 L.M. Glidden, V.L. Valliere, S.L. Herbert, Adopted Children With Mental Retar-

dation: Positive Family Impact, “Mental Retardation” 1998, 26, 3, s. 119-125. 
15 N. Gallant, What works in special needs adoption, [w:] What works in child welfare, 

Child Welfare League of America, red. M. Kluger, G. Alexander, P. Curtis, Child Wel-
dare League of America, Washington 2000, s. 227-234; A. Gath, Mentally Retarded 
Children in Substitute and Natural Families, “Adoption and Fostering” 1983, 7, s. 35-40; 
J.A. Rosenthal, Outcomes of adoptions of children with special needs, “The Future of 
Children” 1993, 3, 1, s. 77-88. 
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niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodziciel-
skiego odbioru odmienności dziecka. Celem badań było ukazanie 
sposobów pojmowania odmienności niepełnosprawnego dziecka 
przez jego rodziców adopcyjnych/zastępczych. Problemy badaw-
cze zostały sformułowane następująco: W jakich kategoriach rodzi-
ce adopcyjni/zastępczy opisują odmienność przyjętego do rodziny 
dziecka niepełnosprawnego? Co w ich odbiorze oznacza odmien-
ność dziecka? Jakie znaczenia badani przypisują swojemu doświad-
czaniu inności dziecka? 

Aby odpowiedzieć na postawione pytania, wybrano jakościową 
strategię badawczą usytuowaną w paradygmacie interpretatyw-
nym. Przyjęcie tej drogi badawczej wynikało ze specyfiki grupy 
badawczej, unikalności i trudnej dostępności do grupy badawczej. 
Wybrany paradygmat pozwolił na uznanie istnienia intersubiek-
tywności. Według Edmunda Husserla16 daje ona podstawę do 
stwierdzenia, że subiektywnie przeżywane światy posiadają wspólną 
intersubiektywną część, która może zyskać miano obiektywnie ist-
niejącej realności dzięki nauce. 

Jako metodę służącą do znalezienia odpowiedzi na postawione 
wyżej pytania wybrano fenomenografię, która „zajmuje się ja-
kościowo odmiennymi sposobami, jakie wykorzystują ludzie do 
doświadczania zjawisk i myślenia o nich, a także do myślenia  
o wzajemnych relacjach między ludźmi i światem”17. Do zbierania 
danych wykorzystano wywiady pogłębione, które po dokonaniu 
transkrypcji zakodowano w oparciu o podejście indukcyjne18 i ele-
menty teorii ugruntowanej Katy Charmaz19. 

________________ 

16 E. Husserl, Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dua-
lizm i psychologia psychofizyczna, [w:] Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989, s. 54-74. 

17 R.G. Paulston, Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map 
teorii paradygmatów, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych peda-
gogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Edytor, Warszawa – Toruń, 1993, s. 41. 

18 M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000. 
19 K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, 

Warszawa 2009, s. 59-124. 
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Przedstawione wyniki stanowią fragment szerszego projektu 
badawczego obejmującego sytuację dzieci niepełnosprawnych  
w rodzinach adopcyjnych i zastępczych prowadzonych w latach 
2010-201220. Grupę badawczą stanowiło 20 rodzin (w każdym przy-
padku w badaniach brało udział oboje bądź jedno z rodziców), któ-
rzy przysposobili lub przyjęli do rodziny zastępczej dziecko z nie-
pełnosprawnością. Rodzin adopcyjnych biorących udział w badaniu 
było 11, natomiast zastępczych 9, w tym 3 rodziny zastępcze spo-
krewnione i 6 niespokrewnionych (w tej grupie tylko jedna rodzina 
posiadała status rodziny zastępczej specjalistycznej). Wiek dzieci 
wahał się od 2 do 27 lat, a doświadczana przez nie niepełnospraw-
ność to m.in.: uszkodzenie słuchu, niepełnosprawność intelektual-
na, poważna choroba przewlekła, Płodowy Zespół Alkoholowy, 
mózgowe porażenie dziecięce i autyzm. W badaniu wykorzystano 
kwestionariusz własnej konstrukcji, który służył do przeprowadze-
nia wywiadu. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu proce-
dury jakościowej. Przeprowadzono wywiady, które następnie pod-
dano transkrypcji i analizie jakościowej. 

Wyniki badań własnych 

Opisy rodziców dotyczące pierwszych doświadczeń związanych 
z odmiennością dziecka dzielą wszystkich badanych rodziców na 
dwie główne grupy: 1) tych, którzy odkrywali zaburzenia rozwojowe 
u swoich dzieci dopiero po przyjęciu ich do rodziny, 2) tych, którzy 
od początku wiedzieli, że dziecko ma problemy rozwojowe. 

Rodzice nieświadomi odmienności dziecka 

Odkrycie zaburzeń – jak się wydaje – powinno leżeć w kompe-
tencjach specjalistów decydujących o przekazaniu dziecka konkret-

________________ 

20 U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, op. cit. 
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nej rodzinie. Rodzice winni w pełni świadomie, znając swoje pre-
dyspozycje i możliwości, decydować się na otoczenie opieką dziec-
ka z pewnymi ograniczeniami. Tymczasem w kilku przypadkach 
zdarzyło się inaczej. 

Nieświadomość rodziców dotycząca występowania zaburzeń  
u dzieci spowodowana była dwoma czynnikami. U części był to 
wiek dziecka, który uniemożliwiał postawienie dalekosiężnej dia-
gnozy dotyczącej dalszego rozwoju, np. intelektualnego czy moto-
rycznego. U młodszych dzieci (szczególnie noworodków, ale też 
niemowląt) trudno postawić ostateczną diagnozę dotyczącą możli-
wości rozwojowych ze względu na duże zróżnicowanie w rozwoju 
indywidualnym, a także ze względu na trudności z odróżnieniem 
objawów negatywnego wpływu czynników zewnętrznych od ujaw-
niania się faktycznego (ograniczonego) potencjału dziecka, jak rów-
nież ze względu na plastyczność dziecka i jego możliwości poko-
nywania utrudnień rozwojowych w sprzyjających warunkach.  
W innych przypadkach niewiedza rodziców spowodowana była nie-
ujawnieniem znanych pracownikom diagnoz dotyczących dzieci. 

Pierwsza przyczyna (wiek dziecka w momencie przyjęcia do 
rodziny) skutkowała tym, że niepełnosprawność była odkrywana  
z kilkuletnim opóźnieniem. O takim doświadczeniu części bada-
nych świadczą przykładowe wypowiedzi: 

Problemy Frani ujawniły się dopiero w zerówce. Zwrócono mi uwagę na 
występowanie trudności w zakresie przyswajanej wiedzy i umiejętności. 
Zauważono wiele przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki w szkole pod-
stawowej. […] Nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości, że nasze jedyne 
dziecko ma problemy w szkole, że ma ograniczone możliwości poznaw-
cze. Przecież dbaliśmy o nią i wcześniej nie zauważyliśmy nic niepokoją-
cego. […] Myśleliśmy, że jak pójdzie do szkoły, jakoś te trudności miną  
i będzie wszystko w porządku, dlatego posłaliśmy ją normalnie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. I dopiero zaczęły się problemy… (Felicja, 
matka adopcyjna 11-latki z niepełnosprawnością intelektualną) 

Kamil się rozwijał normalnie, do trzech lat to było normalne, pogodne 
dziecko, biegało… Rok i trzy miesiące skończył – pieluchy na bok. […] 
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Były tylko problemy z mówieniem, bo bardzo malutko mówił, a potem 
przestał w ogóle. Do przedszkola pochodził tylko miesiąc czasu, bo już 
zauważyły nauczycielki, że Kamil się inaczej zachowuje wśród dzieci 
[…] zaczęło się właśnie chodzenie po psychologach, po różnych leka-
rzach, gdzie dowiadywaliśmy się coraz bardziej, że jest autystą. (Kry-
styna, spokrewniona matka zastępcza 14-latki z autyzmem) 

W obu przypadkach zdiagnozowanie niepełnosprawności było 
zaskakującym odkryciem dla badanych. W narracjach pojawia się 
gradacja doświadczeń życiowych i moment diagnozy umieszczany 
jest wśród tych, które były najtrudniejsze. Nie jest to faza szoku, 
jaką spotyka się u rodziców, którym urodziło się dziecko niepełno-
sprawne, ale jest to przeżycie, które może być porównane do prze-
żyć rodziców biologicznych, których dzieci zostały zdiagnozowane 
później niż tuż po urodzeniu. Dzieci badanych osób mają już za 
sobą kilkuletnią historię pobytu w ich rodzinie, stąd w obu wypo-
wiedziach pojawia się zestawianie zdiagnozowanych problemów  
z wcześniejszymi sukcesami dzieci (szybkie przystosowanie do 
załatwiania potrzeb fizjologicznych na nocnik, obserwowanie  
u dziecka zrównoważenia emocjonalnego i braku skłonności agre-
sywnych). One stanowią kontekst zmieniającej się sytuacji rodzin-
nej. Obie badane opowiadają o wyjściu dziecka poza krąg rodzinny, 
pójściu do przedszkola, a wraz z nim o możliwości konfrontacji 
funkcjonowania dziecka z funkcjonowaniem jego rówieśników.  
W wypowiedziach pojawia się też kategoria oczekiwania na po-
prawę, która jednak nie występuje w takim wymiarze, jakiego spo-
dziewają się rodzice. 

Siłę przeżyć badanych daje się zauważyć poprzez te części nar-
racji, które dotyczą zastosowanych przez nie mechanizmów obron-
nych21: zaprzeczanie (nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości), złudzenie 
tymczasowości problemów (jak pójdzie do szkoły jakoś te trudności 
miną) i podejmowanie niekoniecznie racjonalnych działań, które 
miałyby je zniwelować (posłaliśmy ją normalnie do klasy pierwszej), 

________________ 

21 Por. E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców… 
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poszukiwanie winnych, także obwinianie siebie (Nie posłaliśmy 
dziecka do przedszkola, […] może to był błąd), potrzeba potwierdzenia 
diagnozy, a może nawet poszukiwanie innej, bardziej korzystnej 
(chodzenie po psychologach, po różnych lekarzach, gdzie dowiadywaliśmy 
się coraz bardziej, że jest autystą). Zawarte w opowieściach o pojawie-
niu się diagnozy niepełnosprawności u dziecka informacje o stoso-
wanych mechanizmach obronnych rodziców potwierdzają, że było 
to trudne emocjonalnie przeżycie. 

Do rodziców, którym nie został ujawniony fakt istniejącej już 
niepełnosprawności u dziecka, należą m.in. Regina i Ryszard. Oto 
ich dialog obrazujący nieświadomość trudności przyjętych do ro-
dziny zastępczej zawodowej dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną: 

Nic żeśmy nie wiedzieli. Powiedziano nam, że on się moczy w nocy. 
[…] Faktem jest, że dom dziecka nie informował absolutnie o żadnych 
zaburzeniach. (Regina) 

Myśmy otrzymali wszystkie dokumenty dopiero wtedy, gdy zakończy-
ła się oficjalnie sprawa w sądzie. […] Było wśród nich orzeczenie o 
niepełnosprawności. (Ryszard) 

Tak, ale nam nawet to orzeczenie właściwie nic nie mówiło, […] jak 
przyjechał do nas Rafał, to mąż na drugi dzień do niego mówi: „Wiesz 
synku, ja w twoim wieku to czytałem już «Potop»„ i daliśmy Rafałowi 
grubą książkę. […] I następnego dnia, pytamy: „Rafałku, czy ty wie-
czorkiem sobie coś tam poczytałeś?”. A on, że nie bardzo. […] To my 
mówimy – do okulisty trzeba iść. […] Dopiero później się przekonali-
śmy, że to nie wzrok jest przyczyną problemów, […] nikt nas o tym nie 
uprzedził. (Regina) 

Myśmy poznali ludzi jako ludzi, wie pani, nie ich problemy, ale ludzi 
jako ludzi. Gdybyśmy nie poznali ludzi jako ludzi, a znali tylko mate-
riały, decyzja mogłaby być inna. (Ryszard) 

Odkrycie niepełnosprawności, o których nie zostali rodzice po-
informowani, odbywa się dosyć szybko. W wypowiedziach bada-
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nych reprezentujących ten typ rodziny daje się wyróżnić kilka cha-
rakterystycznych elementów. Pierwszy to poznanie dziecka takim, 
jakim ono jest, ale – jak podkreślają badani – poznanie go przez 
pryzmat człowieczeństwa, a nie deficytów rozwojowych. Opis ro-
dziców zawiera zwykłe spotkanie jednego człowieka z drugim oraz 
siłę zadziałania „pierwszego wrażenia” bez obciążenia negatyw-
nymi informacjami. Drugi element to brak informacji na temat roz-
woju dzieci. Nie przychodzą one do rodziny jako zaetykietowane  
i naznaczone swoimi ograniczeniami. Rodzice mogą osobiście od-
krywać ich potencjał (w tym też specyfikę funkcjonowania wraz  
z pewnymi ograniczeniami). Rodzice podkreślają też, że decyzja  
o przyjęciu dziecka ze względu na brak dostępu do diagnoz została 
podjęta na podstawie poznania dziecka/dzieci, a nie ich wad. Trze-
ci to sam proces odkrywania deficytów dzieci. Odkrycie to obejmuje 
dwie drogi: dokumenty i własne obserwacje. Dokumentacja to na-
turalna ścieżka poznania dzieci, która powinna poprzedzać przyję-
cie ich do rodziny, u badanych została „ujawniona” dosyć późno. 
Badani nadają jednak szczególne znaczenie późniejszemu poznaniu 
diagnozy, jako ważnemu faktowi przyczyniającemu się do podjęcia 
pozytywnej decyzji w sprawie podjęcia się opieki nad dziećmi. 
Wczesnemu poznaniu diagnoz oraz materiałów szkoleniowych 
przypisują potencjalną przyczynę powstawania negatywnego na-
stawienia do dzieci i odrzucenia ich. 

W ten element wpleciony jest proces wchodzenia w role rodzi-
cielskie, tworzenia się tożsamości rodzica oraz tożsamości dziecka 
(wyrażone słowami: Wiesz synku, ja w twoim wieku…). Tożsamy ozna-
cza „taki sam”. Ryszard pokazuje utożsamianie możliwości dziecka  
z własnymi możliwościami prezentowanymi w danym wieku, przy-
pisuje mu podobne zainteresowania. To prowadzi do odkrycia (nie-
zidentyfikowanych póki co) odmienności dziecka i zapoczątkowuje 
proces poszukiwania przyczyn. Rodzice przyjmują dwie możliwości: 
wadę wzroku i zaniedbanie. Niepełnosprawność intelektualna jest 
trudniejsza do przyjęcia. Wadę wzroku da się skorygować, zanie-
dbanie poprzez przyjęcie dziecka do rodziny zostało przerwane i mo-
że być kompensowane. Natomiast niepełnosprawność intelektualna, 
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to niepełnosprawność, która – jak wykazują badania Antoniny 
Ostrowskiej22 – wywołuje najczęściej w otoczeniu postawę nie tyle 
odrzucenia, co dystansu. Można przypuszczać, że z tego też względu 
badanym łatwiej było myśleć o ograniczonych możliwościach dzieci 
jako wyniku zaniedbania czy uszkodzenia wzroku. Dodatkowo ba-
dani przyznają, że w ich przypadku niepełnosprawność intelektualna 
jest czymś wcześniej niespotykanym. Oboje przyznają, że wcześniej 
nie mieli kontaktu z ludźmi funkcjonującymi poniżej normy intelek-
tualnej, wręcz przeciwnie – obracali się wśród ludzi wykształconych. 

Ostatni element wyróżniony w procesie odkrywania niepełno-
sprawności dzieci to obawa o swoje rodzicielskie kompetencje. Ro-
dzice intuicyjnie zdają sobie sprawę z tego, że specyficzne potrzeby 
dzieci niepełnosprawnych wymagają też specjalistycznej wiedzy  
i umiejętności. 

Rodzice od początku świadomi niepełnosprawności dziecka 

Wśród tych badanych można wyróżnić dwie podgrupy: osoby 
zupełnie oraz częściowo świadome. Osoby częściowo zorientowane, 
do których należy niżej cytowana matka zastępcza, otrzymały in-
formację, że dzieci, które zamierzają przyjąć do rodziny zastępczej, 
mają pewne ograniczenia bądź problemy zdrowotne. Jednak wraz  
z poznawaniem dziecka odkrywały kolejne utrudnienia rozwojowe. 

Wiedziałam, że uczęszcza do szkoły specjalnej, ale mówiono mi, że to 
upośledzenie na pograniczu normy, później okazało się, że to upośle-
dzenie w stopniu umiarkowanym, pomimo mojej i Celinki ogromnej 
pracy. (Czesława, niespokrewniona matka zastępcza 11-latki  
z niepełnosprawnością intelektualną) 

Pozostałe badane osoby od początku były świadome niepełno-
sprawności dziecka, co nie oznacza, że wszystkie były z nią do koń-
________________ 

22 A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, IFiS PAN, War-
szawa 2015. 
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ca oswojone. Niektóre z osób badanych wcześniej miały kontakt  
z osobami o tym typie niepełnosprawności, co przyjęte przez nie 
dziecko (np. Monika z dziećmi niesłyszącymi, a Wanda z własnym 
dzieckiem karmionym pozajelitowo). 

Choroba jest nieprzewidywalna. […] Mieliśmy siedem lat [córkę  
z karmieniem pozajelitowym – przyp. aut.] zanim Witek do nas 
trafił, nauczyliśmy się z tym żyć. (Wanda, matka zastępcza, nie-
spokrewniona 5-letniego chłopca z ciężką chorobą przewlekłą) 

Wanda skupia się przede wszystkim na odmienności związanej 
z koniecznością karmienia pozajelitowego Witka. Jest to schorzenie, 
z którym zdążyła się już „zżyć”, ponieważ jej biologiczna córka 
zmaga się z tą samą niepełnosprawnością. Zna więc jej nieprzewi-
dywalność, konieczność częstych konsultacji medycznych i ta zna-
jomość pozwala ich rodzinie z zupełnym spokojem przyjąć od-
mienność chłopca. Badana po zdiagnozowaniu niepełnosprawności 
u swojej córki przeszła najprawdopodobniej wszystkie fazy przy-
stosowania: szok, kryzys emocjonalny, pozorne przystosowanie  
i konstruktywne przystosowanie23. Akceptacja odmienności córki 
pozwoliła jej na naturalne przyjęcie tego typu schorzenia u innych. 
Badana, opowiadając o pierwszym okresie pobytu Witka w ich ro-
dzinie, zupełnie pomija pozostałe jego zaburzenia: uszkodzenie 
słuchu, chorobę sierocą, opóźnienia intelektualne. Możliwe, że samo 
otwarcie się na odmienność jednego typu spowodowało również 
otwarcie się w ogóle na odmienność drugiego człowieka. 

Monika ma podobną sytuację – zna inne dzieci z uszkodzonym 
słuchem, które chodzą do tej samej szkoły, co przyjęta przez nią 
dziewczynka. 

Marysia miała już dziewięć lat, już dwa lata była w szkole dla niesły-
szących, ciągle w zerówce siedziała, nie mogła się ruszyć z tej zerówki, 
[…] ona nie umiała jeść. Ona była taka chuda i mała. Ale jak ją wzię-

________________ 

23 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1999, s. 18-54. 
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łam, to była jedna z najstraszniejszych rzeczy. (Monika, była matka 
zastępcza, niespokrewniona, obecnie 27-letniej niesłyszącej  
córki). 

Monika jest również oswojona z główną niepełnosprawnością 
Marysi – uszkodzeniem słuchu. Praca w szkole dla niesłyszących 
spowodowała, że stała się, używając nomenklatury Ervinga Goffma-
na24, osobą „zorientowaną”, czyli „wtajemniczoną” w specyfikę 
funkcjonowania ludzi z tego typu odmiennością. Nie miała więc 
problemu z jej zaakceptowaniem i przyjęciem wręcz jako normalnej 
i oczywistej. Co więcej, poznała Marysię z jej osobistymi ogranicze-
niami, znała jej pozycję w szkole i w klasie szkolnej (to, że inne 
dzieci pogardzają nią ze względu na śmierć mamy), wiedziała  
o dodatkowych problemach (związanych chociażby z rozwojem 
intelektualnym), znała przynajmniej szczątkowo jej przeszłość (po-
byt w domu dziecka). Możliwości i podstawowe ograniczenia Ma-
rysi są więc znane i akceptowane. Jednak okazuje się, że pewna 
odmienność dziewczynki budzi głęboki niepokój matki – problemy 
z jedzeniem. Monika odkrywa już nie tylko jej niepełnosprawność, 
ale pewną odmienność zachowania. Opisuje to dosyć szczegółowo, 
ponieważ przypisuje temu duży ciężar znaczeniowy. Umiejętność  
i chęć spożywania pokarmów stanowi jedną z podstawowych 
czynności podtrzymujących życie. Nieumiejętność i niechęć Marysi 
do jedzenia jest jak „bronienie się przed życiem” lub życie ze zmi-
nimalizowanymi potrzebami. Jest to zachowanie zupełnie nieznane 
i osobliwe w odbiorze jej matki, która podejmuje różne działania, 
żeby zrozumieć je, odkryć przyczyny i zmienić. U Moniki dochodzi 
więc kwestia poznawania TEJ konkretnej osoby, jej specyficznego 
funkcjonowania odbiegającego od innych dzieci niesłyszących. 

Zmagania pozostałych osób rozpoczynały się od poznawania 
danego dziecka, jego możliwości i ograniczeń oraz specyfiki niepeł-
nosprawności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przejawy związane  
z odmiennością dziecka, które zawierali w swoich wypowiedziach 
________________ 

24 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2007. 
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badani, to okazuje się, że nie wszystkie były związane z samą nie-
pełnosprawnością. Część z nich dotyczyła wyglądu i budowy ciała 
dziecka, (nie zawsze właściwych) rozpoznań medycznych, inne 
wskazywały na odmienność wynikającą z przeżyć dziecka w rodzi-
nie biologicznej lub placówce opiekuńczej. 

Było podejrzenie FAS, no i ta choroba – wirusowe zapalenie wątroby 
typu C, okazało się, że jednak jej nie ma […]. Okazało się, później, że 
są jeszcze inne wady. (Lidia, matka adopcyjna 6-letniej dziew-
czynki) 

Ona strasznie malutka była, […] urodziła się w 33. tygodniu ciąży, 
ważyła 1300 g, powinna ważyć ponad 2 kg, miała małogłowie, nie mia-
ła proporcji noworodka. (Judyta, matka adopcyjna 7-letniej dziew-
czynki) 

Wyżej zacytowane wypowiedzi obrazują część diagnoz, które 
przytaczali badani rodzice. Obejmują one głównie medyczne roz-
poznania. Inne dotyczyły zachowania dzieci. Szczegółowo opisali to 
w swoich narracjach Anna i Antoni, którzy adoptowali trzyletnią 
Agnieszkę: 

Były różne podejrzenia, że była wykorzystywana seksualnie, bała się 
mężczyzn. Była bardzo wycofana, zastraszona. Jak się ją postawiło, tak 
mogła cały dzień stać nieruchomo. Była nieufna, zwłaszcza do męż-
czyzn. […] Co by się jej nie dało, to chowała sobie pod poduszkę. […] 
Najtrudniejsze były początki, była bardzo niedostępnym dzieckiem. 
Zawsze chciała postawić na swoim. Robiła mi na złość. […] Wszystko 
było na nie. (Anna) 

Była bardzo wystraszona. Nieufna strasznie była, na dystans. (Antoni) 

Anna i Antoni przedstawiają specyficzne zachowania ich córki. 
Wyraźnie w wypowiedziach widać zetknięcie się ludzi z dwóch 
różnych światów: przyjaźnie nastawionych dorosłych i dziecka, 
które ma za sobą dużo negatywnych doświadczeń. Oprócz obja-
wów niepełnosprawności, dziecko przyjęte jako starsze nosi w sobie 
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piętno przeżyć z wcześniejszego okresu życia. Może to być jakaś 
forma wykorzystania seksualnego, przemoc fizyczna czy psychicz-
na. Jest ona przyczyną zachowań, które w opisywanym przypadku 
(w subiektywnym odbiorze badanych) manifestowały się: negaty-
wizmem, lękliwością, wycofywaniem się, bezruchem, „złośliwo-
ścią”, uporem, „dwulicowością” dziecka. Interakcja rodzica z dziec-
kiem w takim przypadku jest dużym wyzwaniem, o czym świadczy 
wspomnienie własnej bezsilności ze strony matki. Zetknięcie się 
tych dwóch światów (rodziców i skrzywdzonego dziecka) powodu-
je, że pojawia się niezgodność ich współdziałania. Obie strony pró-
bują „przetrwać” i narzucić swoje „reguły gry”, przy czym obie 
stosują strategie znane im do tej pory. Rodzice wykorzystują swoją 
wiedzę na temat wychowywania dzieci, dziecko wykorzystuje 
dawne mechanizmy służące przetrwaniu (np. stawia opór czy wy-
łącza się, co do tej pory umożliwiało mu przetrwanie trudnych sy-
tuacji). 

Doświadczanie odmienności dziecka pociąga za sobą korygo-
wanie pewnych swoich i innych ludzi wyobrażeń na temat dziecka  
i jego przyszłości, o czym opowiedziała jedna z matek adopcyjnych 
– Judyta: 

Ale jak siedziałam tam na intensywnej terapii, to zadzwoniła moja sio-
stra, pyta się: jak tam? czy ruszyło się? Ja mówię: no właśnie nie.  
I wtedy właśnie moja siostra powiedziała: słuchaj, jak już Justynka bę-
dzie miała twoje nazwisko, to ja jej założę konto i co miesiąc będę jej ja-
kiś grosik wpłacać. I że jak będzie miała 18-19 lat, będzie szła na stu-
dia, to będzie miała jakieś swoje pieniądze. […] I ja się przeraziłam, 
mówię do mojej siostry: słuchaj, ale ja nie wiem, czy ona w ogóle będzie 
w stanie szkołę podstawową skończyć. Tego nie wie nikt, a jest duże 
prawdopodobieństwo… może ona będzie w stanie tylko pole marchew-
kowe uprawiać. A moja siostra mówi: no to dostanie na pole marchew-
kowe (śmieje się). (Judyta) 

Wypowiedź ta zawiera charakterystyczny element przyznania 
Justynce miejsca w rodzinie. Przynależność do rodziny, bycie czę-
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ścią jej systemu, to korzystanie z jej wsparcia, w tym wsparcia  
finansowego. Obie siostry zastanawiają się nad przyszłością dziew-
czynki i obie chciałyby dla niej jak najlepiej, myślą więc o zabezpie-
czeniu jej przyszłości. W rozmowie następuje jednak zderzenie 
wiedzy Judyty na temat zaburzeń jej córki i wyobrażenia jej siostry. 
W tej krótko opisanej wymianie zdań następuje wyartykułowanie 
możliwości pojawienia się ograniczeń intelektualnych dziecka, jed-
noczesne zadeklarowanie ich akceptacji oraz przeorganizowanie 
„planowanej” dziecku przyszłości. 

Kolejną kategorią, którą rodzice umieszczali w swoich wypo-
wiedziach, były przyczyny obserwowanych objawów odmienności 
u dzieci. Okazuje się, że źródeł części z nich upatrują nie tylko  
w niepełnosprawności, ale też w środowisku, z którego pochodzi 
dziecko. Częściowo jest to wręcz medycznie uzasadnione (jak to 
było w przypadku Lidii i Judyty – ich córki miały Płodowy Zespół 
Alkoholowy, FAS, który jest wynikiem spożywania przez matkę 
alkoholu w czasie ciąży), częściowo rodzice mogą się jedynie domy-
ślać, że pewne zaburzenia wynikają z negatywnych doświadczeń 
emocjonalnych, społecznych, psychicznych, które przeszły ich dzie-
ci w rodzinie biologicznej lub placówce. Środowisko pochodzenia 
uważane jest nie tylko za przyczynę niepełnosprawności, ale też 
odmiennych zachowań dziecka: 

Ona miała taki sposób bycia. Bo ona nie jest zła, z tym, że musiała wy-
nieść dużo ze środowiska, w którym się wychowywała. Była w grupie 
dzieci, gdzie ciągle były kłótnie i krzyki i nie było możliwe, że ona od 
razu się nastawi do ciebie pozytywnie i będzie reagowała na twoje py-
tania czy polecenia. […] Ona w ogóle nie chciała nigdzie wyjeżdżać. 
Ona się wszystkich wkoło bała, bo ona nie była pewna swojego gruntu, 
czy jest z nami na stałe. […] Co ona jako dziecko przeszła… Jak wy-
chowuje się od małego, to jest zupełnie inaczej. (Anna) 

Badana odnosi się do (nie)znanej historii dziecka i domyśla się, 
że część zachowań, to wynik wcześniejszych przeżyć. Doświadcza 
odmienności zachowań adopcyjnej córki nawet w porównaniu do 
dzieci adoptowanych tuż po urodzeniu. Lęki, wycofywanie się czy 
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negatywizm przypisuje poczuciu niepewności. Matka – co ważne – 
przekonana jest, że dziecko nie jest „złe”. Nie dopatruje się źródeł  
w wadliwych genach, odziedziczonych po rodzicach biologicznych 
skłonnościach, a w przeżyciach. Jej „przypuszczenia” potwierdzone 
zostały w ostatnim dziesięcioleciu w dociekaniach Alana Schore’a 
analizującego badania innych naukowców dotyczące wpływu za-
niedbań i przemocy na dzieci w wieku do drugiego roku życia25. 

Kolejną kategorią opisu, którą stosowali rodzice, relacjonując 
swoje pierwsze rodzicielskie kroki w zmaganiu się z odmiennością 
dziecka, są sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. 

Jeżeli chodzi o następstwa niekorzystnych doświadczeń życio-
wych, to są niestety rodzice, którzy wspominają tylko o „domo-
wych” sposobach radzenia sobie. Brakuje tu profesjonalnego wspar-
cia. Z kolei mówiąc o następstwach niepełnosprawności, niektórzy 
badani (szczególnie ci, którzy mieli małe dzieci) opisują dosyć 
szczegółowo postępowanie terapeutyczno-rehabilitacyjne. Bardzo 
intensywny czas rehabilitacji tuż po przyjęciu dziecka opisują Lidia 
i Judyta. Obie spotkały swoje adopcyjne córki niedługo po urodze-
niu i – jak wspomina Judyta – chodziło o to, żeby wykrzesać z niej, ile 
się da. Lidia też podkreśla cel działań: to była taka praca nad tym, żeby 
szybciej się rozwijała, żeby pewne rzeczy szybciej ustępowały, żeby zaczęła 
szybciej mówić, żeby zaczęła szybko się przewracać, żeby zaczęła szybko 
chodzić, […] chciałam zrobić wszystko, żeby nie zaprzepaścić tych pierw-
szych momentów, bo wiedziałam, że są bardzo istotne, żeby poprawić jej 
funkcjonowanie. 

Na tym etapie liczy się intensywność działań, kontakt z wieloma 
specjalistami, którzy są w stanie pokierować procesem rehabilitacji, 
nastawienie na konkretne cząstkowe cele, zaangażowanie innych 
osób z rodziny. W obu przypadkach następuje przemieszanie roli 
rodzica i roli rehabilitanta. Jest to czas intensywny, ale nie burzliwy 
– w przeciwieństwie do rodzin, którym urodziło się dziecko niepeł-

________________ 

25 A. Schore, The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development,  
Affect Regulation, and Infant Mental Health, “Infant Mental Health Journal” 2001, 22,  
s. 201-269. 
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nosprawne. Badane akceptują dziecko, cieszą się nim, skupione są 
na dziecku, a nie na swoich uczuciach, które również różnią się od 
tych prezentowanych na pierwszym etapie przez rodziców biolo-
gicznych. Uczucia zwykle tutaj są pozytywne, związane z pierwszą 
euforią „odnalezienia” dziecka, a nie z szokiem związanym z dia-
gnozą niepełnosprawności. Niepełnosprawność jest istotnym ele-
mentem pierwszej interakcji matka – dziecko, ale nie naznacza jej  
w sposób negatywny. Dziecko nie traci na wartości, posiadając 
pewne ograniczenia. 

Ostatnią kategorią opisu, która pojawia się w narracjach doty-
czących pierwszych zmagań z niepełnosprawnością/odmiennością 
dziecka, są obserwowane efekty. 

Pamiętam, pani psycholog mi powiedziała (śmieje się), żebym dała 
spokój z tymi obawami o rozwój dziecka, bo ono naprawdę się już do-
brze rozwija. (Lidia) 

Justynka się wtedy naprawdę rozwijała. Potem robiła się śliczniutka, 
niektórzy byli oburzeni, że osobie samotnej można dać dziecko do wy-
chowywania i to takie śliczne. (Judyta) 

Sukcesy (wręcz metamorfoza dziecka), potwierdzane są przez 
otoczenie. W obu przypadkach od początku występuje pełna akcep-
tacja dziecka z jego ograniczeniami, akceptacja ta nie jest połączona 
z biernością. W obu rodzinach następuje mobilizacja, wiara w moż-
liwość poprawy i zwieńczenie działań sukcesem. 

Podsumowanie 

Początki radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka były 
opisywane przez badanych w kategoriach: odkrywania odmienno-
ści na podstawie doświadczania codziennego życia z dzieckiem, 
poznawania objawów występujących u dzieci (diagnoz medycz-
nych, psychologicznych i innych, dotarcie do istniejących dokumen-
tów lub uzyskiwanie wyników badań specjalistycznych), oswajania 
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tej konkretnej odmienności, próby określenia przyczyn oraz pierw-
szych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a także uzyskiwa-
nia i korzystania ze specjalistycznego wsparcia. 

Badania nasuwają kilka myśli końcowych. Bardzo ważne jest 
wcześniejsze zdiagnozowanie dziecka, ponieważ zwiększona świa-
domość rodziców, to umożliwienie im podjęcia odpowiedzialnej 
decyzji, która pozbawiona będzie negatywnych emocji związanych 
z odkrywaniem zaburzeń. Takie działanie pozwoli też wyznaczyć 
kierunek rodzicielskich działań, wyeliminuje „błądzenie” rodziców, 
zaprzepaszczanie szans na lepszy rozwój dziecka – pozwoli na wy-
korzystanie wszelkich możliwości i całego potencjału dziecka, za-
sobów tkwiących w nim samym, a także zasobów rodzicielskich  
i środowiskowych. 

Przykłady badanych, którzy wcześniej znali dziecko, pokazują, 
jak ważne i otwierające drogę dzieciom niepełnosprawnym do ro-
dzin adopcyjnych/zastępczych może być umożliwienie wzajemne-
go, spontanicznego poznawania się osieroconych niepełnospraw-
nych dzieci i ludzi, którzy niekoniecznie planują bycie rodzicami 
zastępczymi/adopcyjnymi. Rodzice zapoznają się z dzieckiem ta-
kim, jakim ono jest i znając jego zaburzenia, mogą się podjąć peł-
nienia wobec niego funkcji rodziców. 

„Cywilizowany świat ludzi i wartości czyni próby odkrywania 
różnych wymiarów człowieczeństwa. Skory jest do zaakceptowania 
niepowtarzalności, którą nosi w sobie każdy człowiek”26. W przy-
padku opisywanych rodzin to próba odkrycia niepowtarzalności, 
którą mają w sobie dzieci obarczone podwójnym ciężarem: porzu-
cenia i niepełnosprawności, a także uczynienia ich wartościowymi, 
potrzebnymi, kochanymi… Badani podejmują trud poradzenia so-
bie z odmiennością dziecka wynikającą z jednej strony z konkretnej 
niepełnosprawności, z drugiej z odrzucenia, zaniedbania czy prze-
mocy. 
________________ 

26 T. Frąckowiak, Tożsamość człowieka upośledzonego umysłowo: niezrozumiała od-
mienność, kryzys indentyfikacyjny i edukacyjny dylemat, [w:] Społeczeństwo wobec auto-
nomii osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, Eruditus, Poznań 1996, s. 76. 
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Małe dziecko niepełnosprawne 

W przypadku wykrycia u dziecka lub choćby podejrzenia nie-
pełnosprawności czy innych deficytów, jak najszybciej warto podjąć 
wieloprofilowe działania mające na celu wspomaganie jego rozwo-
ju. Wpłynie to nie tylko na poprawę aktualnego stanu, ale może 
przyczynić się do zmniejszenia lub wręcz zniwelowania proble-
mów, które mogą pojawić się w przyszłości1. Wiele zaburzeń ma 

________________ 

1 E. Reczek, Wczesna interwencja w Krakowie, „Światło i Cienie” 1997, nr 3. 
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bowiem tendencje do pogłębiania się z wiekiem, zatem im szybciej 
dziecko zostanie poddane terapii, tym większe prawdopodobień-
stwo, że uniknie wielu trudności wtórnych. 

Trzeba także pamiętać o specyfice rozwoju i dojrzewania układu 
nerwowego człowieka. Łatwiej kompensować pewne deficyty roz-
wojowe, gdy człowiek jest młodszy. Ma to ścisły związek z tzw. 
plastycznością mózgu, polegającą na zdolności neuronów do ulegania 
trwałym przekształceniom2. 

Pewne czynniki uszkadzające komórki OUN, takie jak: stres, niektóre  
z czynników środowiskowych, niedokrwienie, niedotlenienie, obrzęk 
mózgu, choroby neurodegeneracyjne pobudzają procesy naprawcze, 
prowadzące do tworzenia nowych neuronów. Neurogeneza w stanach 
patologicznych, poprzez naprawę samouszkodzeń danych obszarów, 
zapewnia zdolność do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Naj-
większą zdolność do naprawy uszkodzeń ma rozwijający się układ 
nerwowy. Intensywność procesów naprawczych i zdolności kompen-
sacyjne ulegają osłabieniu wraz z wiekiem3. 

Z powyższego wynika, że małe dzieci szybciej czynią postępy 
rozwojowe, gdyż ich układ nerwowy jest podatniejszy na oddzia-
ływania niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych4. 

Skoro tak dużo wiadomo na temat wczesnej stymulacji, można  
zatem wnioskować, że zaniechanie terapii z powodu utrudnionego  
do niej dostępu może skutkować nieodwracalnymi zmianami  
w układzie nerwowym dziecka. Może także uniemożliwić dalsze  
postępy rozwojowe, na takim poziomie, który pozwoliłby np. na  
________________ 

2 M. Borkowska, Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym 
porażeniu dziecięcym, Warszawa 2001, s. 32. 

3 Cytat pochodzi z J. Dorszewska, Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrod-
kowego układu nerwowego, [w:] Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, 
red. W. Kozubski, J. Dorszewska. Czelej, Lublin 2008, s. 45-64; K. Wójcik, Neurobiolo-
gia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu, [w:] Neurokognitywistyka w patologii  
i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2009-2011, s. 165. 

4 R. Stefańska, Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na lepsze jutro 
dziecka, „Światło i Cienie” 1997, nr 3. 



Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania 41 

wdrożenie dziecka w środowisko rówieśnicze5. Zatem aby skutecz- 
nie wspierać rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością, po- 
trzebna będzie organizacja całego systemu pomocowego dla niego  
i jego rodziny. 

System wsparcia dla rodziców małych dzieci  
niepełnosprawnych 

W Polsce rodzic, którego dziecko zmaga się z trudnościami 
rozwojowymi, zgodnie z prawem może liczyć na różnego rodzaju 
wsparcie w postaci, np. zasiłków finansowych i ulg podatkowych. 
Są to m.in.: 

– świadczenie pielęgnacyjne, 
– zasiłek pielęgnacyjny, 
– zasiłek rodzinny, 
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabi-

litacji dziecka niepełnosprawnego, 
– dofinansowanie z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, sprzę-

tu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, 

– ulga rehabilitacyjna – rozliczając się z urzędem skarbowym, 
rodzic ma prawo odliczyć od swojego dochodu wydatki po-
czynione na rehabilitację, 

– pomoc z NFZ (Fundusz Zdrowia może sfinansować częściowo 
zakup przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych oraz dłu-
goterminową opiekę pielęgniarską). 

Wymienione wyżej oferty dotyczą pomocy finansowej. Rodzice 
mogą także liczyć na wsparcie psychologiczne. Uczestniczą w dzia-
łalności różnego typu grup wsparcia i grup samopomocowych, 
jednak powstają one jako oddolna inicjatywa. Fundacje i stowarzy-

________________ 

5 Tekst opracowany na podstawie A. Mikler-Chwastek, Dotykowe poznawanie 
otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warsza-
wa 2011, s. 16-17. 
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szenia, oferujące szeroko zakrojoną pomoc powstają często dzięki 
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, jako reakcja na brak rozwią-
zań systemowych. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że świadczenia 
i pomoc finansowa to tylko część całej gamy potrzeb. Równie istot- 
ne staje się zorganizowanie fachowej pomocy w postaci wieloprofi-
lowego wspomagania rozwoju dziecka, u którego wykryto niepeł- 
nosprawność. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodzin, w roku 
2013 stworzono narzędzie umożliwiające świadczenie dodatkowego 
wsparcia w postaci Wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD). 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niedostępne  
w żłobku 

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. określa 
warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 
mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego roz-
woju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 
nauki w szkole6. Zatem rozporządzeniu podlegają małe dzieci,  
u których wykryto i udokumentowano niepełnosprawność. Jednak 
tu pojawia się pewna trudność. Owo wczesne wspomaganie może 
być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym  
w specjalnych, a także w innych formach wychowania przedszkol-
nego i ośrodkach7 oraz w publicznych i niepublicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycz-
nych, jeżeli te placówki mają możliwość realizacji wskazań zawar-
tych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
________________ 

6 Warto rozróżnić wczesną interwencję terapeutyczną (oddziaływanie medyczne  
i rehabilitacyjne) od wczesnego wspomagania rozwoju (oddziaływanie psycholo-
giczne i pedagogiczne). Wczesną interwencję realizuje system zdrowia (NFZ, po-
radnie rehabilitacyjne), natomiast wczesne wspomaganie rozwoju realizuje oświata. 
Por. http://www.zespoldowna.info/roznica-wczesna-interwencja-a-wczesne-wspo 
maganie.html/ [dostęp: 23.05.2017]. 

7 Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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ka, dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi 
do prowadzenia wczesnego wspomagania. Jednak rozporządzenie 
to nie dotyczy żłobków i klubów dziecięcych, które nie podlegają 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, tylko Ministerstwu Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym dzieci uczęszczające 
do żłobków nie mogą uczestniczyć w procedurze wczesnego 
wspomagania rozwoju na terenie placówki, w której przebywają 
kilka godzin dziennie. Czyli placówki otaczające fachową opieką 
najmłodszych nie mogą świadczyć usług w postaci WWRD, choć 
ich podopieczni spełniają po temu określone warunki (np. posiadają 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 

Rozporządzenie dopuszcza możliwość organizacji WWRD na 
terenie domu („zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szcze-
gólności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być 
prowadzone także w domu rodzinnym”8). Jednak trzeba pamiętać  
o tym, że już sama możliwość przebywania dziecka w grupie ró-
wieśniczej stanowi rodzaj wspomagania jego rozwoju i można go 
dodatkowo wzmocnić działaniami terapeutycznymi organizowa-
nymi na terenie placówki. 

Powstaje pytanie, gdzie można znaleźć pomoc dla dziecka, które 
nie uczęszcza jeszcze do przedszkola, a boryka się z zaburzeniami 
rozwojowymi? Rozwiązaniem wydają się być żłobki integracyjne,  
w których oprócz codziennych zajęć w postaci zabaw, zajęć mu-
zycznych, czynności samoobsługowych dziecko może skorzystać ze 
specjalistycznej pomocy dopasowanej do indywidualnych potrzeb 
(np. zajęcia Integracji Sensorycznej, rehabilitacja metodą Bobath). 
Tego typu zajęcia są oferowane przez żłobki integracyjne. 

Żłobek – miejsce na skuteczną terapię małego dziecka 

Dla rodzica, a szczególnie dla rodzica dziecka niepełnospraw-
nego, przejście dziecka do żłobka jest momentem trudnym. Mamy 
________________ 

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. 
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, § 5. 1. 
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bowiem do czynienia z bardzo małym dzieckiem (poniżej trzeciego 
roku życia), które nie zgromadziło jeszcze zbyt wielu doświadczeń, 
zwłaszcza w obszarze relacji rówieśniczych. Poza tym w tym okre-
sie trudności komunikacyjne są naturalną konsekwencją procesu 
rozwojowego i zdecydowana większość dzieci się z nimi boryka, co 
powoduje, że dorosły niepokoi się o to, jak tak małe dziecko w ob-
cym środowisku będzie zgłaszało swoje potrzeby i niepokoje. 

Warto pamiętać, że w przypadku żłobków doszło w Polsce  
niedawno do znaczącej zmiany w ich zarządzaniu i organizacji.  
W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została ustawa o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat trzeh. Dzięki temu aktowi prawnemu żłob-
ki nie podlegają już Ministerstwu Zdrowia, ale przeszły pod zarząd 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co za tym idzie, 
zmianie uległ cały system sprawowania opieki, wychowania i wspie-
rania rozwoju tak małego dziecka. 

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Ko-
meńskiego opracowano zalecenia w postaci dokumentu: Standardy 
jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 39, Od opiekuna obecnie 
pracującego w placówce wymaga się, by zadbał o bezpieczeństwo 
dzieci, otaczał je troskliwą opieką, ale także potrafił zorganizować 
cały system wsparcia rozwojowego. W praktyce placówka powinna 
zapewnić dzieciom komfort funkcjonowania na wszystkich płasz-
czyznach. Zalecenia dotyczą chociażby organizacji sal i najbliższego 
otoczenia: 

- kąciki tematyczne wyposażone są w prawdziwe przedmioty, 
- dzieci mają dostęp do materiałów stymulujących zmysły, 
- dzieci mają dostęp do materiałów umożliwiających manipu-

lację, 
- wszystkie materiały i zabawki powinny być bezpośrednio do-

stępne dla dzieci, 
- urządzenia wykonane przede wszystkim z materiałów natu-

ralnych, 

________________ 

9 M. Rościszewska-Woźniak, Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do 
lat 3, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2012. 
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- dostępne są naturalne materiały do zabaw manipulacyjnych  
i konstrukcyjnych, 

- zachowane jest naturalne ukształtowanie terenu, aby dzieci 
mogły biegać, wspinać się, kopać, grabić liście, podlewać ro-
śliny itp. 

Opiekunowie powinni stwarzać optymalne warunki dla rozwo-
ju dzieci, zatem muszą: 

- znać stadia rozwoju małego dziecka we wszystkich sferach 
rozwoju, 

- znać zasady dotyczące profilaktyki i ochrony zdrowia, zapo-
biegania wypadkom, 

- znać zasady zdrowego żywienia, 
- znać dynamikę procesu grupowego, rozwoju jednostki w gru-

pie, zasad tworzenia się relacji społecznych w grupach dzie-
cięcych, 

- wiedzieć, jakie warunki sprzyjają tworzeniu się więzi i pozy-
tywnych relacji społecznych małych dzieci, 

- wiedzieć, w jaki sposób powinna być zaaranżowana prze-
strzeń, która służy rozwojowi małego dziecka, 

- posiadać wiedzę dotyczącą pedagogiki małego dziecka, 
- wiedzieć, jakie warunki powinny spełniać zabawki dla ma-

łych dzieci, 
- posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dziecka, 
- posiadać wiedzę dotyczącą prawnych aspektów opieki nad 

dziećmi oraz ochrony przed krzywdzeniem, 
- posiadać wiedzę dotyczącą medycyny ratunkowej, 
- potrafić obserwować i interpretować zachowania dziecka  

w kontekście jego potrzeb rozwojowych, 
- potrafić rozpoznawać sygnały dzieci dotyczące np. potrzeb  

fizjologicznych, zmęczenia, itp., 
- potrafić komunikować się z dzieckiem, stawiać mu pytania, 

prowadzić rozmowę, stymulować rozwój językowy, 
- potrafić współpracować z innymi dorosłymi, komunikować 

się, dzielić zadaniami, 
- posiadać umiejętność pracy z grupą, 
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- potrafić organizować zajęcia wzbudzające ciekawość dzieci 
(plastyczne, muzyczne, ruchowe, kulinarne, przyrodnicze), 

- posiadać umiejętność rozwiązywania problemów, 
- być gotowi do przeprowadzania zabaw ruchowych z dziećmi 

(w przypadku opiekunów z niepełnosprawnościami narządu 
ruchu, osoba ta pracuje w asyście osoby pełnosprawnej), 

- potrafić dostrzegać problemy, z którymi borykają się dzieci  
i ocenić, czy potrzebne jest w danej sytuacji wsparcie specjalisty, 

- potrafić udzielić dziecku pierwszej pomocy, 
- potrafić planować i dokumentować pracę z dziećmi. 

Zwrócono przy tym uwagę na cechy osobowościowe opiekuna, 
który powinien: 

- posiadać w sobie gotowość do zmian, być ciekawym świata, 
- być cierpliwy i potrafić kontrolować swoje zachowania, 
- być uważny na otoczenie i inne osoby, 
- posiadać gotowość do refleksji i krytycznego namysłu, 
- posiadać gotowość do uczenia się, 
- być akceptujący, powstrzymywać się od osądzania, oceniania, 
- mieć w sobie gotowość do zabawy, 
- być elastyczny (potrafi dostosować swoje działania do zmie-

niających się dynamicznie sytuacji), 
- szanować odrębność drugiej osoby10. 

Metody wspierania rozwoju małych dzieci  
proponowane przez żłobki 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci niepełno-
sprawnych, dyrektorzy i pracownicy żłobków starają się organizować 
system wsparcia. Choć system wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka nie może zadziałać formalnie w warunkach żłobkowych, to 
wykorzystanie na co dzień wartościowych form i metod wspoma-
gania oraz zatrudnianie fachowej kadry na szczęście jest możliwe. 
________________ 

10 Zalecenia opracowano na podstawie M. Rościszewska-Woźniak, op. cit. 
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Dzieci z zaburzeniami w obszarze żucia i gryzienia oraz boryka-
jące się z opóźnieniami w zakresie rozwoju mowy mogą liczyć na 
wsparcie logopedów. Rodzice mogą nauczyć się prawidłowej sty-
mulacji, by móc kontynuować pracę logopedy w domu. Dzięki tej 
współpracy postępy dziecka są szybciej zauważalne, a proces tera-
peutyczny może być kontynuowany bez względu na obecność 
dziecka w placówce (np. podczas choroby lub wakacji). 

Wiele placówek decyduje się na zatrudnienie psychologa, któ-
rego zadaniem jest przeprowadzenie często pierwszej diagnozy 
dziecka. W przypadku niektórych dzieci zaburzenia rozwojowe 
ujawniają się pod koniec pierwszego roku życia lub w okresie po-
niemowlęceym. Zatem to właśnie w żłobku pewne deficyty są od-
krywane. Doświadczony opiekun potrafi ocenić, który jego podo-
pieczny wymaga dodatkowego wsparcia. Psycholog dziecięcy ma 
do dyspozycji narzędzia, które może wykorzystać już w przypadku 
bardzo małych dzieci. Przykładem są choćby Karty Oceny Rozwoju 
Psychoruchowego (KORP)11. 

Zadaniem psychologa jest także otoczenie opieką rodziców, któ-
rzy muszą zmierzyć się z zaburzeniami rozwoju tak małego dziecka. 

Ciekawą ofertą skierowaną do dzieci borykających się z zabu-
rzeniami rozwoju w obszarze motorycznym są zajęcia z fizjotera-
peutą, często terapeutą NDT – Bobath. Ta metoda została uznana 
przez środowisko medyczne za niezwykle skuteczną, bezpieczną  
i przydatną w terapii najmłodszych dzieci. Zadaniem fizjoterapeuty 
jest odpowiednie wpływanie na napięcie mięśniowe (obniżanie 
napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego), wygaszanie 
nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów zbliżonych do 
prawidłowych, utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych  
w codziennych czynnościach. 

Co ważne, efekty uzyskane przy pomocy metody Bobath mogą 
być wzmacniane na gruncie domowym przez samych rodziców, 
________________ 

11 Jest to są narzędzie wystandaryzowane, przeznaczone do wstępnej oceny 
rozwoju dziecka. Pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się har-
monijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każ-
dego przedziału wiekowego. 
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którzy co prawda sami nie są specjalistami, ale na co dzień dbają  
o odpowiednią pielęgnację dziecka, sposoby karmienia czy zaba-
wy12. Właściwie przygotowani przez terapeutę lepiej poradzą sobie 
z realizacją podstawowych zadań, ale także będą mogli kontynuo-
wać serię ćwiczeń w domu13. 

Innym ważną metodą wspomagania rozwoju jest muzykotera-
peuta. W żłobkach praktykuje się zajęcia rytmiczne i muzyczne, ale 
wiele placówek wprowadza także elementy terapii muzyką14. War-
to zwrócić uwagę na Mobilną Rekreację Muzyczną, w której wyko-
rzystuje się źródła dźwięku związane z ciałem (klaskanie, tupanie, 
gwizdanie itp.), a także wzmacnia działania muzyki o ćwiczenia 
rytmiczne, ruchowe, oddechowe, wyobrażeniowe, relaksacyjne, per-
kusyjne, formy plastyczne, literackie i teatralne. Autor tej metody, 
Maciej Kierył określił jej pięć podstawowych etapów, które daje się 
sprowadzić do pięciu słów kluczowych: odreagowanie, zrytmizowa-
nie, uwrażliwienie, rekreacja, aktywizacja tworzący skrót OZURA: 

Etap 1. – O, czyli odreagowanie (klaskanie, tupanie, podskoki, 
krzyk), wykonywanie kilku prostych, spontanicznych, 
dynamicznych ruchów. 

Etap 2. – Z, zrytmizowanie, czyli wzmacnianie rytmu muzyki 
poprzez ruch czy grę na instrumentach. 

________________ 

12 W metodzie Bobath, która często jest wykorzystywana w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo, np. borykających się z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym terapeuta uczy rodziców, jak we właściwy sposób opiekować się dzieckiem, 
jak je nosić, karmić, przewijać, po to, by wzmocnić efekty terapeutyczne. Taka orga-
nizacja terapii pozwala także na uniknięcie utrwalania nieprawidłowych wzorców. 

13 M. Matyja, M. Domagalska, Podstawy usprawniania neurorozwojowego według 
Berty i Karla Bobathów, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1998; 
Z. Szwiling, P. Zawitkowski, Podstawy pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem wg 
zasad NDT-Bobath, [w:] Warszawskie warsztaty neurologiczne. Materiały wybrane 1996-
1997, Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej POLEK, Wydawnictwo Pol-
skiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1998, http://www.ndt-bobath. 
pl/?page_id=65/ [dostęp: 29.05.2017]. 

14 Por. M. Kierył, Mobilna Rekreacja Muzyczna – MRM, http://www.zdrowamu 
zyka.pl/pdf/mrm.pdf/ [dostęp: 29.05.2017]. Por. http://www.zlobki.waw.pl/zlob 
ki.php/poradnik.php?z=23&pid=14799 [dostęp: 29.05.2017]. 
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Etap 3. – U, czyli uwrażliwienie poprzez integrację muzyki  
z plastyką, literaturą, może również polegać na samo-
dzielnej grze na prostych instrumentach. 

Etap 4. – R, rekreacja, polega na nauce różnych form odpoczyn-
ku z wykorzystaniem muzyki, ćwiczenia oddechowe  
w pozycji leżącej lub siedzącej. 

Etap 5. – A, czyli aktywizacja poprzez ćwiczenia rytmiczne, ta-
niec, śpiew. Aktywizacja łagodna (spokojne ćwiczenia  
w pozycji leżącej, przechodzenie do pozycji stojącej przez 
siad); aktywizacja dynamiczna (ćwiczenia w tempie). 

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to kolejny ciekawy sposób 
na uzupełnienie trapi dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wiele 
placówek inwestuje w specjalistyczne wyposażenie sal15 i szkolenie 
terapeutów, gdyż metoda SI może być wykorzystana już w przy-
padku bardzo małych dzieci. 

Już najmłodsze dzieci mające trudności w obszarze SI zmagają 
się z: nadmierną wrażliwością na bodźce sensoryczne, zbyt małą 
lub zbyt dużą wrażliwością na stymulację sensoryczną, mają za 
wysoki lub za niski poziom aktywności ruchowej, borykają się  
z trudnościami z koncentracją uwagi, mają niższe umiejętności ru-
chowe, problemy z koordynacją, wykazują opóźnienie rozwoju  
w obszarze mowy. Tego typu zachowania są widoczne już u dzieci 
w okresie poniemowlęcym, zatem zasadne wydaje się wykorzysta-
nie metody SI na terenie żłobka. 

Podsumowanie 

Choć program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka nie 
znajduje zastosowania w przypadku żłobków (nie są one zarządza-
ne przez MEN, a zatem nie podlegają jego prawodawstwu), mimo 
________________ 

15 Sala do terapii SI jest odpowiednio wyposażona, chodzi m.in. o huśtawki, 
wałki, materace, trampoliny. Por. http://poradnia-ada.pl/sala-integracji-sensorycz 
nej-si/ [dostęp: 29.05.2017]. 
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to dyrektorzy i opiekunowie starają się tak zorganizować wsparcie, 
by wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców. Wiele placó-
wek zarówno publicznych, jak i niepublicznych zatrudnia fachowy 
personel, inwestuje potrzebne w wyposażenie. Zatem rodzice mogą 
wykorzystać program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
na terenie domu (jest taka możliwość prawna) i skorzystać z warto-
ściowej oferty żłobków, co z pewnością wpłynie korzystnie na 
przebieg rozwoju dziecka. 
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Wprowadzenie 

Poznanie specyfiki funkcjonowania rodziny dziecka z niepełno-
prawnością stanowi temat ważny zarówno w perspektywie holi-
stycznego wspierania rozwoju dziecka, jak i w obszarach rozważań 
nad integracją osób niepełnosprawnych oraz normalizacją środowi-
ska społecznego. Dokonujące się przemiany społeczne i kulturowe 
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oraz przekształcenia paradygmatyczne w pedagogice specjalnej1 
sprawiają, iż rodzina, jako najbliższe otoczenie człowieka niepełno-
sprawnego, również ulega wpływom. Zmieniając się i przeobraża-
jąc, tworzy zaś tym samym nowe obszary naukowej eksploracji. 
Niepełnosprawność dziecka wpływa na konstruowanie się nowej 
jakości funkcjonowania rodziny. Dlatego też poznanie procesu ra-
dzenia sobie z kryzysem emocjonalnym spowodowanym niepełno-
sprawnością dziecka, a także konstruowania się tożsamości rodzica, 
ma kluczowe znaczenie zarówno z perspektywy oferowanego ro-
dzinie wsparcia, jak i społecznie nadawanych rodzinie dziecka  
z niepełnosprawnością znaczeń. Wieloletnia praktyka w obszarze 
współpracy z rodzicami, a także analiza literatury tematu oraz 
prowadzone przeze mnie badania naukowe dotyczące funkcjono-
wania rodziny dziecka z niepełnosprawnością, uzmysłowiły mi, jak 
niebagatelne znaczenie dla relacji rodzica z dzieckiem, terapeutą,  
a także otoczeniem społecznym ma właśnie poradzenie sobie przez 
rodzica z kryzysem emocjonalnym. 

Badania własne 

Rozważań dotyczących kryzysu rodziców po otrzymaniu dia-
gnozy niepełnosprawności dziecka chciałabym dokonać w oparciu 
o dwa moje badania: 

– badanie netnograficzne dotyczące społecznego funkcjonowa-
nia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną pro-
wadzone w ramach rekonstrukcji problemowej badań Haliny 
Borzyszkowskiej; 

– badanie pilotażowe dotyczące radzenia sobie rodziców z kryzy-
sem emocjonalnym, będącym następstwem diagnozy niepełno-
sprawności dziecka – wywiadów z 20 rodzicami dzieci z niepeł-
nosprawnością objętych wczesnym wspomaganiem w rozwoju. 

________________ 

1 Por.: A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2011. 
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Pierwsze z nich, dotyczące społecznego funkcjonowania rodziny 
dziecka z niepełnosprawnością, stanowiło inspirację do zgłębienia 
wskazanego tematu. Badanie stanowiło element znaczący przeprowa-
dzanej przeze mnie rekonstrukcji problemowej badania H. Borzysz-
kowskiej dotyczącego izolacji społecznej rodzin dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną2. W badaniu zastosowano netnografię 
oraz analizę materiałów wizualnych. Grupę badawczą stanowiło 
jedno forum oraz sześć blogów prowadzonych przez rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie miało charak-
ter jakościowy, analiza została przeprowadzona w paradygmacie 
konstruktywistycznym. Wnioski z niej płynące nie mają więc cha-
rakteru uogólnień. Wskazują jednak pewne tendencje i możliwości, 
które mogą naznaczać funkcjonowanie współczesnych rodzin dzieci 
z niepełnosprawnością. Znaczącą kategorią, która pojawiła się pod-
czas analizy materiału badawczego, były właśnie nowe narzędzia 
normalizacyjne. Pod pojęciem tym rozumiem możliwości, które 
wykorzystywali badani w opracowanych przez nich strategiach 
radzenia sobie. Są to m.in. korzystanie z internetu, współpraca ze 
stowarzyszeniami i fundacjami, powszechny dostęp do pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej. Zdając sobie sprawę, iż opisywane 
badanie dotyczy grupy specyficznej – rodziców aktywnych w inter-
necie, wnioskuję, iż wskazane możliwości stanowią narzędzia nor-
malizacyjne oddziaływujące na sytuację społeczno-emocjonalną 
rodzin dzieci z niepełnosprawnością, z których rodzice mogą ko-
rzystać. 

Sytuacja społeczno-emocjonalna rodziny jawi się w perspekty-
wie moich badań oraz analiz jako następstwo radzenia sobie ze 
stresem oraz z trudnościami (kryzysami) implikowanymi, najogól-
niej rzecz ujmując, przez niepełnosprawność dziecka. Właśnie  
w tym obszarze wzrasta znaczenie nowych narzędzi normalizacyj-
nych, które mogą mieć znaczenie dla wypracowywanych przez 
rodziców strategii radzenia sobie. Przykładowo internet jako źródło 
________________ 

2 Por.: H. Borzyszkowska, Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone 
umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997. 
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wiedzy ułatwia rodzicom odnajdywanie informacji zarówno  
o trudnościach, chorobach oraz o możliwościach poszukiwania 
wsparcia. Ma to znaczenie dla pokonywania przez rodziców pro-
blemów, a także sprawia, iż czują się oni kompetentniejsi np.  
w relacji z personelem medycznym bądź terapeutami. Jednocześnie 
internet poprzez fora i blogi stanowi dla rodziców miejsce budowa-
nia relacji społecznych i otrzymywania wsparcia emocjonalnego,  
a nawet przyczynia się do konstruowania się tożsamości rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością3. 

Głównymi komponentami analiz sytuacji rodzica dziecka z nie-
pełnosprawnością są kryzys emocjonalny rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnością oraz odczuwany przez nich stres. 

Kryzys w rodzinie jest przejściową dezorganizacją systemu, wymaga-
jącą wprowadzenia zmian w celu przywrócenia stabilności i równowa-
gi wewnętrznej. Zmiany te dotyczą reguł, wzorców interakcji, pełnio-
nych ról i struktury rodziny. Rodzina w kryzysie charakteryzuje się 
szczególnym zbiorem cech niepożądanych ze społecznego punktu wi-
dzenia i nie wypełnia swoich funkcji4. 

Kryzys w tej perspektywie jawi się jako proces dostosowania się 
rodziny do nowej sytuacji spowodowanej czynnikami zmiany. Siła 
niepełnosprawności dziecka, jako czynnika determinującego kry-
zys, jest zależna od innych aspektów funkcjonowania rodziny – jej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej, cech rodziców, ich wzajemnej 
więzi oraz możliwości adaptacyjnych i przystosowawczych. Kryzys 
rodziców opisywany jest w większości przypadków rozważań  
w tym obszarze tematycznym. Znaczące w perspektywie radzenia 
sobie z kryzysem wydają się jednak zachodzące w naszym społe-
czeństwie zmiany, a także – jak już wskazywałam wyżej – możli-
________________ 

3 Por.: J. Doroszuk, Sytuacja społeczna rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Rekon-
strukcja problemowa badań H. Borzyszkowskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015, 
praca doktorska niepublikowana, s. 233-270. 

4 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademic-
kie „Żak”, Warszawa 2008, s. 107. 
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wość wykorzystywania nowych narzędzi normalizacyjnych, w opra-
cowywanych przez rodziców strategiach radzenia sobie. 

W literaturze tematu, charakteryzując sytuacje rodziny dziecka 
z niepełnosprawnością, autorzy często odwołują się do opisu prze-
żyć emocjonalnych rodziców po uzyskaniu informacji o niepełno-
sprawności dziecka Andrzeja Twardowskiego. Wskazywał on okre-
sy: szoku bądź wstrząsu emocjonalnego, zwany też okresem 
krytycznym, kryzysu emocjonalnego, pozornego przystosowania, 
konstruktywnego przystosowania5. Opis procesu oswajania się ro-
dziców z niepełnosprawnością dziecka A. Twardowskiego powstał 
na podstawie nawiązania autora do badań prowadzonych w latach 70. 
przez J.C. Ewert, M.M. Green oraz L. Rosen. Wskazane stany emo-
cjonalne, przeżycia czy tendencje w większości mogą mieć charak-
ter uniwersalny i ponadczasowy. Bardzo ważne we wskazanym 
opisie jest również ukazanie kształtowania się akceptacji rodzica 
wobec dziecka z niepełnosprawnością jako procesu, a także wska-
zanie na możliwość dychotomii między zachowaniem rodzica  
a jego emocjami (np. okresie tzw. pozornego przystosowania). 

Jednak wartym namysłu wydaje się fakt, iż strategie radzenia 
sobie rodziców z sytuacją kryzysu nie były wówczas (lata 70. XX w.) 
determinowane o takie czynniki jak m.in. grupy wsparcia, fora in-
ternetowe czy szkolenia i kursy dla rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością. Ponadto ze względu na zmiany społeczne i kulturo-
we, dominację nurtu humanistycznego nad medycznym, a także 
wzrost tendencji indywidualistycznych (nadających pozytywne 
znaczenie inności), powstają pytania o aktualny wpływ czynników 
zewnętrznych na sytuację rodziców dzieci z niepełnosprawnością. 
Znaczące w tej perspektywie wydają się również zmiany w ukła-
dzie strukturalno-funkcjonalnym rodziny6. Ponadto współcześnie 
sam A. Twardowski wskazuje na systemowe ugruntowanie relacji 

________________ 

5 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991, s. 21-27. 

6 Por.: F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 145. 
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w rodzinie7. W konsekwencji tworzą się też nowe obszary warte 
naukowej eksploracji tj. m.in. strategie pozyskiwania przez rodzi-
ców pomocy czy sfera komunikacji rodziców z personelem me-
dycznym bądź z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem,  
a także role odgrywane przez rodziców i ich wpływ na poziom  
akceptacji niepełnosprawności dziecka. 

Rozumienie akceptacji niepełnosprawności dziecka przez rodzi-
ca jako liniowego, charakteryzującego się konkretnymi etapami 
procesu, konfrontowane jest w literaturze tematu z przedstawia-
niem akceptacji dziecka przez rodzica jako procesu cyklicznego, 
zależnego od czynników zewnętrznych8. Postępy rozwojowe dziec-
ka czy otrzymywane wsparcie mogą przyczyniać się do pozytyw-
nych zmian w sytuacji psychospołecznej rodzica i nadawanych jej 
przez niego znaczeniach. Natomiast kolejne problemy i wyzwania, 
które napotyka rodzic, jawią się jako dystraktory, negatywnie na-
znaczające sytuację rodzica oraz powodujące nasilenie odczuwane-
go przez niego stresu. 

Stres rodziców określany jest jako jedna z konsekwencji niepeł-
nosprawności dziecka9. Dotyczy on zarówno samego faktu niepeł-
nosprawności czy choroby dziecka, jak i jest konsekwencją trudno-
ści (związanymi m.in. z funkcjonowaniem potomka, rekcjami 
otoczenia, czy dodatkowymi obowiązkami), które napotykają ro-
dzice w swojej codzienności. Jako czynnik znaczący dla poziomu 
stresu odczuwanego przez rodziców wskazywany jest rodzaj zabu-
rzenia w funkcjonowaniu dziecka10. Jako najpodatniejsze na od-
czuwanie stresu wskazywane są matki dzieci z zaburzeniami ze 

________________ 

7 Por.: A. Twardowski: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawno-
ściami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. 

8 Por.: D. Poston, A.P. Turnbull, J. Park, H. Mannan, J. Marquis, M. Wang,  
Family quality of life: a qualitative inquiry, „Mental Retardation” 2003, no. 41, s. 313-328. 

9 Por.: E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 48-94. 

10 Por.: R.M. Hodapp, R.C. Urbano, Adult siblings of individuals with Down syn-
drome versus with autism. Findings from large scale US survey, „Journal od Intelectual 
Disability Research” 2007, no. 51, s. 118-129. 
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spektrum autyzmu, co może być uwarunkowane zarówno utrud-
nionym budowaniem relacji matka – dziecko (ze względu na spek-
trum zaburzeń dziecka autystycznego), jak i reakcjami otoczenia 
społecznego (niepełnosprawność dziecka jest często niewidoczna, 
natomiast jego zachowanie odbiega od przyjętych społecznie 
norm)11. Stres matek – zwłaszcza w perspektywie badań Małgorza-
ty Sekułowicz – wskazywany jest wręcz jako jeden z czynników, 
obok beznadziejności, frustracji czy izolacji, wpływający na wypa-
lanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością12. 

Rozumienie sytuacji rodzica dziecka z niepełnosprawnością jako 
naznaczonego odczuwanym stresem oraz radzeniem sobie z kryzy-
sem (bądź kryzysami) w perspektywie sygnalizowanych wyżej 
zmian w funkcjonowaniu rodziny skłania mnie do dokonania re-
konstrukcji problemowej zjawiska kryzysu rodzica dziecka z nie-
pełnosprawnością. W tym celu wykonałam badanie pilotażowe, 
którego głównym zamierzeniem było poznanie sytuacji społeczno-
emocjonalnej rodziców dzieci z niepełnosprawnością w pierwszych 
latach życia dziecka. Mając na celu dokonanie analizy doświadczeń 
i przeżyć rodziców, badania zorientowałam w strategii jakościo-
wej13. Problem główny stanowiło pytanie o postrzeganie przez ro-
dziców ich sytuacji społeczno-emocjonalnej w perspektywie niepeł-
nosprawności ich dziecka. Problemy szczegółowe zorientowałam 
wokół takich zjawisk jak: uzyskiwanie diagnozy niepełnosprawno-
ści, definiowanie niepełnosprawności przez rodzica, wsparcie otrzy-
mywane przez rodzica, role pełnione przez rodziców, a także 
wsparcie dziecka w rozwoju. 

Mieczysław Łobocki wskazuje, iż „Zrozumienie zjawiska ozna-
cza tyle samo, co zobaczyć je z perspektywy osób, które ono doty-
________________ 

11 Por.: C.C. Cunningham, Families of children with Down syndrome, “Down Syn-
drom Research and Practice” 1996, no. 4, s. 87-95. 

12 Por.: M. Sekułowicz, Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013. 

13 Por.: M. Szymański, O znaczeniu badań jakościowych nad wartościami, [w:] Z ba-
dań nad wartościami w pedagogice, red. W. Furmanek, Zakład Dydaktyki, Techniki  
i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 51. 
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czy, czyli odtworzyć subiektywne nurty znaczeniowe mu przypisa-
ne”14. Biorąc pod uwagę jednostkowy oraz unikatowy wymiar do-
świadczeń w obszarze rodzicielstwa naznaczonego niepełnospraw-
nością, skuteczną drogą do poznania perspektywy rodzica wydał 
mi się wywiad jakościowy, którego celem jest – jak wskazuje Steinar 
Kvale – „[…] uzyskanie interpretacji opisu świata przeżyć osoby 
udzielającej wywiadu”15. 

Wywiady zostały przeprowadzone przez studentki II roku ma-
gisterskich studiów uzupełniających na kierunku Pedagogika Spe-
cjalna – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie 
Gdańskim w ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu – 
praca z rodziną małego dziecka. Przed rozpoczęciem wywiadów 
wraz ze studentkami ustaliłam kwestie kluczowe w obszarze meto-
dologii badania oraz pytania naprowadzające i ukierunkowujące 
wywiad na poznanie odpowiedzi na postawione problemy badaw-
cze. Wywiady analizowałam samodzielnie. Omawiałam je jednak 
także ze studentami w ramach zajęć akademickich, co umożliwiło 
mi poznanie interpretacji pedagogów specjalnych rozpoczynających 
swą drogę zawodową i również współpracę z rodzicami. 

Próbę badawczą stanowiło 20 rodziców (19 matek i 1 ojciec), 
których dzieci korzystają z wczesnego wspomagania rozwoju. Ba-
dani mają dziecko (bądź dzieci) z niepełnosprawnością ruchową  
(5 rodziców), intelektualną (2), sensoryczną (2) lub sprzężoną (4) 
bądź występują u nich zaburzenia ze spektrum autyzmu (7). Wy-
wiady różniły się objętością i szczegółowością, ze względu na różne 
sposoby narracji rodziców, a także ze względu na czas, który mogli 
oni poświęcić na udzielenie wywiadu. Materiał badawczy łącznie 
obejmuje kilkadziesiąt stron transkrypcji. 

Proces analizy materiału obejmował: 
– czytanie materiału badawczego jednoczesnym zaznaczaniem 

fragmentów znaczących pod kątem pytań badawczych, 
________________ 

14 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 1999, s. 87. 

15 S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Wy-
dawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2009, s. 17. 
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– czytanie zaznaczonych fragmentów, podkreślanie słów czy 
zdań kluczowych, tworzenie danych kategorii na ich podstawie, 

– przyporządkowanie wybranych fragmentów do pytań badaw-
czych, 

– syntezę danych problemów badawczych według tematyki za-
gadnień, 

– analizę i weryfikację wyznaczonych kategorii. 
Kategorie, które wyznaczyłam: 
1. Rodzic świadomy i wymagający. 
2. Sztywny podział ról w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością. 
3. Rodzic „w zadaniu” – koncentracja rodzica na radzeniu sobie 

z trudnościami. 
4. Internet jako ważne źródło wiedzy. 
5. Lęk związany z przyszłością dziecka. 
Dokonując ich opisu, podam przykłady z narracji rodziców,  

a także postaram się wskazać obszary, które wydają mi się znaczące 
dla dalszych analiz i naukowych eksploracji. 

Ad. 1. Rodzic świadomy i wymagający 

Zdecydowana większość badanych rodziców bardzo precyzyj-
nie określała swoje oczekiwania względem terapii i edukacji dziec-
ka. Wypowiedzi rodziców dotyczyły zarówno tego, jaką metodą 
powinno być prowadzone dziecko, jakie ćwiczenia powinien wy-
bierać terapeuta i jaką postawę prezentować, jak i rodzajów i form 
wsparcia, które dziecku ze strony placówek terapeutycznych i edu-
kacyjnych się należą. 

Przykładowe wypowiedzi rodziców: 

Mama Pauliny16: Wygląda to tak jak wygląda, mówi się o tym, że 
szkoły powinny realizować wszystko, co poradnie zapiszą. A z drugiej 
strony jest ustawa, jeżeli chodzi o dyrektora – dostaje [subwencję – 
przyp. red.]. Paulina ma bardzo wysoką subwencję, bo ona ma nie-
pełnosprawność sprzężoną, a dyrektor dostaje na oddział, czyli na daną 

________________ 

16 Ze względu na poszanowanie prywatności, imiona dzieci zostały zmienione. 
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klasę, finanse na 10 godzin tygodniowo. Czyli jak jest pięcioro dzieci, 
no to dwa zajęcia, a jak Paulina powinna mieć integrację sensoryczną, 
logopedę, rehabilitację, terapię wzroku, to już mamy cztery, a jest pię-
cioro dzieci. No więc to jest tak właśnie: dwójka dzieci na rehabilitację, 
gdzie ona powinna mieć ćwiczenia tylko i wyłącznie. że tak powiem, 
skupiające bardzo precyzyjnie na wykonywanym zajęciu typu rehabili-
tacja, że ona, nie wiem, będzie robić przysiady, nie do końca je robiąc 
czy nie do końca dotykając pupą podłogi, tylko bardziej pod kątem pro-
stym w kolanach, ona ma nawykowe podwinięcie rzepek, więc te rzepki 
potrafią zrobić dziury w kolanach, rzepki są z boku, bo takie ma stawy 
wiotkie. Też pilotowane przez rehabilitanta, ona tego nie powinna robić 
samodzielnie. Wiec rehabilitant wybiera ćwiczenia takie, że tak po-
wiem: pierdu pierdu, bo taka jest rehabilitacja w szkole. Mówię: porad-
nie mówią jedno, ustawy mówią drugie, dyrektorzy się motają, a my 
szukamy po bokach. I tak to wygląda w rzeczywistości17. 

Tata Jasia: Żeby być dobrym terapeutą, trzeba wczuć się w rolę dziec-
ka. Po prostu jak coś nie chce robić, to nie musi tego dziecko robić. Za-
jęcia muszą być atrakcyjne, wtedy dziecko fajnie uczestniczy. Jak nie 
będą atrakcyjne, to nie będą współpracować. 

Mama Bartka: Niestety, yyy, to był dość długi proces znalezienia 
przedszkola, które by było integracyjne, które miałoby terapię taką, jaką 
ja chcę, więc szukałam i szukałam. 

Charakterystyczne w tym aspekcie były też inne wypowiedzi 
badanych dotyczące zmian placówek, terapii bądź terapeutów nie-
spełniających wymagań rodziców. 

Przyczynę takich świadomej i wymagającej postawy rodzica 
upatruję zarówno w małej drożności systemu na poziomie wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka oraz w lepszym dostępie do 
wiedzy, nawet tej o charakterze specjalistycznym. Brak systemowe-
go wsparcia (choćby informacyjnego) rodzica w obszarze leczenia  

________________ 

17 Forma wszystkich cytowanych wypowiedzi badanych – oryginalna, wraz  
z błędami językowymi – przyp. red. 
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i terapii dziecka stanowi o przeniesieniu na niego odpowiedzialno-
ści za rozwój jego dziecka z niepełnosprawnością. Natomiast po-
wszechny dostęp do internetu, literatury oraz szkoleń i kursów 
sprawia, iż rodzic dziecka z niepełnosprawnością niejednokrotnie 
ma – w danym zakresie, dotyczącym specyfiki funkcjonowania  
i potrzeb jego potomka – wiedzę większą niż pedagog czy terapeu-
ta, zwłaszcza ten na początku swojej drogi zawodowej. 

Wskazane zachowania, postawy czy potrzeby badanych wydają 
się znaczące w perspektywie współpracy rodziców z pedagogiem, 
terapeutą czy placówką edukacyjną bądź terapeutyczną. Rodzic 
posiadający wiedzę oraz pewny swoich przekonań dotyczących 
wspomagania rozwoju dziecka stanowi wyzwanie dla osób pracu-
jących z jego dzieckiem. Ważne w tym aspekcie wydają się więc 
rozważania i analizy dotyczące jakości i form współpracy z rodzi-
cami, a także miejsca i roli rodzica w zespole interdyscyplinarnym 
pracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Ad. 2. Sztywny podział ról w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością 

Podział ról w rodzinie posiadającej dziecko, na osobę opiekującą 
się nim i utrzymującą rodzinę poprzez pracę zarobkową, ma trady-
cyjny charakter, lecz współcześnie nadal występuje w wielu rodzi-
nach, niezależnie od poziomu sprawności dziecka. Analizując wy-
powiedzi badanych matek, zwróciłam jednak uwagę na czynniki 
wyróżniające ich sytuację. Mianowicie obciążenie badanych jest 
zdecydowanie większe. Czynności opiekuńcze są niejednokrotnie 
zmaksymalizowane ze względu na obniżony poziom samodzielno-
ści dziecka bądź jego potrzeby (np. cewnikowanie). Dodatkowo 
badane wskazywały m.in. na konieczność zawożenia dziecka na 
terapie, kontynuowania terapii w domu, organizowanie dofinan-
sowania oraz zakupu, a także dbania o sprzęt rehabilitacyjny. Zna-
czący jest również fakt, iż czas pozostania rodzica dziecka z niepeł-
nosprawnością w domu nie jest stanem przejściowym (jak czas 
urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego) tylko może trwać 
wiele lat, a nawet całe życie dziecka. Natomiast wzmożone koszty 
wspierania rozwoju i funkcjonowania dziecka z niepełnosprawno-
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ścią implikują zaangażowanie drugiego rodzica w pracę zarobko-
wą. Sztywny podział ról w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością 
oraz negatywne emocje i napięcie, które może on powodować po-
między rodzicami, obrazuje m.in. wypowiedź mamy Julka o relacji 
z mężem: 

Były kłótnie między nami. Był brak porozumienia. Ja mu zazdrościłam, 
że on idzie do pracy, wychodzi. Ja uważałam wówczas, że jego życie się 
kompletnie nie zmieniło, że on ma super. On idzie do pracy, idzie do 
ludzi i robi to, co zawsze. A moje życie, przewróciło się do góry noga-
mi, nie… Bo musiałam wszystko uporządkować, musiałam zrezygno-
wać, nie wiem, z jakichś swoich dni wolnych, myśli o sobie. No  
o czymkolwiek. Nawet o zwykłych zakupach, bo moje myśli to była tyl-
ko przychodnia, szpital, poradnia, rehabilitacja, recepty i opieka nad 
chorym dzieckiem. Myślałam, że oszaleję, i to też rzutowało na to, że ja 
się z Krzyśkiem kłóciłam. 

Ważne w tym aspekcie wydaje się również zjawisko, które na-
zwałabym systemowym uwarunkowaniem sztywnego podziału ról, 
na które wskazuje m.in. mama Michała: 

A! I jeszcze co by się bardzo przydało, to się wiąże i z finansami, i z or-
ganizacją, żeby ogólnie można było łączyć świadczenie z pracą zarob-
kową. Bo teraz albo pracujesz albo kompletnie nie pracujesz i dostajesz 
świadczenia. Na świadczeniu nie możesz sobie nic dorobić i praca  
w takim przypadku często jest wybawieniem. W tym sensie, że idąc do 
pracy, zapominasz o tym, co zostawiasz w domu. 

Oprócz specyfiki funkcjonowania dziecka, które może potrze-
bować całodobowej opieki i obecności rodzica, uwarunkowania 
otrzymywania świadczeń finansowych stanowią ważny czynnik 
implikujący sztywny podział ról w rodzinie. Jego konsekwencje  
w obszarze sytuacji społeczno-emocjonalnej matek (które zazwyczaj 
zostają w domu z dzieckiem), relacji wewnątrzrodzinnych, a nawet 
w aspekcie akceptacji niepełnosprawności dziecka przez rodziców, 
określam jako ważne dla dalszych analiz i poszukiwań naukowych, 
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a także dla rozważań dotyczących optymalizacji wsparcia syste-
mowego. 

Ad. 3. Rodzic „w zadaniu” – koncentracja rodzica na radzeniu sobie 
z trudnościami 

Mama Pauliny: Natomiast to skupienie na Paulince jest ze względów 
zdrowotnych strasznie mocno. Ona ma bardzo dużo problemów z ży-
wieniem i ja nieustannie siedzę w kuchni. Paulinka jeść może bardzo 
niewiele. Wczoraj tylko placki dla Pauliny, które miała na wczoraj  
i dzisiaj, kilka ich zamroziłam, a czas, który spędziłam na te placuszki 
to 2,5 godziny. […] My staramy się żyć normalnie w nienormalnych 
warunkach. 

Powyższy cytat stanowi jedną z wielu wypowiedzi rodziców 
dotyczących dodatkowych (często mocno obciążających rodzica) 
obowiązków, które wynikają ze specyfiki funkcjonowania i potrzeb 
dziecka z niepełnosprawnością. Znaczna większość badanych opo-
wiadała o dodatkowych czynnościach pielęgnacyjnych, przygoto-
wywaniu pomocy dydaktycznych, wykonywaniu zaleceń terapeu-
tów bądź włączaniu terapii w życie codzienne, organizowaniu 
sprzętu wspomagającego funkcjonowanie dziecka, pobytu w szpita-
lach, ośrodkach terapeutycznych czy na turnusach rehabilitacyj-
nych. Dzień badanych niejednokrotnie od świtu do zmierzchu wy-
pełniony jest zadaniami, które muszą bądź czują się w obowiązku 
wykonać. 

Ważne w tym obszarze jest również znaczenie, jakie rodzice na-
dają terapii w procesie wspomagania rozwoju dziecka. Większość 
dzieci badanych uczęszcza w ciągu tygodnia na wiele różnych tera-
pii, które niemal całkowicie wypełniają ich czas wolny (oraz wypeł-
niają czas rodzica, który uczestniczy w terapii bądź czeka na dziec-
ko). Przykładem może być tu fragment wypowiedzi mamy 
Martyny, opisującej swój dzień: 

Krótkie szybkie śniadanie i na 8.00 jedziemy do przedszkola integra-
cyjnego. Tam Martyna zostaje przez sześć godzin. O 14.00 odbieram ją  
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z przedszkola i jedziemy na zajęcia. Zajęcia są różne, każdego dnia inne 
i gdzie indziej. Po powrocie do domu pracujemy jeszcze w domu,  
a około 18.00 Martyna idzie się kąpać. […] Po pluskaniu, gdzieś około 
20.00, usypia i czasem śpi po osiem godzin, czasem cztery, u nas jest to 
naprawdę różnie. I tak wygląda nasz typowy dzień. W sobotę dodatkowo 
jeździmy jeszcze na zajęcia do Bydgoszczy. 

Odwołując się do wskazanych wcześniej badań M. Sekułowicz 
dotyczących wypalania się sił matek dzieci z niepełnosprawno-
ścią18, podkreślam, jak duże znaczenie dla emocjonalnego funkcjo-
nowania rodzica może mieć jego stan psychofizyczny, brak odpo-
czynku, czasu dla siebie, możliwości zbudowania dystansu do 
odgrywanej roli. W wypowiedziach badanych widoczne było 
również napięcie pomiędzy odczuwanym zmęczeniem i obciąże-
niem a takimi kategoriami jak akceptacja „trudnych” zachowań 
dziecka, współpraca z terapeutami czy budowanie relacji społecz-
nych. Istotnym w tym obszarze wydaje się namysł nad optymal-
nym wsparciem dziecka z niepełnosprawnością przy jednoczesnym 
odciążeniu rodzica. W perspektywie analiz materiału badawczego 
wydaje się to konieczne dla przepracowania przez rodzica tematu 
niepełnosprawności dziecka oraz dla wzmocnienia jego relacji  
z dzieckiem. 

Ad. 4. Internet jako ważne źródło wiedzy 

W swoich wypowiedziach wszyscy badani podkreślali znacze-
nie internetu jako ważnego źródła wiedzy zarówno dotyczącej 
schorzenia,czy niepełnosprawności dziecka, jak i możliwości lecze-
nia czy terapii oraz pozyskiwania wsparcia systemowego. Znaczące 
jednak w perspektywie moich wcześniejszych badań wydaje się, iż 
żadne z rodziców nie wspomniało o internecie jako „miejscu” 
otrzymywania wsparcia społecznego i emocjonalnego. Blogi czy 
fora internetowe stanowią więc narzędzia normalizacyjne, których 
w tym aspekcie badani nie wykorzystują, mimo iż znaczna więk-
________________ 

18 Por.: M. Sekułowicz, op. cit. 
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szość w swych wypowiedziach określa się jako samotnych czy odi-
zolowanych od otoczenia społecznego (także przez brak czasu).  
W aspekcie tym powstają pytania o budowanie społecznych relacji 
przez rodziców małych dzieci z niepełnosprawnością i miejsce in-
ternetu w obszarze ich aktywności społecznych. 

Ad. 5. Obnażenie trudności w zaakceptowaniu niepełnosprawności 
potomka w procesie wyznaczania celów wspierania rozwoju dziecka 

Podczas analizy wywiadów okazało się, że odpowiedzenie na 
pytanie dotyczące przyszłości dziecka sprawiało prawie połowie 
badanych dużą trudność. Obserwowalna jest również znaczna dy-
chotomia w ładunku emocjonalnym wypowiedzi dotyczących co-
dziennego funkcjonowania, terapii czy relacji z dzieckiem, a tych 
dotyczących stawiania celów w wspomaganiu dziecka, a także tego, 
jak rodzic wyobraża sobie swojego potomka za kilka lat, co obrazuje 
m.in. wypowiedź mamy Martyny: 

Kompletnie nie wyobrażam sobie, że Martyna nie będzie mówić… Cały 
czas ciężko mi pogodzić się z ta myślą, że Martyna jest niepełnospraw-
na intelektualnie… Dzięki naszej pracy Martyna zaczęła chodzić, gdy 
miała dwa latka. Sama nie wiem, jakby to by wyglądało w dniu dzisiej-
szym, gdybym nad tym nie pracowała, pewnie do dziś by nie chodziła. 
Cały czas walczymy, nie poddajemy się. Oby było tylko lepiej, a czas 
pokaże, co będzie dalej. Szczerze mówiąc, mam czasem już wszystkiego 
dość… Jestem tak naprawdę z tym wszystkim sama, lecz walczę, wal-
czę aby Martyna miała lepszą przyszłość. Może kiedyś, pewnego dnia, 
stanie w moim pokoju, pooglądamy razem stare zdjęcia, jak to było kie-
dyś, a jak jest teraz… Porozmawiamy o tym, co wywalczyłyśmy,  
w tych trudnych chwilach. Może mi kiedyś za to podziękuje i tylko  
w mojej głowie ciągle siedzi, że kiedyś powie do mnie KOCHAM CIĘ 
MAMO! 

Pytanie dotyczące przyszłości dziecka konfrontowało rodziców 
z ich własnym lękiem, żalem oraz nadzieją. Większość badanych 
wydaje się dość mocno skoncentrowana na teraźniejszości, co de-
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terminowane jest również przez duże obciążenie, na które wskazy-
wałam powyżej. W tej perspektywie „rodzic w zadaniu”, to rodzic, 
który nie ma możliwości i czasu na przepracowanie tematu niepeł-
nosprawności swojego dziecka, a w konsekwencji jej zaakcep-
towanie. Utrudniająca – wbrew pozorom – dla poradzenia sobie  
z negatywnymi emocjami może być postawa, która jest od rodziców 
często oczekiwana przez środowisko terapeutyczne i edukacyjne,  
a mianowicie mocne zaangażowanie badanych w terapie, stawianie 
celów, kompensowanie, wyrównywanie i usprawnianie. 

Uwarunkowania procesu akceptacji dziecka i jego niepełno-
sprawności przez rodzica stanowią obszar dociekań naukowych, 
który zamierzam dalej eksplorować. Omawiane badanie pilotażowe 
wskazuje na pulsowanie kategorii rodzicielstwa i macierzyństwa 
naznaczonego niepełnosprawnością, w takich obszarach jak akcep-
tacja niepełnosprawności czy wspomaganie rozwoju dziecka. 

Podsumowanie 

Podsumowując przeprowadzone badania pilotażowe oraz moje 
rozważania w temacie kryzysu emocjonalnego rodzica dziecka  
z niepełnosprawnością, chciałabym podkreślić, jak ważny i złożony 
jest proces konstruowania się rodzicielstwa w obliczu niepełno-
sprawności dziecka w okresie jego wczesnego dzieciństwa. Swoiście 
nowe postawy rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ich większa 
wiedza i świadomość oczekiwań wobec terapii i terapeutów czy 
skoncentrowanie na procesie rehabilitacji dziecka nie wykluczają 
trudności i obciążeń, które naznaczają bycie rodzicem dziecka  
z niepełnosprawnością. Sytuacja społeczno-emocjonalna badanych 
rodziców, której zarys starałam się zaprezentować, skłania do dal-
szych refleksji i badań dotyczących czynników implikujących radze-
nie sobie rodziców z emocjami i sytuacjami trudnymi (kryzysowy-
mi), a także ukierunkowuje na poznawanie momentów „przejścia” 
pomiędzy kolejnymi etapami tworzenia się tożsamości rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością. Zrozumienie motywów postępo-
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wania rodziców przez pedagoga specjalnego może przyczynić się 
natomiast do rozszerzenia obszaru jego rozważań nad wsparciem 
oferowanym rodzinie dziecka z niepełnosprawnością. 
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Autism is a vast developmental disorder with significant delays and problems in 
participation in alternate social interactions. Studies show that nearly half of popu-
lation with autism participation social life, although their profile of emotional and 
social deficits remains highly diversified. Difficulties in social sphere include  
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a close relationship with his offspring. Their observations are the determinants of 
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parents is the inability of their children with autism to showing affection. The goal 
of this article is to show the profile of the development of social relationships of 
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Wprowadzenie 

Zgodnie ze współczesnymi kryteriami diagnostycznymi auty-
styczne spektrum zaburzeń charakteryzują jakościowe zaburzenia 
zdolności uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecz-
nych1. Podkreśla się, iż w populacji osób ze spektrum autyzmu ob-
serwuje się duże zróżnicowanie relacji emocjonalno-społecznych 
wyrażanych w kontakcie z bliskimi2. Badania pokazują, że prawie 
połowa osób z autyzmem w różnej formie uczestniczy w życiu spo-
łecznym3, choć ich profil deficytów emocjonalno-społecznych pozo-
staje wysoce zróżnicowany4. Upośledzenie sfery społecznej w tej 
populacji jest wieloaspektowe. Obejmuje ograniczone możliwości  
i zdolności rozpoznawania, rozumienia i zaangażowania się w kon-
takt z drugim człowiekiem oraz zaburzone umiejętności społeczne 
pozwalające wchodzić, inicjować, angażować się w prawidłowe 
interakcje społeczne i komunikację międzyludzką5. Charaktery-
styczne objawy nieprawidłowości w sferze nawiązywania relacji 
emocjonalno-społecznych u dzieci ze spektrum autyzmu pojawiają 
się stopniowo i przyjmują różne natężenie w czasie. Zdolność do  
tworzenia bliskich relacji uznaje się za proces ciągły, ale i dyna- 

________________ 

1 E. Pisula, Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. AUTYZM, Wydawnictwo 
GWP, Sopot 2012, s. 30-40; S. Ozonoff, G. Dawson, J.C. McPartland, Wysokofunkcjo-
nujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków 2015, s. 213-243. 

2 K. Markiewicz, Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 88-89. 

3 M. Talarowska i in., Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu, [w:] Autyzm – 
epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki, Wydawnictwo 
Continuo, Wrocław 2010, s. 111. 

4 C. Saarni, Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] Rozwój 
emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D. Sluyter, Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 1999, s. 80; E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i Terapia, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 32. 

5 A.J. Cotugno, Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. 
Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 
Warszawa 2011, s. 43. 
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miczny6. Rodzice/bliscy opiekunowie stają się pierwszymi obser-
watorami niepokojących zachowań swojego dziecka, ale i pierw-
szymi inicjatorami budowania bliskich relacji ze swoim potom-
stwem. Podawane przez nich spostrzeżenia, stanowią wyznaczniki 
dla kryteriów wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum auty-
zmu. Największym problemem rodziców jest niezdolność dzieci  
z autyzmem do okazywania przywiązania, a nawet do odróżniania 
bliskich osób od nieznajomych. Rozwój przywiązania w tej grupie 
zaburzeń w znacznym stopniu jest warunkowany poziomem roz-
woju emocjonalno-społecznego dziecka. Należy jednak podkreślić, 
że zakresie ekspresji uczuciowych więzi z rodzicami obserwuje się 
wewnętrzne zróżnicowanie w całej populacji osób ze spektrum au-
tyzmu. Różnice w ekspresji przywiązania nie są równoznaczne ani 
z brakiem zdolności do tworzenia więzi emocjonalnych, ani z okre-
ślonym charakterem więzi7. 

Pierwsze kontakty dziecka z bliskimi  
a zwiastuny autyzmu 

Zaburzenia zdolności społecznych u dzieci ze spektrum auty-
zmu bywają widoczne bardzo wcześnie. Niektóre niepokojące symp-
tomy ujawniają się w rozwoju dziecka, zanim jeszcze uzyska ono 
diagnozę autyzmu. Pierwsze więzi społeczne dziecka kształtują się  
w kontakcie z matką, dlatego zaburzenia w tej relacji są oceniane 
jako bardzo ważny sygnał zapowiadający rozwój autyzmu8. Trud-

________________ 

6 S.L. Greenspan, S. Wieder, Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom 
nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 27; S.J. Rogers, G. Dawson, Early Start 
Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju 
społecznego, Wydawnictwo Fundacja rozwiązać Autyzm, Warszawa 2015, s. 4-8. 

7 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich 
matek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 51. 

8 H. Jaklewicz, Autyzm dziecięcy, [w:] Psychiatria wieku rozwojowego, red. A. Po-
pielarska, M. Popielarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 118. 



72 BARBARA WINCZURA 

ności w ekspresji emocji, brak lub zaburzony kontakt społeczny  
u małych dzieci traktuje się jako sygnał ostrzegawczy oraz jeden  
z pierwszych wskaźników zaburzeń wyrażania, rozumienia emocji 
oraz budowania właściwych relacji społecznych z innymi ludźmi, 
które pojawiają się w przyszłości w tej populacji osób. Ponadto pro-
blem ten stosunkowo wcześnie zauważają rodzice, gdyż powoduje 
on szczególne trudności w kontakcie z dzieckiem9. 

Badania dotyczące pierwszych interakcji matka – dziecko, wska-
zują, że zdrowy noworodek jest wyposażony w umiejętność dostra-
jania się do sytuacji społecznych, szczególnie w zakresie synchroni-
zacji interakcji, naśladowania, poszukiwania kontaktu wzrokowego  
w reakcji na głos matki. Już od samego urodzenia zdrowe niemowlę 
preferuje ludzkie twarze i dźwięki związane z mową. Około 6. ty-
godnia życia pojawia się tzw. uśmiech społeczny, a około 6-8. mie-
siąca niemowlę potrafi odróżnić twarze osób bliskich i reaguje lę-
kiem na twarze osób obcych10. 

Z wielu obserwacji rodziców wynika, że już w pierwszych mie-
siącach życia dziecka niepokojący jest brak okazywania, że dziecku 
zależy na kontakcie z matką, bliskim opiekunem11. Ma słaby kon-
takt wzrokowy, brak mimiki twarzy i typową nieumiejętność przy-
jęcia postawy ciała wyrażającej gotowość i pragnienie, aby ktoś 
wziął je na ręce12. Najczęściej preferuje samotność, nie jest zaintere-
sowane kontaktem fizycznym z inną osobą, wyraża obojętność,  
a nawet niechęć do takiego kontaktu. Zachowuje się tak, jakby oso-
by w rodzinie były poza obszarem jego zainteresowań13. Nie reagu-
________________ 

9 E. Pisula, Małe dziecko…, s. 67-68. 
10 G. Jagielska, Objawy autyzmu dziecięcego, [w:] Autyzm i zespół Aspergera, red.  

J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2009, s. 36. 

11 T. Gałkowski, Usprawnianie dziecka autystycznego w rodzinie, Wydawnictwo 
PTWK, Warszawa 1980. 

12 L. Wing, Związek między zespołom Aspergera i autyzmem Kannera, [w:] Autyzm  
i zespół Aspergera, red. U. Frith, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 117. 

13 E. Pisula, Wspomaganie osób z zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum 
w perspektywie psychopatologii rozwojowej, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red.  
J. Trempała, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011, s. 449. 
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je na widok matki emocjonalnym ożywieniem, nie odpowiada 
uśmiechem na uśmiech ani się nie przytula. Kiedy bliska osoba 
trzyma je na rękach – jest jakby „odległe”, „zamknięte w sobie”, 
„nieobecne”. Trzymane w ramionach może sztywnieć lub robić się 
wiotkie, może też aktywnie bronić się przed przytulaniem lub wzię-
te na ręce nie wchodzi w interakcje z opiekunem14. Na ogół nie lubi 
zabaw z baraszkowaniem, łaskotaniem. Dziecko może nawet nie 
reagować radosnym ożywieniem na widok zbliżającej się matki lub 
pozostać obojętne, gdy ona oddala się od niego. Może sprawiać 
wrażenie, jakby nie potrzebowało obecności i uwagi bliskich osób, 
często jest nadmiernie spokojne albo pobudzone. Większość dzieci  
z autyzmem we wczesnym okresie życia nie przejawia tzw. lęku 
separacyjnego, związanego z rozdzielaniem z osobami znaczącymi, 
bliskimi, najczęściej matką. Okazują wyraźne zadowolenie, gdy są 
pozostawione same sobie i zachowują się tak, jakby nie było wokół 
nich ludzi15. 

Choć niektóre z dzieci demonstrują swoje emocjonalne przy-
wiązanie do swoich opiekunów, to jednak nie reagują na okazywa-
ną im miłość i uczucia w sposób, jakiego osoby te oczekują. Z wy-
powiedzi rodziców wynika, że ich dzieci niechętnie otwierają swoje 
ramiona, by się przytulić w momencie bólu, niepokoju, zagrożenia  
i poszukać u nich pocieszenia, a nawet sprawiają wrażenie nieświa-
domych, że jest to w ogóle możliwe. Rodziców niepokoi fakt, że nie 
czynią rozróżnienia pomiędzy nimi a przedmiotami, którymi się 
fascynują i że wolą kontakt z ulubioną zabawką niż fizyczny, bliski 
kontakt z rodzicem16. Zazwyczaj dziecko dąży do kontaktu z przed-
miotami i mechanizmami, odrzucając bliskość człowieka, gdyż 
przedmioty nieożywione nie budzą najważniejszych, a więc i najsil-
________________ 

14 J. Morrison, DSM-5 Bez Tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 41. 

15 G. Jagielska, op. cit., s. 38; Morrison J., op. cit., s. 41-42; J. Ball, Autyzm a wcze-
sna interwencja. Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi. Wydawnictwo Harmonia 
Universalis, Gdańsk 2016, s. 55-56. 

16 P. Randall, J. Parker, Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Sopot 2010, s. 99, 146. 
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niejszych dla niego uczuć: więzi, radości z emocjonalnego kontaktu, 
poczucia bezpieczeństwa, bliskości. Wskutek nadwrażliwości na 
bodźce zewnętrzne oraz przeciążenia emocjonalnego dziecko selek-
tywnie wycofuje się z kontaktów z bliskimi osobami, woląc przed-
mioty martwe, emocjonalnie obojętne, a więc przy tym przewidy-
walne i dla niego bezpieczne. Jednym z najistotniejszych tego typu 
mechanizmów jest brak poszukującego, intencjonalnego spogląda-
nia na ludzi i dążenia do kontaktu z nimi. Objaw ten stopniowo 
narasta i stanowi o istocie autyzmu oraz jest jego cechą osiową17. 

U małych dzieci z podejrzeniem autyzmu obserwuje się duże 
zróżnicowanie wyrażanych emocji w kontakcie społecznym z naj-
bliższymi. Od stanów obojętności, „obcości”, ignorancji, reakcji pa-
nicznego lęku w sytuacji odsunięcia dziecka od matki po silne  
i bogate emocje świadczące o przywiązaniu dziecka do bliskich mu 
osób18. Zdolność do silnych emocji może wyrazić się np. uczuciem 
tęsknoty za bliskim opiekunem i domem w sytuacji chwilowej lub 
dłuższej rozłąki19. Reakcje tego typu należą jednak do rzadkości. 
Członkom rodziny trudno rozpoznać i zrozumieć te stany emocjo-
nalne, tym bardziej, gdy dziecko jest niemówiące, przy dodatkowo 
zaburzonej mimice, gestach, kontakcie wzrokowym, postawie ciała 
nie umie precyzyjnie informować bliskich, otoczenie o swoich prze-
życiach i potrzebach. Dodatkowo ma znacznie ograniczone możli-
wości wyrażania emocji. Posługuje się czymś w rodzaju specjalnego, 
prywatnego kodu komunikacyjnego. Czyni to w sposób idiosynkra-
tyczny, nieuniwersalny, często oparty na nieistotnych skojarze-
niach, utworzonych w wyniku jednego przypadkowego zdarzenia  
i następnie schematycznie utrwalonych20. 
________________ 

17 H. Olechnowicz, R. Wiktorowicz, Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału 
rozwojowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012, s. 10-11; M. Piszczek, Autyści. 
Indywidualne i grupowe metody terapii. Zajęcia adresowane dla Rodziców, Wydawnictwo 
STECKO, Warszawa 2014, s. 64. 

18 K. Markiewicz, op. cit., s. 89; E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 51. 
19 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł, Wydawnictwo Har-

monia Gdańsk 2009, s. 50. 
20 L. Wing, op. cit., 116. 
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Czasami pojawiają się odmienne, wręcz specyficzne formy na-
wiązywania kontaktu przez dzieci ze spektrum autyzmu z bliskimi. 
Mogą pojawić się zwłaszcza w stosunku do wybranej osoby, która 
spędza z nim najwięcej czasu, opiekuje się z nim, bawi się z nim czy 
też spełnia wiele jego potrzeb i pragnień. Jest to o tyle zasadne, 
gdyż inni dorośli (np. starsze rodzeństwo) nie wywołują u dziecka 
w takim samym stopniu poczucia bliskości lub bezpieczeństwa, gdy 
czują zagrożone lub czegoś potrzebują21. Zaobserwowano, że nie-
które z nich wyrażają potrzebę kontaktu, ustawiając się bokiem,  
a nawet plecami do osoby zwracającej się do dziecka. Niekiedy po-
sługują się przedmiotami dla siebie znaczącymi, tzw. talizmanami 
(np. sznurkiem, kredką, klockiem) gdy chcą wyrazić swoją potrzebę, 
okazać uczucia czy też osiągnąć swój cel22. Ciągną, szarpią, szczy-
pią, stukają swoim ulubionym przedmiotem bliską osobę, pozwalają 
go dotknąć, potrzymać, powtarzają schematycznie to samo pytanie, 
zwrot (np. „jak się masz?”), domagając się na nie stałej odpowiedzi 
(„ok., dobrze się mam”), głaszczą włosy, stałe części ciała, pozwala-
ją się zbliżyć do siebie, a nawet niekiedy podają rękę na powitanie 
czy się przytulają. Zwykle ekspresja emocjonalna dziecka w takich 
kontaktach jest dziwaczna, nieczytelna, brak w niej precyzji, subtel-
ności, całej gamy gestów, mimiki, postawy ciała. Dziecko wysyła 
wiele sprzecznych, nieczytelnych sygnałów. Zdarzają się sytuacje, 
że zupełnie obcy człowiek może zostać przytulony, pogłaskany,  
a niezadowolenie wobec bliskiego członka rodziny może być wyra-
żone w sposób nieadekwatny do sytuacji23. Zdecydowanie nie po-
trafią dostosować własnych zachowań do reakcji i zachowań in-
nych24, natomiast posługują się atypowymi formami nawiązywania 
kontaktu z bliskimi osobami. Dodatkowo sprawę pogarsza fakt, że 
________________ 

21 S.L. Greenspan, S. Wieder, op. cit., 26-27. 
22 A. Rybka, A. Garncarz, Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem, 

[w:] Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, 
red. J. Kossewska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 143. 

23 T. Attwood, Zespół Aspergera, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 50. 
24 R.H. Schaffer, Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009,  

s. 178. 
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dzieci ze spektrum autyzmu nie odbierają sygnałów niewerbalnych, 
które są przecież istotną częścią komunikacji. Umyka im ton głosu, 
wyraz twarzy, mowa ciała, czyli te wskazówki, które prawidłowo 
rozwijające się dzieci uczą się rozpoznawać w codziennych kontak-
tach z ludźmi25. 

Szczególną uwagę otoczenia zwraca unikanie kontaktu wzro-
kowego przez dziecko. Rodzice wskazują, że dziecko unika go ak-
tywnie lub nie potrafi go utrzymać. Może zasłaniać oczy, odwracać 
twarz, kiedy jest wołane, obserwować obiekty kątem oka, patrzeć 
nieobecnym wzrokiem, jakby w „pustą przestrzeń”, „przez oso-
bę”26. Dziecko jest w niewielkim stopniu zainteresowane twarzą 
ludzką, widokiem i głosem matki27. Nie fiksuje wzroku na twarzy 
matki, nie wodzi za nią wzrokiem, nie reaguje emocjonalnym oży-
wieniem na jej widok, szczególnie na jej spojrzenie, uśmiech czy 
gesty28. Charakterystyczna jest zaburzona mimika twarzy („ma-
skowatość”), brak ciepłej, radosnej ekspresji towarzyszącej spojrze-
niu, rzadki uśmiech i typowa nieumiejętność przyjęcia postawy 
ciała, wyrażającej gotowość i pragnienie, aby ktoś wziął je na ręce29. 
Uśmiech społeczny pojawia się rzadko, czasami wygląda sztucznie, 
sztywno, jakby był doklejony30. Obserwuje się przy tym krótki czas 
patrzenia na ludzi31. Dziecko rzadko przenosi spojrzenie z przed-
miotu na twarz osoby. Badania, w których analizowano kierunek 
patrzenia wskazują, że dzieci z tym zaburzeniem rzadziej patrzą  
w oczy oglądanych postaci, częściej natomiast śledzą ich poruszają-
ce się usta i resztę ciała32. Dziecko nie reaguje na wołanie po imieniu 
________________ 

25 J. Ball, op. cit., s. 36. 
26 G. Jagielska, op. cit., s. 38. 
27 J. Błeszyński, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. 

Skala Oceny Zachowań Autystycznych, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 
2011, s. 61; D. Senator, Przejawy autyzmu w pierwszym roku życia, „Pediatria Polska” 
2006, nr 2, s. 128. 

28 H. Jaklewicz, op. cit., s. 118. 
29 L. Wing, op. cit., s. 117. 
30 E. Pisula, Małe dziecko…, s. 32; H. Jaklewicz, op. cit., s. 118-119. 
31 P. Randall, J. Parker, op. cit., s. 99, 146. 
32 E. Pisula, Wspomaganie osób…, s. 448. 
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przy zwracaniu uwagi na inne dźwięki w otoczeniu. Czasami imię 
dziecka musi być wielokrotnie powtórzone, zanim zwróci ono 
uwagę na wypowiadającą je osobę33. Widocznym deficytem są tak-
że trudności z imitowaniem stanów emocjonalnych innych osób. 
Dziecko nie potrafi dzielić radości, smutku, bólu, strachu z innymi 
osobami. Typowy jest także brak ekspresji wokalno-emocjonalnej  
w rodzaju „ooo”, „uu” oraz znikomy lub nieobecny repertuar ge-
stów interakcyjnych, np. machanie ręką „pa-pa”34. Towarzyszy te-
mu brak właściwej gestykulacji i wyrażania emocji za pomocą po-
stawy. W rezultacie dominuje ograniczony repertuar zachowań 
społecznych, łączących spojrzenie, ekspresję mimiczną, ton głosu  
i gestykulację35. 

Dziecko angażuje się w relacje głównie z członkami rodziny,  
dlatego że chce zaspokoić swoją potrzebę, np. chce dostać zabawkę, 
często wykorzystując przy tym dłoń osoby stojącej obok (traktuje 
rękę dorosłego jako narzędzie do zaspokojenia swoich potrzeb)36. 
Nie potrafi uczestniczyć w normalnych interakcjach społecznych, 
opartych na schemacie dawania – brania. Niepokojący jest brak 
zdolności do naprzemiennego uczestnictwa w dialogu. Nawet jeżeli 
zdarza się, że dziecko inicjuje kontakt z uczestnikiem interakcji,  
to rzadko potrafi ten kontakt podtrzymać37. Nie potrafi używać 
mowy ciała lub innych niewerbalnych zachowań do komunikowa-
nia się, np. uśmiechów lub kiwnięć głową, za pomocą których 
większość z nas wyraża aprobatę38. Małe dziecko na tym etapie 
rozwoju autyzmu jest już nieświadome, że ludzie komunikują się, 
wymieniają myśli, wykorzystując spojrzenia, ruch ciał i dźwięki 
mowy. Widzi te ruchy i słyszy dźwięki mowy, lecz nie wie, że kryje 
________________ 

33 D. Senator, op. cit., s. 129. 
34 M. Skórczyńska, Wczesne diagnozowanie autyzmu – perspektywy i dylematy, [w:] 

Autyzm Na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2009, s. 48. 

35 E. Pisula, Wspomaganie osób…, s. 449. 
36 H. Jaklewicz, op. cit., s. 119. 
37 E. Pisula, Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem 

Dawna, „Psychologia Wychowawcza” 1993, nr 1, s. 45; M. Piszczek, op. cit., s. 12-13. 
38 J. Morrison, op. cit., s. 41. 
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się za nimi jakieś znaczenie, jakaś wiadomość do odczytania i wy-
korzystania39. 

Często rodzice podają, że ich dziecko jest zbyt spokojne, ciche, 
wycofane z kontaktów, mało aktywne, wręcz apatyczne i niezainte-
resowane otoczeniem, zabawą z rodzeństwem i innymi dziećmi40. 
Bardzo rzadko wykazuje zamierzone ukierunkowanie uwagi in-
nych osób, nie tworzy wspólnego pola uwagi, nie wymienia komu-
nikatów z rodzicem, rodzeństwem, co jest szczególnie zauważalne 
podczas zabawy. Pod koniec pierwszego roku życia uwagę otocze-
nia może zwracać uwagę brak zabaw związanych z naśladowa-
niem, a później brak zabaw „na niby” związanych z udawaniem  
i używaniem przedmiotów w sposób symboliczny. Zabawy najczę-
ściej są samotne, bez kontaktu z ludźmi, zwykle o charakterze sen-
somotorycznym i/lub rytualnym, pozbawione wyobraźni. Małe 
dziecko może nieustannie ustawiać przedmioty w szereg, w sterty 
lub kręcić przedmiotami. Może układać, porządkować zabawki 
stale w ten sam sposób, gromadzić określone przedmioty, układać 
patyczki, klocki według określonego, powtarzalnego schematu41. 

Stopniowo, wraz z rozwojem, u dziecka pojawiają się kolejne 
objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu w obszarze komunikacji, 
wyrażaniu i rozumieniu emocji oraz w nawiązywaniu relacji spo-
łecznych42. Najczęściej sygnalizowane spostrzeżenia przez rodzi-
ców/bliskich opiekunów tych dzieci to: 

– nie umie nawiązać bliskich relacji z członkami w rodzinie, 

________________ 

39 S.J. Rogers, G. Dawson, L.A. Vismara, Metoda wczesnego startu dla dziecka z au-
tyzmem (ESDM). Jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć 
więzi, komunikować się i uczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2015, s. 68. 

40 E. Pisula, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2000, s. 117. 

41 E. Wiekiera, Strategia postępowania z dziećmi autystycznymi, Przekład z „Engage-
ment”, Poradnik praktyczny dla rodziców, Wydawnictwo Krajowe Towarzystwo Au-
tyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1995, s. 13; G. Jagielska, op. cit., s. 40. 

42 B. Nason, Porozmawiajmy o autyzmie Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 321-234. 
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– nie wita się ani nie reaguje spontanicznie na rodzica/opiekuna, 
– słabo wyraża emocje albo czyni to w sposób nieodpowiedni, 

typowy tylko dla siebie, rzadko dzieli emocje z bliskimi, 
– nie dostrzega i nie odczytuje emocji innych, bliskich osób  

w otoczeniu, nie dzieli z nimi radości, smutku, strachu43, 
– nie posługuje się typowymi gestami w celu nawiązania kon-

taktów społecznych, 
– ma zubożoną mimikę twarzy, zwłaszcza w interakcjach z matką, 
– nie rozumie „przestrzeni osobowej” – podchodzi zbyt blisko 

lub ucieka zbyt daleko od osób w swoim najbliższym środo-
wisku, 

– nie umie inicjować zabawy z zabawkami, instruowany przez 
rodzica potrafi bawić się prostymi przedmiotami, fragmenta-
mi zabawek, rzadko jednak czyni to spontanicznie w interakcji 
z innymi44, 

– nie interesuje się w sposób naturalny dziećmi (rówieśnikami) 
lub nawet może demonstracyjnie ich unikać, 

– nie wyraża gotowości do wspólnych zabaw z rodzicami, ro-
dzeństwem, nie interesuje się zabawą społeczną45, 

– ma ograniczone zdolności naśladowania i nie uczestniczy  
w zabawach z udawaniem z innymi dziećmi, obserwuje się ru-
tynowe wzorce, sztywność, brak pomysłowości i wyobraźni  
w zabawie46, 

– kontakty z bliskimi przybierają nietypową formę, głównie jako 
przywiązanie do rutyny, która jest związana z określoną oso-

________________ 

43 A. Wolski, Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy w rodzinie, 
„Rewalidacja” Czasopismo dla nauczycieli i terapeutów” 2010, nr 2 (28), s. 24;  
A. Wolski, Dominujące i drugorzędne kryteria diagnostyczne – ich struktura u dzieci,  
u których zdiagnozowano autyzm, [w:] Edukacja i Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
OBLICZA TERAPII, Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość, tom IX, red.  
T. Żółkowska, M. Wlazło, Wydawnictwo Naukowe WH MINERWA, Szczecin 2013, 
s. 323-347. 

44 S.L. Greenspan, S. Wieder, op. cit., s. 28. 
45 A.J. Cotugno, op. cit., s. 45. 
46 E. Pisula, Autyzm u dzieci…, s. 118; E. Pisula, Wspomaganie osób…, s. 447. 
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bą, jej zachowaniem, formami komunikacji, zaspokajaniem po-
trzeb dziecka, rzadko natomiast z przywiązaniem emocjonal-
nym47, 

– nie potrafi dzielić się swoimi zainteresowaniami i uczuciami  
z innymi ludźmi ani tworzyć odpowiednich dla swojego wie-
ku relacji z rówieśnikami, 

– nie umie wykorzystać zachowań niewerbalnych (takich jak 
kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała i gestykulacja) do 
regulowania kontaktów społecznych48. 

– nie rozpoznaje i nie rozumie potrzeby wymiany społecznej  
z innymi ludźmi oraz jej zależności, 

– ma trudności w zrozumieniu i docenianiu myśli i emocji in-
nych (deficyt teorii umysłu) oraz nie wykazuje empatii ani tro-
ski o uczucia i emocje innych49, 

– nie szuka pocieszenia u rodziców ani u nikogo innego (ro-
dzeństwa, dziadków), 

– nie ma wyobraźni społecznej i nie odwzajemnia relacji spo-
łecznych50. 

W badaniach prowadzonych przez Geraline Dawson i Julie 
Osterling51 na podstawie analizy nagrań wideo wykonanych przez 
rodziców zauważono, że pomiędzy 8. a 12. miesiącem życia dzieci 
te spędzają mniej czasu, przyglądając się innym ludziom, słabiej 
reagują, gdy ich bliscy usiłują zwrócić ich uwagę (np. wołając po 
imieniu) i nie wykonują wczesnych gestów (takich ja wskazywanie), 
którymi dzieci się zwykle posługują i które pomagają im czynić 
postępy w komunikacji społecznej. Sposób, w jaki dzieci te do-
świadczają kontaktu ze swoim otoczeniem, bliskimi osobami, różni 
________________ 

47 E. Wiekiera, op. cit., s. 13. 
48 E. Pisula, op. cit., s. 447. 
49 S. Baron-Cohen, Mindblindness:. An essay on autism and theory of mind, Cam-

bridge Mass., MIT Press, London 1995. 
50 A. J. Cotugno, op. cit., s. 45. 
51 G. Dawson, J. Osterling, Early recognition of children with autism: A stady of first 

birthday home videotapes, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 1994,  
nr 24, s. 247-257. 



Od wczesnych zwiastunów autyzmu po przywiązanie – rozwój relacji społecznych 81 

się znacząco od typowego dla ich rówieśników. Spędzają mniej 
czasu, koncentrując się na głównie na przedmiotach i mają zdecy-
dowanie mniejsze doświadczenie w zakresie komunikacji52. 

Za najbardziej znaczące symptomy dla wczesnego rozpoznawa-
nia zaburzeń ze spektrum autyzmu uznaje się deficyty emocjonalno- 
-społeczne i zaburzenia w komunikacji społecznej. Wczesna ocena 
zaburzeń u małych dzieci ma zazwyczaj charakter introspektywny  
i opiera się głównie na informacjach uzyskanych od rodziców/blis-
kich opiekunów tych dzieci. Przeciętnie rodzice zaczynają zauważać 
problemy rozwojowe około 19. miesiąca życia dziecka, niewielka 
grupa widzi różne nieprawidłowości przed ukończeniem pierwszego 
roku życia, a znaczna większość dopiero w wieku dwóch lat53. Choć 
przyjmuje się, że spostrzeżenia rodziców mają charakter subiek-
tywny, obarczony błędem emocjonalnego zaangażowania, niekiedy 
nawet zniekształcony przez miniony czas i wiedzę o ewentualnych 
mylnych wcześniejszych opiniach, to właśnie ich niepokoje, uwagi 
dotyczące rozwoju i zachowania dziecka, w większości przypadków 
precyzyjnie opisane i uzasadnione, znacznie przyspieszają wykry-
wanie zaburzeń u ich dziecka, przyczyniając się do postawienia traf-
nej diagnozy, a także wyboru stosownej terapii dla dziecka54. 

Powszechnie wiadomo, że udział rodziców w procesie wczesnej 
interwencji dziecka zagrożonego autyzmem jest decydujący i nie-
zbędny. Badania pokazują, że terapie prowadzone przez rodziców 
mogą zwiększyć zdolności werbalne i niewerbalne dzieci oraz 
umiejętności związane z zabawą, a także poprawiać ich wzajemne 
relacje55. 
________________ 

52 S.J. Rogers, G. Dawson, L.A. Vismara, op. cit., s. 68; R. Palomo, M. Belinchón, 
S. Ozonoff, Autism and family home movies: a comprehensive review, “Journal of Devel-
opmental and Behavioral Pediatrics” 2006, nr 27 (2, Suppl.), s. 59-68. 

53 M. Skórczyńska, op. cit., s. 56. 
54 H. Jaklewicz, op. cit., s. 117; E. Pisula, Autyzm u dzieci…, s. 51; E. Pisula, Małe 

dziecko…, s. 62; J.L. Crane J.L., A. Winsler, Early Autism Detection, Implications for 
Pediatric Practice and Public Policy, “Journal of Disability Policy Studies” 2008, vol. 18, 
4, s. 245-253. 

55 S.J. Rogers, G. Dawson, L.A. Vismara, op. cit., s. 76-80, s. 57; S.J. Rogers,  
G. Dawson, op. cit., s. 57. 



82 BARBARA WINCZURA 

Budowanie relacji dziecka ze spektrum autyzmu  
w kontakcie z bliskimi – przywiązanie 

Już w latach 40. XX w. Leo Kanner jako pierwszy zauważył, że 
dzieci dotknięte autyzmem przychodzą na świat z „wrodzoną nie-
umiejętnością tworzenia zwykłych, biologicznie uwarunkowanych 
kontaktów z ludźmi”56. Jego zdaniem fundamentalnym objawem 
autyzmu jest „niezdolność tych dzieci do odnoszenia się w zwykły 
sposób do ludzi i sytuacji”57. Autor wskazywał: „że już od samego 
początku obecna jest u nich ekstremalna autystyczna samotność, 
która gdy tylko jest to możliwe, gardzi, ignoruje, odrzuca wszystko, 
co przychodzi do dziecka z zewnątrz”58. Podkreślał także w opisach 
klinicznych swoich pacjentów brak uwagi kierowanej na ludzi, brak 
świadomości uczuć innych ludzi, traktowanie ich, jakby byli 
przedmiotami nieożywionymi oraz na „obojętność”, jaką przejawia-
ją te dzieci względem swoich najbliższych. Sugerował, że nie nastę-
puje u nich wczesne tworzenie się więzi czy relacji przywiązania  
i że właśnie ten fakt należy uznać za jeden z najważniejszych prze-
jawów autyzmu59. Współczesne rozważania i badania nad przywią-
zaniem w autyzmie nie potwierdzają jednoznacznie charakteru 
takiej formy deficytu, na jaki wskazywał L. Kanner. Przez wiele lat 
pogląd ten uległ znacznej weryfikacji, a uzyskane wyniki badań 
wskazały na złożoność tego zjawiska60. 

System przywiązania jest elementem genetycznego zaprogra-
mowania człowieka, warunkującym wystąpienie w sytuacjach za-
grożenia (lub braku poczucia bezpieczeństwa) trzech typowych 

________________ 

56 L. Kanner, L., Autistic disturbances of affective contact, “Nervous child” 1943,  
nr 2, s. 242; J. Blacher, L. Christensen, Sowing The Seeds of The Autism Field: Leo Kan-
ner (1943), “Intellectual And Developmental Disabilities” 2011, Vol. 49, nr 3, 172-191. 

57 Ibidem, s. 242 
58 Ibidem. 
59 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk 2008, s. 136. 
60 E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012,  

s. 86. 
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zachowań: poszukiwanie, monitorowanie utrzymywania bliskości  
z chroniącą figurą (najczęściej matką) przywiązania, wykorzysty-
wanie figury przywiązania jako bezpiecznej bazy oraz uciekanie się 
do figury przywiązania jako „bezpieczniej przystani” w chwilach 
zagrożenia lub niepokoju. Wśród reakcji świadczących o przywią-
zaniu dziecka do opiekuna można wyróżnić zachowania sygnaliza-
cyjne (płacz, uśmiech, gaworzenie) oraz zachowania polegające na 
dążeniu do bliskości (przywieranie do dorosłego, podążanie za nim, 
wyciąganie rąk)61. Według Mary D. Salter Ainsworth62 przywiąza-
nie to coś więcej niż tylko sympatia lub oddanie, to głęboka więź 
emocjonalna tworząca się między dwiema jednostkami, która łączy 
je razem w przestrzeni i wykazuje trwałość w czasie63. 

Badania nad przywiązaniem mają w odniesieniu do autyzmu 
znaczenie szczególne, bywa on bowiem traktowany jako zaburzenie 
więzi. Wobec znanego z obserwacji faktu, że niektóre dzieci z auty-
zmem sprawiają wrażenie całkowicie obojętnych na obecność ro-
dzica, inne zaś przejawiają wyraźne oznaki przywiązania, a nawet 
emocjonalnego uzależnienia od bliskiego opiekuna, trudno ustalić 
jednoliniowy profil relacji rodzic – dziecko w całej populacji dzieci 
ze spektrum autyzmu. Ponadto różnice w ekspresji przywiązania 
nie są równoznaczne ani z brakiem zdolności do tworzenia więzi 
emocjonalnych, ani z określonym charakterem więzi. Ponieważ 
rozwój społeczno-emocjonalny tych dzieci jest znacznie zaburzony, 
to pojawia się także problem, które zachowania dziecka należy 
uznać za główne wskaźniki przywiązania typowe dla tej populacji, 
a które rozpatrywać wyłącznie jako pochodną deficytów typowych 
dla autyzmu64. Chodzi tutaj szczególnie o takie zachowania jak: 
kontakt fizyczny i wzrokowy, współdzielenie uwagi, komunikowa-
nie się intencjonalne. Dzieci z autyzmem w obcej sytuacji rzadziej 
komunikują się z bliskim opiekunem, zarówno werbalnie, jak i nie-
________________ 

61 M. Piszczek, op. cit., s. 11. 
62 M.D.S. Ainsworth, Attachment as related to mother – infant interaction, „Advan-

ces in the Study of Behavior”1979, nr 9, s. 2-51. 
63 H.R. Schaffer, op. cit., s. 165. 
64 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 52-53. 
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werbalnie, rzadziej też dzielą się swoimi zainteresowaniami jakimś 
obiektem, co jest związane głównie z defektem tworzenia wspólne-
go pola uwagi. Nie potrafią ukierunkować uwagi innej osoby na 
określone obiekty lub zdarzenia, a także monitorować uwagi innej 
osoby oraz zwracać uwagę na to, co osoba chce pokazać65. Nie wi-
dzą związku między patrzeniem na coś a pragnieniem posiadania 
tego, manipulowania tym z ciekawości66. Trudności sprawia im 
odczytywanie treści informacji zawartych w kierunku patrzenia67. 
Zaburzenia zdolności tworzenia wspólnej uwagi u osób z autyzem 
pozostają w ścisłym związku z niezdolnością odczytywania stanów 
umysłu, odróżniania tego, o czym same myślą od tego, o czym 
myśli ktoś inny oraz łączą się z brakiem umiejętnosći uczestnictwa 
w naprzemiennych interakcjach społecznych i zaburzeniach w komu-
nikowaniu się intencjonalnym68. Poprawne rozumienie dzielenia 
wspólnej uwagi rozwija się przecież w wyniku licznych interakcji  
z najbliższymi osobami i wymaga świadomości zakresu orientacji  
w otoczeniu partnerów interakcji społecznej69. 

Brak albo minimalny kontakt wzrokowy, dążenie do utrzyma-
nia dystansu fizycznego, niechęć do czułych gestów ze strony bli-
skiej osoby, a szczególnie brak poszukiwania pocieszenia u innych 
osób w trudnych dla siebie sytuacjach sprawiają, że nie jest możli-
we, by dzieci te przejawiały przywiązanie w taki sam sposób jak ich 
rówieśnicy. Nie wydają się być zainteresowane nawiązywaniem 
kontaktu wzrokowego i patrzeniem na twarze ludzi w celu odczy-
tywania ich potrzeb, pragnień i intencji. Wydaje się dla nich niezro-
zumiałe, że o znaczeniu spojrzenia decyduje stan umysłu podzielo-
________________ 

65 E. Pisula, Autyzm u dzieci…, s. 80. 
66 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 48. 
67 K. Markiewicz, op. cit., s. 99. 
68 E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 48; U. Frith, op. cit., s. 131-132. 
69 M. Talarowska i in., op. cit., s. 109; S.R. Leekam, C. Ramsden, Dyadic orienting 

and joint attention in preschool children with aitism, “Journal of Autism and Develop-
mental Disorders” 2006, nr 36, s. 185-169; H.H. Schertz, S.L. Odom, Promoting joint 
attention in toddlers with autism: a parent- mediated developmental model, “Journal of 
Autism and Developmental Disorders” 2007, nr 37(8), s. 1562-1575. 
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ny przez dwie osoby70. Dla dzieci, które nie rozumieją stanów umy-
słu leżących u podstaw tego rodzaju spojrzeń, kontakt wzrokowy 
jest nieistotny i nie spełnia funkcji społecznej oraz komunikacyjnej 
(intencjonalnej)71. 

Ponadto dzieci z tej grupy zaburzeń rzadko okazują uczucia i pra-
wie nie czynią tego tak jak inni. Nie szukają pomocy u swoich bliskich 
osób, a często sprawiają wrażenie nieświadomych, że jest to w ogóle 
możliwe. Nie potrafią współpracować z innymi ludźmi, a szczególnie 
z bliskimi rodzicami/opiekunami. Przejawiają specyficzne wzorce 
eksploracji, zależne raczej od nietypowego odbioru wrażeń zmysło-
wych niż od obecności opiekuna. Wiele dzieci ze spektrum autyzmu 
nie różnicuje bliskich i obcych im osób, traktując je w taki sam sposób. 
Wszystko to sprawia, że ich zachowanie trudno zaliczyć do modelo-
wego wzorca przywiązania. Należy zatem podkreślić, że aby anali-
zować i wnioskować na temat przywiązania dzieci ze spektrum 
autyzmu, niezbędne jest uwzględnienie charakterystycznych pro-
blemów w ich rozwoju społecznym i emocjonalnym72. 

W badaniach nad przywiązaniem u dzieci ze spektrum autyzmu 
dominuje paradygmat obcej sytuacji. Głównym celem tej ekspery-
mentalnej procedury – TESTU OBCEJ SYTUACJI (Strange Situation 
Test) jest zmierzenie bezpiecznego i pozabezpiecznego przywiązania 
emocjonalnego dzieci do rodziców73. Za główne kryteria z punktu 
widzenia możliwości wnioskowania na temat przywiązania dziecka 
przyjmuje się: zachowanie dziecka w wywołującej lęk sytuacji sepa-
racji od matki oraz w sytuacji jej powrotu, a także różnice w jego za-
chowaniu wobec matki i wobec obcej kobiety. Taki sposób pomiaru 
jakości związku rodzic – dziecko w warunkach kontrolowanych 
pozwala zaobserwować reakcję dziecka na obecność rodzica, jak  
i na jego brak oraz reakcję dziecka na pojawienie się obcej osoby74. 
________________ 

70 U. Frith, op. cit., s. 134. 
71 S. Baron-Cohen, op. cit. 
72 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 53. 
73 M.D.S. Ainsworth, op. cit., s. 2-51. 
74 S. Gerhardt, Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 4. 



86 BARBARA WINCZURA 

Wyniki wielu przeprowadzonych badań wskazują, że dzieci  
z autyzmem przejawiają w zachowaniu oznaki przywiązania, a w sy-
tuacji stresu szukają komfortu u swoich bliskich opiekunów (bada-
nia: C. Dissanayake i S.A. Crossley z 1996 r.; S. J. Rogers, S. Ozonoff 
i C. Maslin-Cole z 1991 r.; A H. Rutgers z zespołem z 2004 r.)75. Za-
obserwowano występowanie wszystkich wzorów przywiązania,  
tj. ufnego, unikowego i ambiwalentnego, a także zdezorganizowa-
nego. Nie ma natomiast zgodności co do rozkładu częstości wystę-
powania tych wzorów. W niektórych badaniach wykazano, że po-
jawiają się one w podobnych proporcjach jak w populacji dzieci 
zdrowych, a ponad 50% tych dzieci manifestuje oznaki bezpieczne-
go przywiązania. Rzadziej zaobserwowano występowanie ufnego 
przywiązania, natomiast proporcja dzieci ze zdezorganizowanym 
przywiązaniem jest w tej populacji relatywnie wysoka. Współcze-
śnie dominuje pogląd, że dzieci ze spektrum autyzmu są zdolne do 
formowania ufnego przywiązania, a różnice miedzy nimi a ich 
rozwijającymi się prawidłowo rówieśnikami odnoszą się przede 
wszystkim do jego ekspresji emocjonalnej (badania: A.H. Rutgers  
z zespołem z 2004 r. oraz F. Naber z zespołem z 2007 r.)76. Problemy 
z regulacją emocji mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju przywią-
zania w całej populacji dzieci ze spektrum autyzmu77. 

Za występowaniem jakichkolwiek oznak przywiązania dzieci  
z autyzmem w relacji z matkami przemawia wynik eksperymentu 
przeprowadzonego przez C. Dissanayake i S.A. Crossley, w którym 
uczestniczyły dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 5 lat. Ich zacho-
wanie porównywano z zachowaniem dzieci bez autyzmu w zbliżo-
nym wieku umysłowym, ale upośledzonych pod względem zdolno-
ści do uczenia się. Eksperyment polegał na tym, że dziecko spędza 
trochę czasu z matką w dowolnej zabawie. Kolejno matka wychodzi  
i z dzieckiem pozostaje obca osoba. Po krótkiej chwili matka wraca. 
Wskaźnikiem przywiązania jest wzrost spontanicznych reakcji emo-
cjonalnych dziecka z matką po jej powrocie. Szczególnie istotne jest 

________________ 

75 E. Pisula, Rodzice dzieci…, s. 86. 
76 Ibidem, s. 86. 
77 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 61. 
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zaniepokojenie dziecka, gdy matka opuszcza pomieszczenie, a za-
dowolenie, gdy wraca do dziecka. Dzieci z obu grup reagowały  
w podobny sposób, gdy zostawały same z obcą osobą, a także po 
powrocie matki. Przy ponownym spotkaniu wszystkie dzieci wyka-
zywały znaczny wzrost zachowań społecznych skierowanych do 
matki. Możemy zatem wnioskować, że dzieci z autyzmem przejawia-
ją zachowania świadczące o przywiązaniu do bliskich. Jednak ich 
zachowanie wobec matki i osoby obcej jest zróżnicowane. Reagują na 
separację i na powrót matki, poszukują oparcia w matce w sytuacji 
zagrożenia. Problem dotyczy jednak nietypowości oznak przywiąza-
nia. Szczególnie widoczny był rzadki kontakt wzrokowy, niechęć do 
kontaktu fizycznego, współdzielenia uwagi i form komunikacji  
z matką78. Tego typu nieprawidłowości w sferze przywiązania prze-
kładają się na ich funkcjonowanie społeczno-emocjonalne. 

Nie jest zaskakujące, że dla rozwoju umiejętności społecznych  
i kompetencji emocjonalnej oraz dla teorii umysłu najbardziej pożą-
danym jest styl bezpieczny. Jest on uważany za wzorcowy, a także 
za taki, który pozwala na osiągnięcie prawidłowego funkcjonowa-
nia w przyszłości79. Dzieci ze spektrum autyzmu, które wykształciły 
ten rodzaj przywiązania, mają większą łatwość regulacji emocji, 
skutecznie potrafią obniżać własne napięcie, trafnie rozpoznają  
stany emocjonalne u siebie i u innych, mają optymistyczniejsze na-
stawienie do ludzi i prezentują pozytywną atrybucję wydarzeń  
i intencji innych ludzi. Większość badaczy przywiązania relacji 
matka – dziecko uważa, że jest to także zasługa samych matek, które 
to nawiązują ze swoimi dziećmi bezpieczne więzi, traktują je bar-
dziej podmiotowo, uważnie odczytują ich potrzeby, emocje i pra-
gnienia. Ponadto zauważono, że dzieci bezpiecznie przywiązane do 
opiekunów zdecydowanie bardziej im ufają, traktując ich jako pew-
ne źródło informacji niż dzieci o unikającym czy ambiwalentnym 
stylu przywiązania (badania: K.H. Corriveau z 2009 r.)80. Dzięki 
________________ 

78 Ibidem, s. 62. 
79 J. Smogorzewska, G. Szumski, Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przed-

szkolnych. Teoria – Metodyka – Efekty, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015, s. 24. 
80 J. Smogorzewska, G. Szumski, op. cit., s. 25. 
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relacjom opartym na poczuciu bezpiecznego przywiązania, dziecko 
nabywa zdolności do mentalizacji i regulacji afektu. Taką relację 
cechuje również intersubiektywność, ponieważ dziecko poznaje 
siebie w procesie bycia poznawanym przez bliskiego opiekuna81. 

Stwierdzono również, że istnieje związek miedzy wrażliwością 
matki podczas interakcji a wzorem przywiązania u dziecka. W ro-
zumieniu M. Ainsworth wrażliwość macierzyńska (lub szerzej ro-
dzicielska), stanowi szerszą dostępność opiekuna, jego zdolność do 
odbioru, interpretowania i adekwatnego reagowania na sygnały 
obecne w zachowaniu dziecka, a także gotowość do współdziałania 
z nim, akceptacji i oferowania komfortowej dla niego bliskości82.  
L. Capps i in.83 stwierdzili, że matki dzieci ufnie przywiązanych cha-
rakteryzowały się większą wrażliwością niż matki dzieci prezentu-
jących inne wzorce przywiązania. Związek taki w grupie dzieci ze 
spektrum autyzmu został potwierdzony w wielu badaniach (bada-
nia: N. Koren-Karie z zespołem z 2009 r.; M.H. van IJzendoor z ze-
społem z 2007 r.). Zaobserwowano ponadto, że dzieci ze spektrum 
autyzmu, których rodzice mieli reprezentację bezpiecznych wzorów 
przywiązania, lepiej radziły sobie z inicjowaniem komunikacji za 
pomocą gestów i z odpowiadaniem na takie sygnały podczas inte-
rakcji presymbolicznych, a także częściej angażowały się w myślenie 
wyobrażeniowe i zabawę symboliczną oraz znacznie lepiej komuni-
kowały się werbalnie84. Z badań wynika ponadto, że stałe, aktywne 
zainteresowanie matki tym, co robi dziecko, co przyciąga jego uwagę 
i komunikowanie tego dziecku, „odpowiadanie” na zachowanie 
dziecka, niekoniecznie adresowane do dorosłego, jest po prostu 
wprowadzeniem dziecka w proces interakcyjnej wymiany reakcji  
i interpersonalnego rozwoju85. Zależność ta ma charakter oczywisty 
________________ 

81 M. Piszczek, op. cit., s. 14. 
82 J. Wycisk, Rozwój systemu sprawowania opieki u matek w świetle teorii przywiąza-

nia społecznego, „Psychologia Rozwojowa” 2012, tom 17, nr 2, s. 16. 
83 L. Capps i in., Attachment security in children with autism. „Development and 

Psychopathology” 1994, nr 6(2), s. 249-261. 
84 E. Pisula, Rodzice dzieci…, s. 87. 
85 B. Bokus, Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko, [w:] Monografie 

Psychologiczne, red. T. Tomaszewski, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wy-
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i uniwersalny – przywiązanie to proces interakcyjny86 (badania  
nad modelem interpersonalnego rozwoju w autyzmie: S.J. Rogers  
i B.F. Pennington z 1991 r., M. Carpenter, i M. Tomasello z 2000 r.). 

Powstanie prawidłowych więzi emocjonalnych w relacji dziecko 
– rodzic nie zależy wyłącznie od starań rodziców. Potrzebna jest do 
tego także aktywność własna dziecka. Powszechnie wiadomo, że 
patologiczne zaburzenia emocjonalne u dziecka z autyzmem stają 
się źródłem ich negatywnych emocji: złości, lęku, zmartwienia  
u rodziców. Za najboleśniejsze elementy zaburzenia u tych dzieci 
rodzice podają: problemy z werbalizacją, niejednolitość i nieprze-
widywalność zachowań, obojętność na bliskość i miłość rodzica, 
sprzeczności na poziomie różnych funkcji poznawczych, brak wy-
rażania i komunikowania potrzeb, ciągły stan niepokoju. Rodziciel-
ski stres potęgują występujące u dziecka z autyzmem specyficzne 
deficyty w zakresie ekspresji emocji, zdecydowanie zaburzające 
empatię między nim a bliskimi87. 

Nasilenie tego stresu w dużej mierze zależy od wieku dziecka, je-
go poziomu rozwoju, stopnia nasilenia zaburzeń (ruchowych, komu-
nikacyjnych, emocjonalnych, społecznych), tzw. „trudnych” zacho-
wań, stopnia niepełnosprawności intelektualnej, wieku, zdolności do 
adaptacji oraz ogólnej sumy wymagań, jakim sprostać musi rodzic  
w związku z funkcjonowaniem dziecka. Choć nie można określić 
prostego związku między stresem rodziców a pojedynczo analizo-
wanymi aspektami rozwoju dziecka, np. zdolnością do komuniko-
wania się. Dopiero występowanie u dziecka kilku zaburzeń równo-
cześnie powoduje wyraźny wzrost poziomu stresu u rodziców88. 

Wszelkie nietypowe zachowania dziecka ze spektrum autyzmu 
wymagają od rodziców adaptacji. Będzie się to wiązać z konieczno-

________________ 

dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 
1984, s. 12. 

86 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 62. 
87 E. Pisula, Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem 

Dawna, „Psychologia Wychowawcza”, 1993, nr 1, s. 130-138; E. Pisula, Rodzice dzie-
ci…, s. 84-85. 

88 E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo…, s. 46. 
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ścią wypracowania przez nich określonych strategii postępowania 
oraz stylów przywiązania, uwzględniając specyficzną aktywność 
dziecka. Zaobserwowano, że zachowanie rodziców wobec dzieci  
z autyzmem podlega pewnemu szczególnemu wzorowi. Łączy się 
on z większym kontrolowaniem dzieci, częstszym wydawaniem 
poleceń, a także z dążeniem do tego, by dzieci stały się uległe. Ro-
dzice też rzadziej się z nimi bawią. Nawet jeżeli inicjują interakcję  
z dzieckiem, to jednocześnie przy tym formułują więcej nakazów  
i częściej kontrolują zachowanie dziecka. Może to stanowić próbę 
dążenia do „normalności” dziecka, czyli wywołanie u niego zacho-
wań zgodnych z ich oczekiwaniami. Jeżeli chodzi o dzieci ze spek-
trum autyzmu jako parterów interakcji społeczno-emocjonalnej, to 
zdecydowanie cechuje je mniejsza aktywność. Niezbyt często inicju-
ją kontakt, rzadziej też akceptują propozycje partnera i z nim 
współdziałają. Rzadziej się uśmiechają, patrzą na niego, zbliżają się 
oraz częściej okazują emocje negatywne. Niepowodzeniem kończą 
się próby ukierunkowania jego uwagi na konkretny obiekt, a tym 
bardziej przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na inny. Co  
u rodzica wywołuje wrażenie, że nie jest ono zainteresowane tym, 
co matka mu proponuje. To zdecydowanie doprowadza u rodziców 
do doświadczenia stresu, frustracji. Wiele obserwacji badań po-
twierdziło, iż wraz z wiekiem dziecka częstotliwość jego kontaktów 
z rodzicem maleje. Nie jest to jednak równoznaczne z gorszą jako-
ścią tych kontaktów społecznych. W miarę rozwoju dziecka wzrasta 
bowiem responsywność matek. Wraz z wiekiem dziecka uczą się 
one dokładniej odczytywać dziecięce komunikaty, wypracowują 
sposoby interpretacji ich znaczenia i coraz lepiej komunikują się  
z dzieckiem. Rodzice uczą się jak rozumieć swoje dziecko, jak ko-
munikować się z nim i jak odczytywać jego zachowanie, co zdecy-
dowanie poszerza ich kompetencje rodzicielskie89. 

Z kolei dziecko ze spektrum autyzmu w wyniku nieograniczo-
nej liczby interakcji z bliskim opiekunem, ożywionych ruchów, 
uśmiechów, przyjaznych gestów o zabarwieniu emocjonalnym uczy 

________________ 

89 E. Pisula, Autyzm i przywiązanie…, s. 11-19. 
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się odczytywać społeczne i emocjonalne wskazówki innych i rea-
gować na nie oraz przekazywać własne sygnały. Te znaczące sche-
maty, obejmujące naprzemienne odczytywanie i reagowanie na 
sygnały emocjonalne, pozwalają dziecku zacząć kształtowanie wła-
snych schematów społeczno-emocjonalnych, norm kulturowych  
i zasad typowych dla jego rodziny oraz środowiska w którym żyje. 
Z kolei umiejętność odczytywania schematów innych ludzi i kształ-
towanie samoświadomości w wyniku rozpoznawania własnych 
schematów jest podstawą rozwoju teorii umysłu, czyli odczytywa-
nia przekonań, pragnień i intencji innych ludzi. Umiejętność ta jest 
o tyle konieczna, by nauczyć małe dziecko wiedzy, kiedy i jak ma 
oczekiwać różnych reakcji bliskiego opiekuna albo zdawać sobie 
sprawę z tego, czym jest odczuwanie miłości, bliskości, czułości  
i radości bycia w relacji z rodzicem/opiekunem90. Bliska relacja 
oparta na otwartości, wyczuleniu i wrażliwości ze strony rodzica 
jest podstawą, by dziecko mogło osiągnąć jak najwyższe umiejętno-
ści emocjonalno-społeczne w relacjach z ludźmi91. 
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Podłoże teoretyczne 

1. Zachowania seksualne człowieka nie są wyizolowanym ob-
szarem życia, który można oddzielić od innych aktywności. Stano-
wią one integralny składnik osobowości, również tej rozwijającej się 
i manifestującej w sposób nienormatywny, nietypowy. Tym bar-
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dziej w funkcjonowaniu osób z określonymi zaburzeniami niemoż-
liwe wydaje się oddzielenie sfery seksualnej od innych obszarów 
życia. Wpływa ona na owe obszary, a one zwrotnie wpływają na 
seksualność. „Człowiek rodzi się wyposażony w seksualny poten-
cjał fizjologiczny, który ulega kształtowaniu przez doświadczenia 
życiowe; seksualność uwarunkowana jest zintegrowanym oddzia-
ływaniem czynników biologicznych, psychicznych i społeczno-
kulturowych”1. Płciowość jest trwałym atrybutem człowieka, ciągle 
dynamicznym – zmieniającym się zarówno w sferze biologicznej 
(fizjologicznej), jak i psychospołecznej, a co więcej – również  
w transakcjach zachodzących między tymi płaszczyznami. Powyż-
sze założenia leżą u podłoża ekologicznego modelu seksualności 
Whalena i Schmidta, traktujących apetencję seksualną jako dyspo-
zycję powstałą na podłożu właściwości wrodzonych, która rozwija 
się pod wpływem właściwości nabytych. W pierwszej płaszczyźnie 
znajduje się biofizjologia – z odpowiednim programem genetycz-
nym, prawidłowym rozwojem organizmu, w tym ośrodków koro-
wych, podkorowych, nerwów obwodowych, receptorów i hormo-
nów, w drugiej mieszczą się właściwości nabyte – powstałe na 
trakcie uczenia się i doświadczania, związanych głównie z czynni-
kami wychowawczymi oraz kulturowymi2. 

Odnosząc powyższe założenia do osób z zaburzeniem ze spek-
trum autyzmu, powstałe u nich dysfunkcje są niespecyficzne, trudno 
zatem jednoznacznie wskazywać konkretne uszkodzenia ośrodków 
korowych czy nerwów obwodowych związanych z zachowaniami 
seksualnymi. Aktualny stan wiedzy pozwala domniemywać, że 
biologiczne (fizjologiczne) podłoże zachowań seksualnych jest takie 
________________ 

1 K. Imieliński, Zarys seksuologii i seksiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Le-
karskich, Warszawa 1986, s. 28. 

2 Ibidem; A. Gulczyńska, Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych 
dorosłych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009; Jankowiak B., Aktywność 
seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich, Wydawnictwo Na-
ukowe UAM, Poznań 2010; Steinberg L., Monahan K.C., Adolescents’ Exposure to 
Sexy Media Does Not Hasten the Initiation of Sexual Intercourse, “Developmental Psy-
chology” 2010, Vol. 47, No. 2, s. 562-576. 
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samo, jak u osób bez zaburzeń rozwojowych. Powstające różnice  
w funkcjonowaniu seksualnym wynikają raczej z ograniczeń w umie-
jętnościach nawiązywania, utrzymywania i rozwijania relacji interper-
sonalnych, w szczególności z deficytów w obszarze teorii umysłu3. 

2. U osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu sfera funkcjo-
nowania społecznego jest, obok zaburzeń komunikacji i aktywności, 
obszarem, w którym obserwuje się duże deficyty. Dotyczą one 
umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozumienia spo-
łecznego, rozpoznawania i rozumienia emocji, a także zaburzeń  
w teorii umysłu – podstawy prawidłowego egzystowania wśród 
ludzi. Obszar funkcjonowania społecznego w klasyfikacji DSM-5 
został połączony z możliwościami komunikacyjnymi osób ze spek-
trum autyzmu i nazwany zaburzeniami komunikacji społecznej 
(DSM- 5). Ujęcie to pokazuje, jak istotny jest obszar komunikacji  
w kontekście społecznym i takie podejście trafniej charakteryzuje 
problem, który ma znaczenie w kontekście podejmowanych rozwa-
żań o seksualności dzieci i młodzieży z autyzmem. 

Analizując kryteria diagnostyczne (zob. ICD-10, DSM-5)4 oraz li-
teraturę przedmiotu5, zauważyć można, że największą trudnością  
w okresie szkolnym u dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spek-
________________ 

3 Pojęcie teorii umysłu (pokrewne pojęcia: menatlizowanie – mentalizing, czyta-
nie w umyśle – mindreading) dotyczy systemu pojęć i reguł, który pozwala ludziom 
przewidywać i wyjaśniać zachowania innych osób poprzez odnoszenie się do nie-
obserwowalnych stanów umysłu tj. pragnień, przekonań, intencji itp. Jest to zdol-
ność do interpretowania działań własnych i innych jako kierowanych przez stany 
umysłu. 

4 Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. 2008, redakcja wydania polskiego 
Jacek Wciórka, Wydawnictwo Elsevier, Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders, Fifth edition, DSM-5, 2013, American Psychiatric Association. 

5 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnic, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdańsk 2008; J. Maljaars, I. Noens, R. Jansen, E. Scholte, I. van Berckelaer-Onnes, 
Intentional communication in nonverbal and verbal low-functioning children with autism, 
“Journal of Communication Disorders” 2011, Vol. 44, Issue 6, s. 601-614; E. Pisula, 
Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot 2012; B. Winczura, Dziecko 
z autyzmem, Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2008. 
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trum autyzmu jest podejmowanie interakcji, utrzymywanie kon- 
taktu z drugą osobą i budowanie relacji opartych na obopólnych 
korzyściach i wymianie. Podstawę tych zachowań stanowi prawi-
dłowy rozwój teorii umysłu. Zdolność do rozumienia, że człowiek 
ma uczucia, myśli i przekonania, że mogą one nie być dokładnym  
i realnym odzwierciedleniem rzeczywistości, jest ważnym aspektem 
społecznego rozumienia, nazywanym teorią umysłu (umiejętnością 
czytania w umyśle bądź umiejętnością metalizowania6). Umiejęt-
ność ta pozwalana na odnoszenie się do stanów psychicznych in-
nych ludzi i przewidywania ich zachowań7. Autorzy podkreślają 
także, że ocena tej sfery wiąże się z możliwościami werbalnymi 
osoby, a wiedza na temat rozwoju tej umiejętności u dzieci niemó-
wiących oraz osób z autyzmem z niepełnosprawnością intelektual-
ną, jest niewielka8. 

Badacze zauważają także, że osoby z zaburzeniem ze spektrum 
autyzmu z wczesnym prawidłowym rozwojem i późniejszym re-
gresem wykształconych umiejętności, w przeciwieństwie do dzieci, 
u których objawy autyzmu pojawiły się już w pierwszym roku ży-
cia, wykazują lepsze umiejętności we wczesnym rozwoju teorii 
umysłu9. 

Aspekt ten ma również znaczenie dla zachowań seksualnych 
dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Wskazuje 
on bowiem, że możliwość percepcji społecznej rzeczywistości zwią-
zana jest nie tylko z możliwościami intelektualnymi, ale także  
z możliwościami językowymi osoby, co w znacznym stopniu po-
________________ 

6 S. Baron-Cohen, Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. Dept of 
Experimental Psychology, The MIT Press, Cambridge 1995; F. Castelli, C. Frith,  
F. Happe, U. Frith, Autism, Asperger syndrome and brain mechanisms for the attribution 
of mental states to animated shapes, “Brain” 2002, Vol. 125(8), s. 1839-1849. 

7 L. Colle, S. Baron-Cohen, J. Hill, Do Children with Autism have a Theory of Mind? 
A Non-verbal. Test of Autism vs. Specific Language Impairment, “Journal of Autism and 
Developmental Disorders” 2007, nr 37, s. 716-723. 

8 Ibidem. 
9 N.L. Matthews, W.A. Goldberg, A.F. Lukowski, K. Osann, M.M. Abdullah, 

A.R. Ly, K. Thorsen, M.A. Spence, Does theory of mind performance differ in children 
with early-onset and regressive autism?, „Developmental Science” 2012, nr 15, 1, s. 25-34. 
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winno determinować (szeroko rozumiane) kształcenie w tej sferze 
dzieci i młodzieży z omawianym problemem rozwojowym. 

Podsumowując, osoba ze spektrum autyzmu w okresie dorasta-
nia podlega takim samym przemianom biologicznym jak nastolatek 
w jego wieku bez zaburzeń w rozwoju, jednak postrzeganie własnej 
osoby i droga do akceptacji zmian, jakie zachodzą w jego orga-
nizmie, zależne są od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak  
i możliwości poznawczych i umiejętności społeczno-emocjonal-
nych10. To poprzez identyfikację z grupą społeczną i wchodzenie  
w nowe role młody człowiek zaczyna postrzegać siebie jako kogoś 
równego innym bądź odbiegającego od najbliższego otoczenia. 
Uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, funkcjonujący na po-
ziomie normy intelektualnej, często zauważa swoją odmienność od 
rówieśników i im jest starszy dostrzega swoje trudności w budowa-
niu relacji rówieśniczych11. 

Metoda badawcza i charakterystyka próby badawczej 

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety skon-
struowany na podstawie analizy literatury12 oraz obserwacji dzieci  

________________ 

10 A. Wojciechowska, Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością – o dorastaniu osób z ze-
społem Aspergera, „Studia Edukacyjne” 2013a, nr 25, s. 137-148. 

11 T. Atwood, Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Harmonia Universalis, 
Gdańsk 2013; A. Wojciechowska, Wśród ludzi na własnych zasadach? O możliwościach  
i ograniczeniach w budowaniu relacji z rówieśnikami przez młodzież z zespołem Aspergera, 
„Studia Edukacyjne” 2013b nr 28, s. 227-242. 

12 W tym: T. Atwood, op. cit.; R. Aylaz, U. Yılmaz, S. Polat, Effect of Difficulties 
Experienced by Parents of Autistic Children on Their Sexual Life: A Qualitative Study, 
“Sexuality and Disability” 2016, nr 30, s. 395-406; M.S. Ballan, Parental Perspectives of 
Communication about Sexuality in Families of Children with Autism Spectrum Disorders, 
“Journal of Autism and Developmental Disorders” 2012, nr 42, s. 676-684; H. Helle-
mans, K. Colson, C. Verbraeken, R. Vermeiren, D. Deboutte, Sexual behavior in high-
functioning male adolescents and young adults with autism spectrum disorders, “Journalof 
Autism and Developmental Disorders” 2007, nr 37, s. 260-269; M.L. Bellon-Harn, 
W.E. Harn, Profiles of social communicative competence in middle school children with 
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i młodzieży z zaburzeniem spektrum autyzmu. Ponieważ niniejsze 
badania są pilotażowe, poproszono również badane matki o uwagi  
i komentarze, które będą uwzględnione przy tworzeniu wersji osta-
tecznej narzędzia. 

Z założenia docelową próbą badawczą byli rodzice dzieci i mło-
dzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jednak ankietę wy-
pełniły jedynie matki. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że to one 
dysponują największym zasobem wiedzy dotyczącym informacji 
koniecznych do wypełnienia kwestionariusza ankiety oraz spędzają 
najwięcej czasu ze swoim dzieckiem. 

W badaniu wzięło udział 18 matek dzieci z klas IV-VI szkoły 
podstawowej oraz 20 z gimnazjum. Ankiety wypełniane były ano-
nimowo – w formie papierowej lub poprzez stronę internetową.  
Z uwagi na deklarowany przez rodziców dyskomfort związany  
z tematem badania, do niniejszych badań pilotażowych pozyskano 
łącznie 38 ankiet. 

Osobami wypełniającymi ankiety dotyczące uczniów uczęszcza-
jących do szkoły podstawowej były matki – w większości chłopców 
(69 %), najstarsza respondentka miała 55 lat, najmłodsza 34, pocho-
dzące w większości ze średniego miasta (do 200 tys. mieszkańców). 
Większość matek opisuje siebie jako osoby wierzące i nieregularnie 
praktykujące. 

Osobami wypełniającymi ankiety dotyczące uczniów uczęszcza-
jących do gimnazjum były matki chłopców, najstarsza respondentka 
miała 51 lat, najmłodsza 38, pochodzące w większości z dużego 
miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców). Z wyjątkiem osób uważają-
cych siebie za niezadeklarowane religijnie, których jest najmniej, 
pozostały rozkład wyników był dla kategorii: niewierzący, wierzący 
i niepraktykujący, wierzący i nieregularnie praktykujący, wierzący  
i regularnie praktykujący taki sam (po 20%). 
________________ 

Asperger syndrome: Two case studies, “Child Language Teaching and Therapy” 2006, 
nr 22, 1, s. 1-26; F. Castelli, Understanding emotions from standardized facial expressions 
in autism and normal development, “Autistic Society” 2005, nr 9, 4, s. 428-449; M. Zie-
lona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój 
seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010. 
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Zdecydowano się przedstawić wyniki procentowo, co ma na ce-
lu ukazanie, jak często w badanej próbie opinia lub zachowanie 
występowało. Autorki akcentują, że zastosowanie wyników procen-
towych na tak małej próbie badawczej ma wskazywać jedynie pew-
ną tendencję, której kierunek będzie weryfikowany w dalszych ba-
daniach. Nie upoważnia to jednak do generalizowania uzyskanych 
wyników na populację. 

Problemy badawcze 

Celem prezentowanych wyników badania pilotażowego jest 
przedstawienie opinii matek na temat zachowań seksualnych dzieci 
(szkoła podstawowa klasy IV-VI) i młodzieży (gimnazjum) z zabu-
rzeniem ze spektrum autyzmu. Zbadano zarówno ich rodzaj, jak  
i częstotliwość występowania. 

Postawiono następujące problemy badawcze: 
1. Z jakich źródeł matki dzieci i młodzieży z zaburzeniem spek-

trum autyzmu czerpią wiedzę na temat rozwoju seksualnego swo-
ich dzieci? 

2. Z jakich źródeł dzieci i młodzież z zaburzeniem spektrum au-
tyzmu czerpie wiedzę na temat własnego rozwoju seksualnego? 

3. Czy i jakie różnice, zdaniem matek dzieci i młodzieży ze spek-
trum autyzmu, występują w rozwoju seksualnym ich dzieci w po-
równaniu z dziećmi i młodzieżą bez spektrum autyzmu? 

4. Jakie oznaki dojrzewania płciowego u dzieci i młodzieży ze 
spektrum autyzmu obserwowane są przez matki oraz jaka jest ich 
częstotliwość? 

Wyniki badań pilotażowych 

1. Szkoła podstawowa 

Opisywane przez matki zachowania dotyczyły większości 
chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prawie połowa 
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dzieci jest w normie intelektualnej, a druga połowa ma zdiagnozo-
waną niepełnosprawność intelektualną. Większość dzieci mówi, 
tylko nieliczne używają komunikacji alternatywnej. Dzieci uczą się 
w szkołach specjalnych, w szkołach masowych lub w klasach inte-
gracyjnych. Zajęcia z edukacji seksualnej obywają się w prawie po-
łowie szkół, nie odbywają również w prawie połowie szkół, a kilko-
ro respondentek nie posiada wiedzy na ten temat. Większość dzieci 
nie uczestniczy w takich zajęciach. Ponad połowa matek twierdzi, 
że nikt nie pytał ich o zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach  
z wychowania do życia w rodzinie (edukacji seksualnej). 

W postawionym pytaniu, skąd czerpią wiedzę na temat rozwoju 
seksualnego swoich dzieci, matki mogły udzielić więcej niż jednej 
odpowiedzi (tabela 1). 

Na pierwszym miejscu znajduje się literatura, dalej: internet, in-
ni rodzice, terapeuci nauczyciele oraz inne (w tym wykład prowa-
dzony przez specjalistę). 

Tabela 1. Źródła, z których matki czerpią wiedzę na temat rozwoju seksualnego  
 swoich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 

Źródła Procent 

Literatura naukowa i popularno-naukowa 81 

Internet 62 

Inni rodzice 50 

Terapeuci 42 

Nauczyciele 29 

Inne 10 

Źródło: badania własne 

Zdaniem matek, ich dzieci czerpią wiedzę dotyczącą rozwoju 
seksualnego z internetu (ponad 80%), z telewizji (ponad 50%), od 
terapeutów i z literatury (po 18%), a także z innych źródeł, jak np. 
rodzice. 
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W dalszej kolejności zapytano, co zdaniem matek różni rozwój 
seksualny dzieci bez zaburzeń ze spektrum autyzm od rozwoju 
seksualnego dzieci z tym zaburzeniem. Udzielone odpowiedzi za-
szeregowano w sześć kategorii: nie widzę różnic, brak świadomości 
związanej ze zmianami, jakie się dzieją w organizmie oraz brak 
wyczucia, jakie zachowania są akceptowane społecznie (powyższe 
odpowiedzi sumowały się w 90%, przy podobnym rozkładzie mię-
dzy grupami), kolejnymi kategoriami odpowiedzi były: nie zauwa-
żyłam jeszcze oznak seksualności dziecka oraz: dzieci ze spektrum są 
bardziej wrażliwe w tym temacie, bardziej wyczulone na swoją sek-
sualność, a także: nie wiem (odpowiedzi te sumowały się w 10%). 

W dalszej kolejności pytano, jak często dane zachowanie wy-
stępuje u dziecka (matki mogły udzielić odpowiedzi na skali od:  
0 – nie występuje do 4 – występuje ciągle). 

Na pytanie dotyczące obserwowalnych przejawów oznak doj-
rzewania płciowego u swoich dzieci 20% respondentek odpowie-
działo, że ich nie zauważa, dla 30% oznaki takie są wciąż obecne lub 
bardzo często (20%), pozostałe 30% widzi je rzadko lub czasami. 
Korespondują z tym odpowiedni na pytanie, czy matki obserwują 
zwiększone zapotrzebowanie na prywatność u swoich dzieci. Pra-
wie 20% uważa, że nie, w 45% dostrzega potrzebę rzadko, pozostałe 
respondentki – bardzo często lub ciągle. Większość matek (ponad 
70%) stwierdza jednak, że nie obserwują u swoich dzieci zakłopota-
nia ani zwiększonej wstydliwości związanej z kwestią seksualności  
i zmianami w budowie ciała, 20% dostrzega zachowanie rzadko,  
a niespełna 10% wciąż. Podobny odsetek (ponad 70%) nie obserwu-
je u swoich dzieci lęku o własną normalność, 20% rzadko dostrzega 
jego przejawy, a 10% często. 

Ponad 50% matek nie było pytanych przez dzieci o kwestie 
związane z seksualnością, prawie 30% rzadko, 20% często i bardzo 
często. Zainteresowania płcią przeciwną nie obserwuje ponad 60% 
badanych, a około 40 % dostrzega takie przejawy rzadko. 60% ma-
tek zauważa zainteresowanie tematem skąd się biorą dzieci, w tym 
30% rzadko, 30% często i bardzo często. Koresponduje to w obser-
wowanym przez matki zainteresowaniu różnicami w budowie  
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fizycznej chłopców, dziewcząt: w 35% rzadko, w 30% często i bar- 
dzo często. 

Dla większości badanych matek najtrudniejszymi są zachowania 
ich dzieci związane z publicznym rozbieraniem, przytulaniem  
i całowaniem innych osób (po 30%), następnie masturbacja, potem: 
poszukiwanie treści pornograficznych w internecie oraz głośne wy-
powiadaniem treści o charakterze seksualnym (prawie 20% każda  
z wypowiedzi). 

Wszystkie respondentki nie obserwują u swoich dzieci z klas  
IV-VI całowania (lub takich prób) zarówno rówieśników – tej samej 
płci, jak i płci odmiennej. Jednocześnie ponad 80% matek nie za-
uważyło zachowań ekshibicjonistycznych. Podobny procent re-
spondentek nie zauważył przejawów masturbacji u swoich dzieci. 
Ponad 60% matek uważa, że ich dzieci nie dotykają swoich miejsc 
intymnych w obecności innych, 30% twierdzi, że dane zachowanie 
występuje rzadko, a prawie 10%, że często. Kiedy dochodzi kom-
ponent emocjonalny – lęku, czy ekscytacji, wyniki ulegają zmianie 
jedynie w rozkładzie rzadko (u 20% występuje takie zachowanie)  
i często (20%). 90% respondentek podaje, że nie zważyły, aby ich 
dzieci poszukiwały treści seksualnych w internecie lub telewizji ani 
prezentowały intymnych części ciała innym dzieciom. 

Do rzadkości należy też włączanie w zabawy elementów za-
chowań seksualnych (w 80% brak takich zachowań, w 20% wystę-
puje rzadko). Podobnie uczestnictwo w zabawach uznanych za 
właściwe dla płci przeciwnej (ponad 70% nie występuje, w około 
20% pojawia się rzadko, często tylko u 10%). W większości matki 
(ponad 70%) nie zaobserwowały również negatywnego wypowia-
dania się o dzieciach płci przeciwnej (np. dziewczyny są głupie  
albo: chłopcy są tępi i hałaśliwi), takie zachowania rzadko obserwu-
je 10% respondentek, a często prawie 20%. Podglądanie dzieci, gdy 
są w łazience, w przypadku większości (90%) podopiecznych nie 
jest obserwowane, a 10% robi to wciąż. Z kolei próby wchodzenia 
do toalety z innymi raczej nie występują (60%), występują rzadko 
(20%), często lub bardzo często w przypadku 10%. 
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45% dzieci nie zabiega o przytulanie ani nie przytula innych 
dzieci, natomiast większość dzieci domaga się przytulania przez 
dorosłych (40% bardzo często i często, 50% rzadko), jednak zdecy-
dowana większość (ponad 70%) nie podejmuje prób całowania do-
rosłych kobiet w szkole, fundacji, poradni, a sporadyczne zachowa-
nia pojawiają się rzadko. Ponad połowa respondentek obserwuje  
z kolei naśladowanie tańca nastolatków (w tym ponad 30% rzadko, 
a po 10% często i bardzo często). 

2. Gimnazjum 

Opisywane zachowania dotyczyły tylko chłopców, najstarszy 
ma 18 lat, najmłodszy 14 lat. Większość dzieci respondentek jest  
w normie intelektualnej. Wszyscy podopieczni komunikują się wer-
balnie. Adolescenci uczą się w szkołach specjalnych, masowych lub 
w klasach integracyjnych. Zajęcia z edukacji seksualnej obywały się 
w ponad połowie szkół, a tylko kilkoro respondentek nie posiada 
wiedzy na ten temat. Ponad połowa nastolatków uczestniczy  
w takich zajęciach. Prawie połowa respondentek twierdzi, że była 
pytana o zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach z wychowa-
nia do życia w rodzinie (edukacji seksualnej), taka sama liczba de-
klaruje, że nie była pytana. 

Na postawione pytanie, skąd czerpią wiedzę na temat rozwoju 
seksualnego swoich dzieci, matki mogły udzielić więcej niż jednej 
odpowiedzi (tabela 2). W kolejności wymieniły: literaturę (naukową, 
popularnonaukową), innych rodziców, internet, terapeutów, roz-
mowę z dzieckiem, telewizję, nauczycieli, własne studia i szkolenie. 

Zdaniem matek, ich dzieci z kolei czerpią wiedzę dotyczącą 
rozwoju seksualnego z internetu (prawie 80%), od rówieśników 
(ponad 60%) oraz telewizji (ponad 50%) i terapeutów (ponad 20%). 

W dalszej kolejności zapytano, co zdaniem matek różni rozwój 
seksualny dzieci bez zaburzenia ze spektrum autyzm od rozwoju 
seksualnego dzieci z tym zaburzeniem? 

Udzielone odpowiedzi zaszeregowano w pięć kategorii: brak 
równoległości między dojrzewaniem fizycznym a emocjonalnym 
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Tabela 2. Źródła, z których matki czerpią wiedzę na temat rozwoju seksualnego  
 swoich dzieci uczęszczających do gimnazjum 

Źródła Procent 

Literatura naukowa i popularno-naukowa 65 

Inni rodzice 62 

Internet 57 

Terapeuci 55 

Rozmowa z dzieckiem 29 

Telewizja 10 

Nauczyciele 10 

Własne studia i szkolenie 10 

Źródło: badania własne 

(opóźniony rozwój emocjonalny) 50%, nie widzę różnic – 20%, nie 
wiem – 10%, zbytnia otwartość i szczerość dzieci (10%) oraz trudno-
ści w komunikacji (10%). 

W dalszej kolejności pytano, jak często dane zachowanie wystę-
puje u nastolatka (rodzice mogli udzielić odpowiedzi na skali od:  
0 – nie występuje do 4 – występuje ciągle). Sformułowane tak pyta-
nia mają oddawać subiektywne obserwacje i odczucia matek. 

Przejawy dojrzewania płciowego u swoich nastoletnich dzieci 
obserwują wszystkie respondentki z czego dla większości są one 
wciąż obecne (60%), bardzo często lub często (ponad 30%). Kore-
spondują z tym wyniki uzyskane z pytania, czy matki notują zwięk-
szone zapotrzebowanie na prywatność u swoich dzieci. Obserwacje 
takie mają wszystkie respondentki, w tym prawie 90% uważa, że 
zachowania o tym świadczące są bardzo częste i częste, a 10% do-
strzega taką potrzebę rzadko. Ponad połowa matek (55%) wie, że 
ich dzieci masturbują się rzadko (45%) lub wciąż (10%), 45% nie 
obserwuje u swoich synów autoerotyki. Ponad połowa matek (55%) 
stwierdza jednak, że nie widzi u swoich dzieci zakłopotania ani 
zwiększonej wstydliwości związanej z kwestią seksualności i zmia-
nami w budowie ciała, ponad 30% dostrzega zachowanie rzadko,  
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a niespełna 10% często. Ponad połowa matek obserwuje u swoich 
dzieci lęk o własną normalność (w tym ponad 20% rzadko, ponad 
30% często, bardzo często i wciąż). 

Ponad 50% matek było pytanych przez dzieci o kwestie związa-
ne z seksualnością. Zainteresowania płcią przeciwną nie obserwuje 
jedynie 20% respondentek, pojawiają się one często lub bardzo czę-
sto u ponad 40% adolescentów, ponad 30% – rzadko. Koresponduje 
to z obserwowanym przez matki zainteresowaniem różnicami  
w budowie fizycznej chłopców i dziewcząt: 20% młodzian nie inte-
resuje się tym wcale, ponad 50% przejawia takie zainteresowanie 
incydentalnie, 30% często i wciąż. 

Dla większości badanych matek najtrudniejszymi są zachowania 
ich dzieci związane z masturbacją (55%), głośnym wypowiadaniem 
treści o charakterze seksualnym (ponad połowa), publicznym rozbie-
raniem (ponad 30%), przytulaniem i całowaniem innych osób (ponad 
20%), następnie poszukiwaniem treści pornograficznych w internecie. 

Matki nie zauważają u swoich dorastających synów następują-
cych zachowań: wchodzenia (lub prób wchodzenia) do toalety  
z innymi, całowania (lub prób całowania) rówieśników tej samej lub 
innej płci publicznie, jak również osób pracujących w ośrodkach 
(szkołach, poradniach), a także prezentowania intymnych części 
ciała. Akty ekshibicjonizmu zakończone ucieczką należą również do 
rzadkości. Podglądanie innych, gdy są w łazience, w przypadku 
większości (80%) nie jest obserwowane, a pozostali robią to rzadko. 

Ponad 40% matek uważa, że ich dzieci nie dotykają swoich 
miejsc intymnych w obecności innych, 30% twierdzi, że dane za-
chowanie występuje rzadko, 20% uważa, że często lub wciąż. Kiedy 
dochodzi komponent emocjonalny – lęku czy ekscytacji, nie ma to 
wpływu dla 30% opisywanych, dzieje się tak często i bardzo często 
u ponad 40% nastolatków, rzadko u ponad 20%. 

Poszukiwanie seksualnych treści w internecie zauważa u swoich 
dzieci 55% matek (w tym ponad 30% rzadko, a 20% często), nato-
miast telewizji 45% (w tym ponad 30% rzadko, a 10% często). 

Do rzadkości należy też włączanie w aktywność wątku zacho-
wań seksualnych (w 80% brak takich zachowań, w 20% występuje 
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rzadko). Ponad połowa matek nie słyszała, aby ich synowie wypo-
wiadali się negatywnie o dziewczętach. 

90% chłopców nie zabiega ani nie przytula dorosłych w swoim 
wieku lub robi to rzadko (po 45%), również przytulanie rówieśni-
ków ma miejsce sporadycznie (45%) lub wcale (55%). 45% dzieci 
respondentek nie miało doświadczeń z posiadaniem pierwszego 
chłopaka, czy dziewczyny, 45% miało takie spotkania rzadko, a jedy-
nie ponad 10% często. Połowa respondentek (55%) nie obserwuje 
naśladowania tańca nastolatków, a połowa ma obserwacje często. 

Wnioski 

Koncepcję badań opracowano w oparciu o dostępną literaturę 
przedmiotu, obserwację (w tym obserwację uczestniczącą) dzieci  
z klas IV-VI oraz gimnazjalnych i rozmowy z rodzicami. Dzięki 
zaangażowaniu matek wypełniających kwestionariusze ankiety 
można było rozszerzyć badania o pewne kategorie odpowiedzi, 
które wcześniej nie zostały uwzględnione. 

Szkoła podstawowa: większość matek biorących udział w bada-
niu zaobserwowała u swoich dzieci objawy dojrzewania płciowego, 
jednak nie są one bardzo widoczne. Zwiększone zapotrzebowanie 
na prywatność pojawia się rzadko. Rzadko też dzieci manifestują 
zakłopotanie albo wstydliwość związaną z kwestią seksualności czy 
zmianami w budowie ciała. Podobnie nie przejawiają lęku o własną 
normalność. 

Matki swoją wiedzę o seksualności uzupełniały odpowiednio: 
czytając dostępną literaturę i odwiedzając strony internetowe, roz-
mawiając z innymi rodzicami, dalej: od terapeutów i nauczycieli. 
Ich zdaniem dzieci dowiadują się o kwestiach związanych z seksu-
alnością głównie z Internetu i telewizji, w dalszej kolejności tera-
peutów i nauczycieli. Same natomiast, w ponad połowie, nie były 
pytane przez swoje dzieci o kwestie związane z seksualnością. 

W większości respondentki twierdzą, że rozwój seksualności  
u ich dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu przebiega inaczej 
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niż u osób bez takiej diagnozy. Główna różnica według nich polega 
na braku świadomości zmian zachodzących w organizmie oraz 
rodzaju społecznie akceptowanych zachowań. 

Za najtrudniejsze przejawiane w tym okresie zachowania uwa-
żają publiczne rozbieranie się, przytulanie i całowanie innych osób. 

Gimnazjum: wszystkie matki biorące udział w badaniu zaob-
serwowały u swoich synów objawy dojrzewania płciowego oraz 
zwiększone zapotrzebowanie na prywatność. Swoją wiedzę w tym 
zakresie uzupełniały odpowiednio: czytając dostępną literaturę, 
rozmawiając z innymi rodzicami, szukając na stronach interneto-
wych, od terapeutów, poprzez rozmowę z dzieckiem, oglądanie 
telewizji, od nauczycieli czy też własne studia i szkolenia. 

Ich zdaniem dorastający synowie dowiadują się o kwestiach 
związanych z seksualnością głównie z internetu i od rówieśników, 
w dalszej kolejności z telewizji i od terapeutów; kolejno od nauczy-
cieli, innych rodziców. Literatura jako źródło wiedzy o seksualności 
plasuje się na ostatnim miejscu. W większości respondentki twier-
dzą, że rozwój seksualności adolescentów z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu przebiega inaczej niż u osób bez takiej diagnozy; 
główna różnica polega na opóźnionym rozwoju emocjonalnym oraz 
obserwowanej u synów koncentracji na fizjologicznych komponen-
tach dojrzewania. Za najtrudniejsze przejawiane w tym okresie za-
chowania uważają masturbację, głośne wypowiadanie treści o cha-
rakterze seksualnym, w dalszej kolejności publiczne rozbieranie, 
poszukiwanie treści pornograficznych w internecie czy całowanie 
innych osób. Zwracają również uwagę na rzadką lub prawie nie-
obserwowaną wstydliwość u tych młodych mężczyzn związaną  
z kwestiami seksualnymi i faktem dojrzewania płciowego. Ponad 
połowa matek została zaproszona do rozmowy lub zapytana przez 
swoje dzieci o tematy seksualne. Co ważne, u ponad połowy matki 
dostrzegają lęk o własną normalność i dylematy w tym zakresie. 
Pierwsze doświadczenia z randkowaniem ma za sobą ponad poło-
wa synów respondentek, jednak ich jakość i trwałość nie była 
przedmiotem niniejszych badań. Charakteryzując zachowania sek-
sualne swoich dojrzewających synów, matki opisują zwiększenie 
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masturbacji oraz duże zainteresowanie budową narządów płcio-
wych i różnicami w tym zakresie u kobiet (dziewcząt) i mężczyzn 
(chłopców), a także ciekawość skąd się biorą dzieci. Innymi obser-
wowanymi zachowaniami o zabarwieniu seksualnym są: naślado-
wanie tańca nastolatków, dotykanie intymnych części ciała w obec-
ności innych osób oraz dotykanie własnych narządów płciowych  
w momencie ekscytacji czy lęku, zabieganie o bycie przytulonym 
czy też poszukiwanie treści o charakterze seksualnym w internecie 
lub telewizji. 

Dyskusja 

Analiza materiału zebranego w badaniach pilotażowych, któ-
rych celem było poznanie opinii matek na temat zachowań seksual-
nych dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, 
wskazała istotność danego problemu oraz potrzebę kontynuacji 
badań naukowych w tym zakresie. Wyłoniły się prawdopodobne 
trudności, z jakimi borykają się matki osób z zaburzeniem ze spek-
trum autyzmu, a także wskazano, że temat ten budzi u nich lęk. 

Odpowiedzi matek uczniów szkół podstawowych na część  
pytań pozostają w pozornej sprzeczności wobec siebie. Mianowicie 
matki uważają, że dzieci czerpią wiedzę dotyczącą rozwoju seksu-
alnego głównie z internetu oraz telewizji, jednocześnie uważają,  
że ich dzieci nie poszukują treści seksualnych w internecie. Uzyska-
ne wyniki stają się źródłem hipotez do dalszych badań, a mianowi-
cie: prawdopodobnym jest, że matki odniosły się do dzieci jako 
kategorii ogólnej, poszukujących treści o rozwoju seksualnym  
w internecie (w pytaniu nie było odniesienia do ich własnych dzie-
ci) lub uważają, że dzieci stają się jedynie mimowolnym odbiorcą 
treści seksualnych. 

Oznaki dojrzewania były obserwowane rzadko i adekwatnie do 
tego – matki obserwowały zapotrzebowanie na intymność. W przy-
padku młodzieży gimnazjalnej oznaki dojrzewania płciowego wy-
stępują u wszystkich, natomiast zakłopotanie czy wstydliwość zwią- 
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zana z kwestią seksualności i zmianami w obszarze ciała – rzadko, 
będąc na poziomie zbliżonym do dzieci z klas IV-VI. 

Dokonując analizy literatury przedmiotu, zauważyć można, że 
treści dotyczące rozwoju seksualnego, zachowań seksualnych oraz 
edukacji seksualnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są 
podejmowane w polskich publikacjach rzadko. W roku 2008 w do-
stępnej przez system EBSCO bazie literatury zagranicznej, na temat 
seksualności osób ze spektrum autyzmu było tylko 20 pozycji13. We 
wrześniu 2014 r. wyszukiwarka wskazała 46 publikacji (autism, 
sexuality). 

Dojrzewanie fizyczne u osób zaburzeniem ze spektrum au-
tyzmu zazwyczaj przebiega normalnie, czego przejawem jest mię-
dzy innymi pojawianie się drugorzędowych cech płciowych, ale 
dojrzewanie emocjonalne i związane z tym seksualne, jest znacznie 
wydłużone, opóźnione14 lub przebiega charakterystycznie dla danej 
osoby, co potwierdziły także opinie uzyskane od matek w niniej-
szym pilotażu. 

Osoby w normie intelektualnej z zaburzeniem spektrum au-
tyzmu (w normie intelektualnej) mają pragnienie kontaktów spo-
łecznych i stosunków seksualnych; brak realizacji tych zachowań 
wynika z upośledzenia w zakresie odpowiedniego rozumienia  
i budowania relacji. Zachowania badanych piętnastolatków ze spek-
trum autyzmu odpowiadały zachowaniom dziesięciolatków bez 
takiego rozpoznania15, co obserwowane jest także przez polskie 
respondentki. 

Różnicę zauważa się w podejściu do problemu seksualności ro-
dziców osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce,  
w porównaniu do wyników zagranicznych badań, które wykazały 
że seksualność autystycznych podopiecznych była wysoko na liście 
________________ 

13 A. Sullivan, L.C. Caterino, Addressing the Sexuality and Sex Education of Indi-
viduals with Autism Spectrum Disorders, “Education and Treatment of Children” 2008, 
vol. 31, No. 3, s. 381-394. 

14 Ibidem. 
15 M.A. Stokes, A. Kaur, High functioning autism and sexuality: A parental perspec-

tive, “Autism” 2005, nr 9(3), s. 266-289. 
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głównych problemów, w których rodzice szukali pomocy i wspar-
cia16. Może wynikać to z faktu, że temat seksualności w Polsce jest 
tematem tabu, a seksualność niepełnosprawnych tym bardziej  
jest zagadnieniem, o którym nie często się mówi, nawet w gronie 
specjalistów i badaniach naukowych. 

Z kolei w innych badaniach17 wykazano brak wglądu w moty-
wy swojego działania, ograniczone rozumienie i świadomość sytua-
cji społecznych, ograniczoną empatię, ponadto brak hamowania  
i wiedzy, a także troski, zmniejszone rozpoznawanie emocji oraz 
trwałe, powtarzające się i stereotypowe zachowania. Uzyskane  
w badaniach pilotażowych wyniki korespondują z powyższymi 
wnioskami. 

Inne badania18 akcentują większą potrzebę wiedzy w zakresie 
zmieniającego się ciała i funkcji organizmu u osób z zespołem 
Aspergera. W niniejszych badaniach pilotażowych rodzice adole-
scentów podają, że kwestia fizjologii jest rozpoznawana przez ich 
synów, natomiast pogłębienia i zdobycia wyższych kompetencji 
upatrują w rozwoju emocjonalnym. 

Niniejsze badania miały w zamierzeniu stać się przyczynkiem do 
bardziej pogłębionych analiz i eksploracji danej tematyki, a w przy-
szłości także do wyciagnięcia szerszych wniosków i przełożenia ich 
na grunt praktyki. 
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Wstęp 

Zaburzenia z tzw. spektrum autyzmu (ang. autism spectrum di-
sorders – ASD) aktualnie klasyfikuje się do zaburzeń neurorozwo-
jowych. Zgodnie z najnowszą wersją podręcznika klasyfikacyjnego 
zaburzeń psychicznych opracowanego przez Amerykańskie Towa-
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rzystwo Psychiatryczne, tj. w DSM -V1 zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu charakteryzują się nieprawidłowościami w zakresie społecz-
nego komunikowania się, w tym budowania relacji społecznych, 
którym towarzyszą sztywne/ograniczone wzorce zachowania, za-
interesowań i aktywności. 

Warto wspomnieć, że pomimo licznych eksploracji nad etiologią 
autyzmu, często z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie 
metod, w dalszym ciągu nie wiemy, jaka jest przyczyna tego zaburze-
nia. W patogenezie autyzmu najczęściej wskazuje się na podłoże wie-
loczynnikowe, genetyczno-środowiskowe, z podkreśleniem ważności 
interakcji pomiędzy układem nerwowym a immunologicznym2. 

Współczesna wiedza nie wyjaśnienia także rosnącej liczby roz-
poznań zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci. Autyzm, który 
niegdyś zaliczany był do grupy rzadkich zaburzeń, obecnie przypi-
sywany jest do najczęstszych problemów rozwojowych u dzieci.  
Z badań przedstawionych przez Centers for Disease Control and 
Prevention3 wynika, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecne 
u jednej na 68 osób. Wyniki badań4 pochodzących z innych krajów 
także wskazują na wysoką i stale wzrastającą tendencję diagnozo-
wania tych zaburzeń u dzieci. Fakt ten sprawia, że z roku na rok 
coraz większa grupa osób tj. dzieci z diagnozą ASD oraz ich rodzi-
ny, wymaga profesjonalnego wsparcia. 
________________ 

1 APA 2013. W Polsce w ramach diagnozy autyzmu wykorzystuje się kryteria 
zawarte w klasyfikacji ICD-10, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia – 
WHO, 2002, jednakże najnowsza klasyfikacja APA warta jest szczególnej uwagi 
bowiem dobrze odzwierciedla współczesny stan wiedzy na temat autyzmu. Pro-
blematyka ta nie będzie jednak przedmiotem rozważań w tej pracy. 

2 S.A. Currenti, Understanding and determining the etiology of autism, “Cellular 
and Molecural Neurobiology” 2010, vol. 30, s. 161-171; L. Dodds et. al., The role of 
prenatal, obstetric and neonatal factors in the development of autism, “Journal of Autism 
and Developmental Disorders” 2011, vol. 41, s. 891-902. 

3 Centers for Disease Control and Prevention Data& Statistics na: http://www. 
cdc.gov/ncbddd/autism/data.html [dostęp: 29.06.2014]. 

4 C.M. Zaroff, S.Y. Uhm, Prevalence of autism spectrum disorders and influence of 
country of measuremnet and ethnicity. “Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiolo-
gy” 2012, 47(3), 395-398. 
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W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się trudno-
ściom rodziców związanym z wychowaniem i opieką nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością. Szczególne zainteresowanie badaczy 
budzą jednak matki, które postrzegane są przez otoczenie społeczne 
jako główne opiekunki. W konsekwencji takiego oczekiwania spo-
łecznego nierzadko same matki postrzegają siebie jako nieocenione, 
niezastąpione w obowiązkach wynikających z opieki i rehabilitacji 
dziecka5. Realizacja roli matki – matki dziecka z niepełnosprawnością, 
staje się dla wielu z nich nadrzędnym kierunkiem samorealizacji. 

Jak dowodzą liczne badania6 zaburzenie rozwoju dziecka zna-
cząco wpływa na zdrowie fizyczne, dobrostan psychiczny matek 
oraz na ocenę jakości życia. Permanentne trudności towarzyszące 
matkom dzieci z zaburzeniami rozwoju mogą prowadzić do zmian 
w obrazie siebie. Taka sytuacja, jak pokazują badania7, sprzyja ob-
niżeniu samooceny, zwłaszcza w zakresie poczucia kompetencji 
rodzicielskich, a także doświadczeniu niespełnienia w roli matki. Są 
________________ 

5 M. Parchomiuk, Zasoby osobiste matek dzieci niepełnosprawnych. „Człowiek-
Niepełnosprawność-Społeczeństwo” 2012, nr 1(15) s. 44-61. 

6 A. Gretkowski, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie i dziecku przewlekle 
choremu, [w:] Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, teoria, historia, praktyka, red. 
I. Kurlak, A. Gretkowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 
Stalowa Wola – Sandomierz 2008, s. 211-232; R. McConkey, M. Truesdale-Kennedy, 
The impast on mothers of bringing up a child with intellectual disabilities: a cross-cultural 
study, „International Journal of nursing Studiem” 2008, 45, s. 65-74; M. Feldman,  
L. McDonald, L. Serbin, D. Stack, M.L. Secco, C.T. Yu, Predictors of depressive symptoms 
in primary caregivers of young children with or at risk for developmental delay, “Journal of 
Intellectual Disability Research” 2007, 51, s. 606-619; E. Pisula, Samotność wśród 
najbliższych. Interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami, „Czasopismo Psychologiczne” 
2009, 15, s. 295-304; por. E. Zasępa, Poczucie koherencji rodziców dzieci z zaburzeniami 
rozwoju, [w:] Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesno-
ści, red. Z. Żyta, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 71-84. 

7 P.R. Benson, The in past of child symptom severity on depressed mood among par-
ents of children with ASD: The mediating role of stress proliferation, “Journal of Autism 
and Developmental Disorders” 2006, 36, s. 685-695; M. Parchomiuk, Rodzice dzieci  
z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych: Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2007, s. 100; L.E. Tobing, D.S. Glenwick, Predictors and moderators of psycholog-
ical distress in mothers of children with pervasive developmental disorders, “Journal of 
Family Social Work” 2006, 10, s. 1-22. 
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jednak i takie opracowania empiryczne8, które dowodzą, że zdobyte 
przez matki doświadczenia wypływające ze sprawowania opieki 
nad dzieckiem z problemami w rozwoju mogą stać się źródłem po-
czucia własnej wartości, znaczenia oraz wzrostu samooceny. 

Należy podkreślić, że rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością nie stanowią grupy homogenicznej w zakre-
sie reprezentowanych cech, zachowań czy stanów9. W kontekście 
stresu rodzicielskiego zróżnicowanie to zależne jest od trzech za-
sadniczych zbiorów czynników, tj. czynników charakteryzujących 
dziecko (np. rodzaj, stopień jego niepełnosprawności, osobowość, 
temperament); czynników charakteryzujących rodzica (np. wiek, płeć, 
poziom wykształcenia oraz właściwości psychiczne) oraz czynni-
ków tzw. zewnętrznych, do których zalicza się m.in.: sposób prze-
kazania diagnozy rodzicom, jakość kontaktu ze specjalistami, do-
stępność usług specjalistycznych oferowanych dla dziecka i ich 
samych, postawy otoczenia wobec niepełnosprawności dziecka, 
przynależność do organizacji społecznych/zrzeszeń, możliwość od-
poczynku oraz sytuacja ekonomiczna rodziny. 

Badania, w których analizowano wpływ rodzaju zaburzenia  
w rozwoju dziecka na stres rodzicielski, nie pozwalają jednoznacz-
nie opowiedzieć się w kwestii związku między tymi zmiennymi. 
Niektóre prace wskazują na istnienie związku między rodzajem 
zaburzenia a poziomem oraz charakterem stresu. Jest on wyższy – 
jak wskazują niektóre badania10 – u matek dzieci z autyzmem niż  
________________ 

8 J. Barlow, L. Cullen-Powell, A. Cheshire, The effectiveness of the training and sup-
port program for parents of children with disabilities: a randomized controlled trial, “Journal of 
Psychosomatic Research” 2008, 64, s. 55-62; por. E.M. Dykens, Toward a positive psychol-
ogy of mental retardation, “American Journal of Orthopsychiatry” 2006, 76, s. 185-193; 
R.M. Hodapp, T.M. Ly, D.J. Fidler, L.A. Ricci, Less stress, more rewaring: parenting 
children with Down syndrome, “Parenting: Science and Practice” 2001, 1, s. 317-337. 

9 Por. M. Parchomiuk, Zasoby osobiste matek dzieci niepełnosprawnych, „Człowiek, 
niepełnosprawność, społeczeństwo” 2012, nr 1(15), s. 43-65. 

10 P.R. Benson, op. cit.; E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zabu-
rzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa, 1998, s. 220; L.A. Schieve, S.J. Blum-
berg, C. Rice, S.N. Visser, C. Boyle, The relationship between autism and parental stress, 
“Pediatrics” 2007, 1, s. 114-121. 
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u matek dzieci z zespołem Downa, a także matek dzieci z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym. Należy jednak podać, że istnieją eks-
ploracje, których wyniki nie potwierdzają różnicy11. Przykładowo 
Susan E. Waisbren12 wykazała, że pod względem zdrowia fizyczne-
go, aktywności społecznej, relacji w małżeństwie czy planów na 
przyszłość rodzice dzieci z niepełnosprawnością nie różnili się do 
rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem neurotypowym  
w tym samym wieku. 

Założenia i organizacja badań własnych 

Proces badawczy miał dostarczyć odpowiedzi na postawiony 
problem badawczy ujęty w brzmieniu: jaki jest poziom doświad-
czanego stresu rodzicielskiego u matek dzieci z autyzmem (stano-
wiących grupę podstawową, GA) w stosunku do tego, jaki ujawnia-
ją matki dzieci z zespołem Downa (pierwsza grupa porównawcza, 
GD) oraz matki dzieci rozwijających się prawidłowo (będące drugą 
grupą porównawczą, GN). 

Hipotetyczna odpowiedź udzielona na podstawie analizy do-
stępnych opracowań teoretycznych i empirycznych zakłada istnie-
nie różnic w zakresie poziomu doświadczanego stresu rodziciel-
skiego między badanymi grupami matek, przy czym matki dzieci  
z autyzmem charakteryzować się będą najwyższym poziomem do-
świadczanego stresu. 

W badaniu własnym wykorzystano następujące narzędzia: skró-
coną wersję – 11-czynnikową Kwestionariusza Zasobów i Stresu dla 
Rodzin z Przewlekle Chorymi lub Niepełnosprawnymi Członkami 
________________ 

11 W.S. Burnett, G.C. Boyce, Effects of children with Down syndrome on parents  
activitie, “American Journal on Mental Retardation” 1995, 100, s. 115-127; M. Krauss, 
Child-related and parenting stress:similarities and differences between mothers and fathers 
of children with disabilities, “American Journal on Mental Retardation” 1993, t. 97,  
nr 4, s. 359-363. 

12 S.E. Waisbren, Parents reactions after the birth of a developmentally disabled child, 
“American Journal of Mental Deficiency” 1980, 84, s. 345-351. 
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(QRS) Jean Holroyd w adaptacji Ewy Pisuli oraz kwestionariusze 
ankiety własnej konstrukcji. 

Skala QRS tworzy jedenaście skal, które zostały zaliczone do 
trzech głównych obszarów. Mierzą one subiektywną ocenę obcią-
żeń przez stresory związane z opieką nad dzieckiem oraz dostęp-
ność zasobów pomocnych w radzeniu sobie z nimi. Wyróżnione 
obszary to: problemy dziecka (zależność od opieki, zaburzenia  
i deficyty poznawcze ograniczenia w rozwoju fizycznym); proble-
my badanego (perspektywa konieczności ciągłej opieki nad dziec-
kiem, brak wzmocnień osobistych, stres związany z chorobą termi-
nalną, preferowanie opieki instytucjonalnej, obciążenia osobiste); 
problemy rodzinne (ograniczenia możliwości rodziny, dysharmonia 
w rodzinie, problemy materialne). 

Powyższe narzędzie spełnia warunki poprawności psychome-
trycznej (także polska wersja językowa wykazuje wysoką rzetel-
ność: r = 0,70) i było wielokrotnie wykorzystywane przez badaczy  
z uwzględnieniem różnych grup respondentów. 

W celu ustalenia danych socjodemograficznych dla trzech bada-
nych grup matek oraz informacji odnoszących się do niepełno-
sprawności dziecka (lub też jej braku), zastosowano ankiety własnej 
konstrukcji. 

W badaniach wzięło udział 39 matek dzieci z autyzmem, 40 ma-
tek dzieci z zespołem Downa oraz 40 matek dzieci rozwijających się 
prawidłowo. Wszystkie dzieci badanych matek uczęszczały do 
szkół bądź ośrodków terapeutycznych. 

Matki z grupy podstawowej dobrane zostały pod względem 
kilku kryteriów, tj.: diagnoza dziecka – autyzm dziecięcy, posta-
wiona co najmniej trzy lata przed przeprowadzeniem badania; wiek 
dziecka – od 7 do 17 lat; brak współwystępowania z autyzmem in-
nych zaburzeń (np. zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecię-
cego, innych zdiagnozowanych zaburzeń). Natomiast grupy po-
równywane z grupą matek dzieci z autyzmem zostały dobrane na 
zasadach zmodyfikowanego doboru losowego. 

Porównanie rozkładu charakterystyk demograficznych badanych 
matek przy użyciu testu nieparametrycznego Kołmogorowa-Smir-
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nowa wykazało, iż między grupami matek dzieci z autyzmem  
i dzieci z zespołem Downa nie było różnic w zakresie wieku, po-
ziomu wykształcenia, środowiska zamieszkania, aktywności zawo-
dowej oraz wieku dziecka. Podobnie nie stwierdzono różnic w za-
kresie zmiennych demograficznych w grupach porównawczych. 
Między grupami matek dzieci z autyzmem a matkami dzieci neuro-
typowymi wystąpiła różnica w zakresie wieku dziecka – więcej było 
dzieci w wieku 12-17 lat w grupie matek dzieci prawidłowo rozwi-
jających się. 

Średni wiek matek dzieci z autyzmem wynosił ok. 40 lat (śred-
nia 39,54; odchylenie standardowe 7,54), matek dzieci z zespołem 
Downa 43 lata (średnia 42,9; odchylenie standardowe 7,65), a matek 
dzieci neurotypowych 37 lat (średnia 37,15; odchylenie standardowe 
4,94). Najwięcej badanych matek posiadało wykształcenie wyższe 
(GA 29 osób, 39,2%; GD 18 osób, 45%; GN 22 osoby, 55%) i pocho-
dziło z dużego środowiska miejskiego – powyżej 100 tys. mieszkań-
ców (GA 25 osób, 64,1%; GD 22 osoby, 55%; GN 28 osób, 70%). 

Wyniki 

Ze względu na brak normalności rozkładu mierzonej zmiennej 
w poszczególnych grupach matek, w analizach zastosowano test 
nieparametryczny U Manna-Whitneya. 

Analizie poddano wyniki jedenastu skal Kwestionariusza Zaso-
bów i Stresu dla Rodzin z Przewlekle Chorymi lub Niepełnospraw-
nymi Członkami. Wyniki analiz przedstawia tabela 1. 

Jak wynika z poniższej tabeli, w zakresie pięciu spośród jedena-
stu skal Kwestionariusza Zasobów i Stresu matki dzieci z auty-
zmem uzyskały wyniki istotnie wyższe niż matki dzieci z zespołem 
Downa. W porównaniu z wynikami matek dzieci rozwijających się 
prawidłowo, matki dzieci z autyzmem uzyskały istotnie wyższe 
wyniki poziomu stresu w siedmiu skalach. Poniżej przedstawiono 
szczegółowy opis wyników otrzymanych przez badane matki  
w grupach wyodrębnionych ze względu na rodzaj zaburzenia wy-
stępującego u dziecka. 
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Obszar I – stres związany z problemami dziecka 

- Stres związany z zależnością dziecka od opieki (QRS 1) 

W zakresie tym matki dzieci z zaburzeniami w rozwoju (tj. z au-
tyzmem i z zespołem Downa) różniły się istotnie od matek dzieci 
rozwijających się prawidłowo. Postrzegały one swoje dzieci jako 
bardziej zależne od opieki. W zakresie omawianego wskaźnika stre-
su wystąpiły także różnice między matkami dzieci z autyzmem  
a matkami dzieci z zespołem Downa. Te pierwsze doświadczały 
większego stresu z powodu zależności od opieki niż matki dzieci  
z zespołem Downa. 

- Stres związany z zaburzeniami i deficytami poznawczymi 
(QRS 2) 

Matki dzieci z problemami rozwojowymi spostrzegały obciąże-
nia związane z zaburzeniami i deficytami poznawczymi u dziecka 
jako większe niż matki dzieci rozwijających się prawidłowo. Po-
między matkami dzieci z autyzmem i matkami dzieci z zespołem 
Downa także wykazano istotne statystycznie różnice. U matek dzie-
ci z autyzmem poziom stresu był w tym zakresie wyraźnie wyższy 
niż u matek dzieci z zespołem Downa. 

- Stres związany z ograniczeniami w rozwoju fizycznym dziec-
ka (QRS 3) 

Ograniczenia w rozwoju fizycznym dziecka były oceniane jako 
większe przez matki dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju  
w porównaniu z matkami dzieci rozwijających się prawidłowo. 
Okazało się również, że matki dzieci z autyzmem doświadczały 
większego stresu z powodu ograniczeń w rozwoju fizycznym 
dziecka niż matki dzieci z zespołem Downa. 

Obszar II – problemy badanego 

- Stres związany z perspektywą konieczności ciągłej opieki nad 
dzieckiem (QRS 4) 
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Zarówno matki dzieci z autyzmem, jak i matki dzieci z zespo-
łem Downa doświadczały w podobnym zakresie stresu związanego 
z perspektywą ciągłej opieki nad dzieckiem. Z kolei w stosunku do 
matek dzieci rozwijających się prawidłowo, zarówno u matek dzieci 
z zespołem Downa, jak i matek dzieci z autyzmem, poziom stresu 
był w tym zakresie wyraźnie wyższy. 

- Stres związany z brakiem wzmocnień osobistych (QRS 5) 

Brak wzmocnień osobistych był oceniony jako większy przez 
matki dzieci z autyzmem w porównaniu z matkami dzieci rozwi-
jających się prawidłowo. W ocenie omawianego wskaźnika nie 
wystąpiły różnice między matkami dzieci z autyzmem a matkami 
dzieci z zespołem Downa oraz matkami dzieci z zespołem Downa 
w porównaniu z matkami dzieci rozwijającymi się prawidłowo. 

- Stres związany ze stanem zdrowia i/lub chorobą terminalną 
dziecka (QRS 6) 

Analiza poziomu stresu w grupach matek nie wykazała między 
badanymi grupami różnic istotnych statystycznie. 

- Stres związany z preferowaniem opieki instytucjonalnej (QRS 7) 

Matki dzieci z zaburzeniami w rozwoju (tj. z autyzmem i z ze-
społem Downa) doświadczały wyższego poziomu stresu niż matki 
dzieci rozwijających się prawidłowo. Między grupami matek dzieci 
z autyzmem i zespołem Downa także stwierdzono różnice. Matki 
dzieci z autyzmem doświadczały większego stresu związanego  
z preferowaniem opieki instytucjonalnej niż matki dzieci z zespo-
łem Downa. 

- Stres związany z obciążeniami osobistymi (QRS 8) 

W ramach tej skali matki dzieci z autyzmem i z zespołem Dow-
na nie różniły się od matek dzieci rozwijających się prawidłowo. 
Nie było też istotnych różnic między grupami matek dzieci z zabu-
rzeniami rozwoju. 
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Obszar III – problemy rodziny 

- Stres związany z ograniczeniami możliwości rodziny (QRS 9) 

Ograniczenia możliwości rodziny związane z opieką nad dziec-
kiem były ocenione jako większe przez matki dzieci z autyzmem  
w porównaniu z matkami dzieci z zespołem Downa i matkami 
dzieci rozwijających się prawidłowo. W zakresie tej skali nie wystą-
piły różnice między matkami dzieci z zespołem Downa a matkami 
dzieci pełnosprawnych. 

- Stres związany z dysharmonią w rodzinie (QRS 10) 

W zakresie omawianego wskaźnika stresu nie wystąpiły różnice 
między matkami dzieci z autyzmem a matkami dzieci z zespołem 
Downa i matkami dzieci pełnosprawnych. Z kolei u matek dzieci 
rozwijających się prawidłowo poziom stresu był w tym zakresie 
wyraźnie wyższy niż u matek dzieci z zespołem Downa. 

- Stres związany z problemami materialnymi (QRS 11) 

Analiza poziomu stresu w tym zakresie nie wykazała istotnych 
statystycznie różnic. 

Dyskusja 

W niniejszym badaniu zakładano, że matki dzieci z autyzmem 
charakteryzować się będą wyższym poziomem stresu niż matki 
dzieci z zespołem Downa i matki dzieci rozwijających się prawi-
dłowo. Jak przypuszczano, najwięcej różnic zaobserwowano pomię-
dzy matkami dzieci z autyzmem a matkami dzieci funkcjonujących 
prawidłowo. Aż w siedmiu obszarach wyróżnionych w kwestiona-
riuszu QRS matki dzieci z autyzmem uzyskały wyniki wyższe od 
matek dzieci rozwijających się prawidłowo. W zakresie pięciu pod-
skal QRS wyniki matek dzieci z autyzmem były wyższe niż u matek 
dzieci z zespołem Downa. 
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Matki dzieci z autyzmem w porównaniu z matkami dzieci peł-
nosprawnych oceniły swoje potomstwo jako bardziej zależne od 
opieki, a ich rozwój poznawczy oraz możliwości rozwoju fizyczne-
go jako bardziej ograniczone. Doświadczały również silniejszego 
stresu związanego z perspektywą konieczności ciągłej opieki nad 
dzieckiem i z preferowaniem opieki instytucjonalnej. Także brak 
wzmocnień osobistych został oceniony jako większy przez matki 
dzieci z autyzmem niż przez matki dzieci rozwijających się prawi-
dłowo. W porównaniu z matkami dzieci z zespołem Downa, matki 
dzieci z autyzmem doświadczały wyższego poziomu stresu zwią-
zanego z zależnością od opieki, zaburzeniami i deficytami poznaw-
czymi, ograniczeniami w rozwoju fizycznym oraz ograniczeniami 
możliwości rodziny. Ponadto matki dzieci z autyzmem, w stosunku 
do matek dzieci z zespołem Downa, doświadczały wyższego po-
ziomu stresu związanego z preferowaniem opieki instytucjonalnej. 

W oparciu o powyższe rezultaty można uznać, iż założona  
w pracy hipoteza została potwierdzona. Otrzymane wyniki w więk-
szości korespondują z wynikami wcześniejszych eksploracji13. Na 
komentarz zasługuje jednak kilka otrzymanych rezultatów. 

Nieoczekiwany i relatywnie trudny do interpretacji rezultat wy-
stąpił u badanych matek w zakresie stresu związanego z ogranicze-
niami w rozwoju fizycznym. Okazało się bowiem, że matki dzieci  
z autyzmem, w stosunku do matek dzieci z zespołem Downa, oce-
niły możliwości fizyczne swojego dziecka jako bardziej ograniczo-
ne. Teoretycznie rzecz ujmując, rozwój fizyczny – w tym rozwój 
ruchowy – dzieci z autyzmem mógłby wydawać się lepszy niż dzie-
ci z zespołem Downa. Ze względu jednak na ograniczony kontakt  
z dzieckiem z autyzmem oraz jego trudności z komunikacją, zabu-
rzenia w zakresie procesu ucznia się oraz opór wobec zmian, spra-
________________ 

13 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców…, s. 219; A. Dąbrowska, E. Pisula, 
Parenting stress and doping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism 
and Down syndrome, “Journal of Intellectual Disability Research” 2010, 54, s. 266-280; 
G. Spratt, C.F. Sayler, M.M. Macias, Assessing parenting stress in multiple samples  
of children with special needs (CSN). Preview, “Families, Systems, Health” 2007, 25,  
s. 435-449. 
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wa jest bardziej złożona. Wiele dzieci z autyzmem osiąga dobrą 
sprawność fizyczną jedynie w pewnych zakresach14. Przykładowo 
dziecko może bardzo sprawnie i z dużą precyzją układać skompli-
kowane zestawy puzzli i jednoczenie mieć duże trudności z opa-
nowaniem podstawowych czynności samoobsługowych, takich jak: 
samodzielne jedzenie, ubieranie się czy czynności związane z higie-
ną. Anna Dąbrowska i Ewa Pisula15 także wykazały różnice między 
matkami dzieci z autyzmem a matkami dzieci z zespołem Downa,  
z tym że to matki dzieci z zespołem Downa doświadczały istotnie 
wyższego poziomu stresu związanego z ograniczeniami fizycznymi 
dziecka. Z dużą pewnością można założyć, że na różnice w wyni-
kach tych badań mógł wpłynąć wiek dziecka. W przytaczanym ba-
daniu udział brały matki młodszych dzieci (wiek dziecka mieścił się 
w granicach od 2. do 6. roku życia). W tym okresie życia w rozwoju 
motorycznym dziecka zachodzą duże zmiany. Ponadto dysharmo-
nie motoryczne w tym wieku u dziecka z autyzmem mogą być jesz-
cze mniej widoczne niż później. Od dziecka siedmioletniego i star-
szego (w niniejszym badaniu wiek dzieci badanych rodziców 
mieścił się w przedziale od 7 do 17 lat) oczekuje się dojrzałości 
szkolnej, m.in. samodzielności w zakresie codziennych czynności 
samoobsługowych. Gdy dziecko znajduje się w grupie rówieśni-
ków, wiele jest okazji do porównań jego sprawności i sprawności 
innych dzieci. 

Uwagi wymaga także wynik wskazujący na brak różnic między 
badanymi grupami matek w zakresie stresu wynikającego z pro-
blemów materialnych. Można było oczekiwać, że ze względu na 
koszty związane z zapewnieniem dziecku profesjonalnej opieki 
medycznej i terapeutycznej oraz z uwagi na fakt, iż najczęściej tylko 
jeden rodzic pracuje zawodowo, sytuacja finansowa rodzin dzieci  
z zaburzeniami rozwoju będzie trudniejsza. Taki obraz powstaje  

________________ 

14 J.R. Brasic, J.G. Gianutsos, Neuromotor assessment and autistic disorder, “Au-
tism” 2000, 4, s. 287-298; E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem – diagnoza i terapia, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 50. 

15 A. Dąbrowska, E. Pisula, op. cit. 
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w świetle wielu wyników badań16. W niniejszym badaniu okazało 
się jednak, że standard życia rodzin wychowujących dzieci z zabu-
rzeniami rozwoju, pomimo wszelkich utrudnień i nakładów pono-
szonych na leczenie i rehabilitację, był taki sam jak w przypadku 
rodzin dzieci rozwijających się prawidłowo. Być może obecna sytu-
acja społeczno-ekonomiczna kraju, skutki przemian potransforma-
cyjnych (masowe zwolnienia pracowników, zamykanie nierentow-
nych zakładów pracy, niewydolność kredytowa wielu rodzin itp.) 
dotykają w porównywalnym stopniu obu grup rodzin. Podobny 
wynik uzyskała Elżbieta Minczakiewicz17 w odniesieniu do rodzi-
ców dzieci z zespołem Downa i rodziców dzieci rozwijających  
się prawidłowo. Nie należy jednak zapominać, że badana grupa  
nie jest reprezentatywna dla ogółu rodzin z dziećmi z autyzmem  
w Polsce i nie należy wniosków płynących z tego badania nadmier-
nie uogólniać. 

Podsumowując, analiza uzyskanych danych wskazała na te sfe-
ry funkcjonowania dziecka, rodzica i środowiska, które wiążą się  
z największymi obciążeniami doświadczanymi przez rodziców 
dzieci z autyzmem. Informacje te wydają się mieć duże znaczenie 
praktyczne. Znajomość źródeł stresu rodzicielskiego u osób udziela-
jących pomocy rodzinom dzieci z zaburzeniami w rozwoju może 
przyczynić się do zaplanowania bardziej adekwatnego i pożądane-
go wsparcia. Ponadto wiedza na temat charakterystycznych cech  
i zachowań dziecka warunkujących podwyższenie poziomu stresu 
u rodziców wpłynąć może na zaplanowanie interwencji w taki spo-
sób, by stres ten zminimalizować. 

Przedstawiona powyżej analiza wyników wskazała także obsza-
ry, w których nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi 

________________ 

16 A. Firkowska-Mankiewicz, Jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
„Psychologia Wychowawcza” 1999, 2, s. 134-145; por. M. Parchomiuk, op. cit., s. 36. 

17 E. Minczakiewicz, Sytuacja rodzin z dzieckiem z zespołem Downa na tle sytuacji 
współczesnych polskich rodzin statystycznych, w: Rodzina osób z niepełnosprawnością 
intelektualną wobec wyzwań współczesności, red. Z. Żyta, Wydawnictwo Edukacyjne 
Akapit, Toruń 2010, s. 41-55. 
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grupami matek. Obszary te stanowić mogą źródła zasobów sprzyja-
jących radzeniu sobie. Najniższy poziom stresu u matek dzieci  
z autyzmem wystąpił w zakresie skali QRS 10, tj. stresu związanego 
z dysharmonią w rodzinie, skali QRS 8 – obciążeniami osobistymi, 
skali QRS 11 – problemami materialnymi oraz skali QRS 6 – stresu 
związanego ze stanem zdrowia dziecka. Jak można przypuszczać, 
niskie wyniki uzyskane przez matki w zakresie stresu związanego  
z obciążeniami osobistymi związane są z relatywnie dobrą sytuacją 
finansową rodziny, a co za tym idzie, także z możliwością korzy-
stania z pomocy osób spoza rodziny. 

Rezultat dotyczący stresu związanego z dysharmonią w rodzi-
nie może wspierać pogląd mówiący, iż fakt niepełnosprawności 
dziecka nie musi wpływać na spójność, integrację czy też więź mię-
dzy członkami18. Wprawdzie niewykluczone jest, że w wielu przy-
padkach zaburzenie rozwoju dziecka może sprzyjać ujawnieniu się 
negatywnych emocji czy nasileniu pewnych problemów w rodzinie, 
to jednak zaburzenie rozwoju dziecka nie stanowi przypuszczalnie 
ich pierwotnej przyczyny. Należy dodać, że nie wszyscy badacze 
odnotowali jednak brak dysharmonii w rodzinie dziecka z auty-
zmem. Przytaczane już wcześniej badanie A. Dąbrowskiej i E. Pisuli 
wykazało, znacznie wyższy poziom stresu w tym zakresie u matek 
dzieci z autyzmem niż u matek dzieci z zespołem Downa. Nie jest 
wykluczone, że poziom stresu w tym obszarze jest zróżnicowany  
w zależności od wieku dziecka, a zatem także czasu trwania związ-
ku rodziców. 

Problematyka stresu u rodziców dzieci z autyzmem była przed-
miotem wielu opracowań naukowych, jednocześnie wielość zależ-
ności w tym obszarze nie doczekało się ostatecznych rozstrzygnięć. 
Czasy transformacji i postępująca globalizacja zmuszają do uwzględ-
nienia kolejnych determinantów w analizach trudności wynikają-
cych z nieradzenia sobie przez rodziców dzieci z zaburzeniami 
rozwoju. Zmienne warte eksploracji to na pewno: świadomość  

________________ 

18 A. Żmijewska, Zespół Aspergera w ujęciu rodzinnym – przegląd badań, „Psychia-
tria Polska” 2010, 44, s. 713-722. 
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i aktywność rodziców w domaganiu się praw należnych dziecku, 
umiejętności korzystania z najnowszych technologii komputero-
wych. Rozstrzygnięcia empiryczne w temacie stresu rodzicielskiego 
powinny być stale poddawane weryfikacji19. 

Na koniec warto wspomnieć o pewnych ograniczeniach badania 
zaprezentowanego w tej pracy, które nakazują ostrożność przy in-
terpretacji wyników. Pierwszym z nich jest wielkość badanych grup 
oraz ich niereprezentatywny charakter. Także fakt, że badania zo-
stały przeprowadzone w jednym rejonie Polski (województwo ślą-
skie, powiat częstochowski) nie pozwala na duże uogólnianie wnio-
sków płynących z tego badania. Inne ograniczenie wynika z faktu, 
że badanie nie miało charakteru podłużnego. Szczególnie warto-
ściowe w odniesieniu do analizowanej problematyki byłyby badania 
longitudinalne, oraz badania włączające w analizy zmienną – status 
funkcjonalny dziecka. Badania20 udowodniły bowiem, że zmienna 
ta trafniej niż typologia niepełnosprawności, nakreśla istotę obcią-
żeń rodzicielskich i ma znaczenie na kształtowanie się wyników 
stresu rodzicielskiego. 
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Wstęp 

Choroba lub zaburzenie rozwojowe dziecka wpływa na system 
rodziny i jest źródłem stresu, lęku i niepokoju dla każdego członka 
rodziny. Posiadanie dziecka z problemami rozwojowymi burzy 
dotychczasowy porządek w rodzinie, osłabia poczucie bezpieczeń-
stwa. Rodzice dzieci zaburzonych w rozwoju są narażeni na kontakt 
ze specyficznymi stresorami w środowisku rodzinnym, a przy tym 
nie mają możliwości zmiany swojej sytuacji. Wieloletnia opieka nad 
zaburzonym dzieckiem obciąża rodziców poważnymi kosztami 
zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi1. Problem ten jest szcze-
gólnie widoczny w przypadku posiadania dziecka z autyzmem  
z racji jego nieprzewidywalnego i nietypowego rozwoju2. Dotych-
czasowe badania potwierdzają, że rodzice dzieci z autyzmem do-
świadczają zdecydowanie większego napięcia i stresu niż rodzice 
opiekujący się dziećmi urodzonymi np. z zespołem Downa czy mó-
zgowym porażeniem dziecięcym3. 

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na zakres i nasilenie 
przeżywanych przez rodziców trudności jest trudna i zbyt późna 
diagnoza autyzmu u dziecka. Nie mniej ważna jest sytuacja socjoe-
konomiczna rodziny, wykształcenie rodziców, miejsce zamieszka-
nia oraz dostęp do specjalistycznych instytucji zajmujących się 
wczesną diagnozą i terapią oraz profesjonalnym organizowaniem 
________________ 

1 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2008; A. Garncarz- 
-Podlasko, Sytuacja psychospołeczna rodziców dzieci autystycznych w kontekście zespołu 
wypalania sił, [w:] Autyzm wyzwaniem naszych czasów, red. T. Gałkowski, J. Kossew-
ska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 209-217. 

2 M. Sekułowicz, Niektóre problemy funkcjonowania rodziny dziecka autystycznego, 
[w:] Autyzm kontrowersje i wyzwania, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Eruditus, Po-
znań 1994, s. 201-207; K. Patyk, Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych, 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, s. 34-42. 

3 E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
2005, s. 13-23; N. Johnson, M. Frenn, S. Feetham, P. Simpson, Autism spectrum disor-
der: parenting stress, family functioning and health- related quality of life, “Family, Sys-
tem & Health” 2011, 29, s. 232-52. 
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opieki i wsparcia ich autystycznego dziecka. W sytuacji braku do-
stępu do tego typu instytucji, to właśnie na rodzicach spoczywa 
wiele zadań związanych z organizowaniem i koordynowaniem 
niezbędnej terapii, edukacji oraz rehabilitacji dziecku, a czasem 
wręcz prowadzenie terapii pod nadzorem profesjonalistów4. Dużym 
obciążeniem dla rodziców jest brak wiedzy odnośnie do dostępnych 
form terapii oraz konieczność dokonania wyboru odpowiedniej  
w stosunku do potrzeb dziecka opcji terapeutycznej (na ogół rodzice 
są pozbawieni odpowiedniego wsparcia w tym zakresie). W Polsce 
sytuacja rodzin z dziećmi z autyzmem jest wciąż zła. Chociaż dostęp 
do usług diagnostycznych i terapeutycznych nieco się poprawił, to 
nadal jest on zależny od możliwości ekonomicznych rodziny oraz 
miejsca jej zamieszkania5. W tej sytuacji coraz większe znaczenie ma 
internet. Rodzice posiadający dostęp do internetu znajdują wiele po-
trzebnych dla nich informacji, jak również mają możliwość wymiany 
poglądów z innymi osobami (na forum rodziców). 

Specyfika problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka  
z autyzmem sprawia, że wymaga ono wszechstronnej pomocy. 
Przekłada się to bezpośrednio na koszt usług w zakresie terapii – 
zwykle są one bardzo wysokie. Kolejnym istotnym mankamentem 
jest fakt, że większość placówek oferujących potrzebne usługi tera-
peutyczne znajduje się w dużych ośrodkach miejskich. Sprawia to, 
że część dzieci zamieszkujących z dala od tych miast może korzy-
stać z terapii prowadzonej w trybie konsultacyjnym lub też korzy-
stają z usług osób niemających odpowiednich kwalifikacji. 

Współczesne trendy w zakresie działań terapeutycznych i wspie-
rających dzieci z autyzmem skierowane są na jak największą akty-
wizację i zaangażowanie ich rodziców. Przyjmuje się, że dla efek-
tywnej terapii konieczne jest zadbanie o dobry stan zdrowia i dobre 
samopoczucie obojga rodziców. Wielu autorów podkreśla znacze-
________________ 

4 E. Pisula, D. Noińska, Stres rodzicielski i percepcja doświadczeń związanych z opie-
ką nad dzieckiem u rodziców dzieci z autyzmem uczestniczących w różnych formach terapii, 
„Psychologia Rozwojowa” 2011, tom 16, nr 3, s. 75-88. 

5 Por. A. Rajner, M. Wroniszewski, Można im pomóc. Specjalistyczne usługi opie-
kuńcze dla dzieci z autyzmem, SYNAPSIS, Warszawa 2002. 
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nie profesjonalnych programów terapeutycznych skierowanych do 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością6 w tym również dotknię-
tych problemem autyzmu7. 

Stres rodzicielski 

Problematyka stresu rodziców wychowujących dzieci z auty-
zmem jest zagadnieniem istotnym z uwagi na specyfikę wpływu 
emocjonalnego rodzica (szczególnie kondycji w jakiej rodzic się 
znajduje) na osobę dziecka oraz na sposób funkcjonowania całej 
rodziny. Stwierdzenie autyzmu u dziecka jest silnym stresorem dla 
członków rodziny i wywiera istotny wpływ na relacje między nimi. 
Potwierdzają to wyniki badań realizowane na świecie od przeszło 
40 lat. W dostępnej literaturze przedmiotu autorzy posługują się na 
ogół ogólną definicją stresu, w której akcentują przyczyny, objawy 
lub konsekwencje stresu. Do najczęściej wymienianych w podsta-
wowych definicjach zmiennych należą: wielkość, intensywność, 
długotrwałość i nieprzewidywalność stresorów8. 

Według Hansa Seylego, twórcy fizjologicznej teorii stresu, jest 
on nieswoistą reakcją organizmu na stawiane mu wymagania9. Stres 
może mieć charakter pozytywny (eustres) lub negatywny (dystres). 
Tzw. pozytywny stres prowadzi do rozwoju osobowości człowieka 
________________ 

6 Np.: M. Dudek, Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym. Studium empi-
ryczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015. 

7 Np.: P. Randall, J. Parker, Autyzm. Jak pomóc rodzinie, GWP, Gdańsk 2016;  
H. Jaklewicz, Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie, GWP, Gdańsk 1993; 
T. Gałkowski, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym, WSiP, Warszawa 1995. 

8 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wy-
dawnictwa UW, Warszawa 1998, s. 48; J. Pyżalski, Wypalenie zawodowe a zdrowie  
i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, „Medycyna Pracy” 2002, 6, 
s. 495-499; R. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal, and coping, International Clas-
sification of Diseases 10th Revision. World Health Organization, Springer, New 
York 2010; R.S. Lazarus, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne” 
1986, 3-4(40-41). 

9 H. Selye, Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1979, s. 25. 
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i motywuje go do działania, podczas gdy dystres prowadzi do cier-
pienia i dezorganizacji w działaniu. 

W ujęciu psychologicznym z uwagi na różnorodność teorii od-
noszących się do teorii stresu, bywa on różnie opisywany i definio-
wany. Irving L. Janis, twórca teorii napięcia emocjonalnego, określa 
stres jako zmianę w otoczeniu, która u przeciętnego człowieka wy-
wołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego, które przeszkadza 
w normalnym funkcjonowaniu10. 

Definicja I.L. Janisa obejmuje dwa aspekty stresu: 
1) sytuację stresową opisywaną za pomocą bodźców wywołują-

cych zaburzenia w zachowaniu, 
2) reakcję stresową rozumianą jako wszelkie zmiany w ze-

wnętrznym zachowaniu, uczuciach, postawach, które zostały 
wywołane przez bodźce stresowe. 

Nieco inne ujęcie stresu proponuje Irena Heszen-Niejodek, defi-
niując go „jako określoną relację między osobą a otoczeniem, która 
oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej 
zasoby i zagrażające jej dobrostanowi”11. 

Chociaż istnieje zgodność co do stanowiska, że dystres ma nega-
tywny wpływ na każdy wymiar ludzkiego życia, to jednak coraz 
częściej pojawia się przekonanie, że nie tyle sam stres jest najbar-
dziej szkodliwy dla człowieka, co raczej poczucie niemożności 
kontrolowania wydarzeń go wywołujących12. Autorzy reprezentu-
jący ten pogląd stoją na stanowisku, że człowiek, który posiada 
podstawową wiedzę dotyczącą źródeł oraz skutków stresu, jest  
w stanie łatwiej i szybciej rozpoznać wczesne sygnały ostrzegawcze 
dotyczące stresu i w pełni ocenić presję, jaką na nim wywiera13.  
________________ 

10 Za: J.F. Terelak, Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 
2001, s. 77. 

11 I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psycho-
logia, t. 3, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 1999, s. 467. 

12 I.L. Janis, Psychological stress: Psychoanalytic and behavioral studies of surgical pa-
tients, Wiley, New York 1958. 

13 A. Borowicz, Stres rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością słucho-
wą, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr II, s. 58. 
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W rezultacie jest także świadomy fizycznych i psychicznych skut-
ków działania stresu. 

Przeciążenie rodziców długotrwałą opieką nad dzieckiem z auty-
zmem, któremu towarzyszy nieustanny stres oraz brak odpowied-
niego wsparcia dla rodziny, może prowadzić w konsekwencji do 
pojawienia się zespołu wypalenie się sił – burn-out syndrome14. Wy-
raża się on głównie w postaci utraty sił psychicznych i fizycznych. 

Style radzenia sobie ze stresem 

Przyjmuje się, że stres jest nieodzownym czynnikiem towarzy-
szącym w procesie dostosowywania się do trudnej sytuacji rodzin-
nej w jej codziennym funkcjonowaniu z dzieckiem z autyzmem. 
Sposób odczuwania stresu oraz umiejętność poradzenia sobie z nim 
zależy od różnorodnych czynników związanych z systemem wspar-
cia społecznego oraz zasobami osobistymi. Autorzy zajmujący się tą 
problematyką najczęściej wskazują na: optymizm, prężność psy-
chiczną, poczucie koherencji, wewnętrzne umiejscowienie kontroli 
oraz pewne cechy osobowości, takie jak: ekstrawersja, ugodowość, 
otwartość na doświadczenia15. 

Jan Strelau, traktując stres jako stan będący wynikiem braku 
równowagi między wymaganiami a możliwościami jednostki, przy-
pisuje radzeniu sobie ze stresem funkcję regulacyjną, która według 
Autora „polega na utrzymywaniu adekwatnej równowagi pomię-
dzy wymaganiami a możliwościami lub na redukowaniu rozbież-
ności pomiędzy wymaganiami a możliwościami”16. 
________________ 

14 T. Gałkowski, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym, WSiP, Warszawa 
1995; Pisula E., Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci autystycznych, „Nowiny Pe-
dagogiczne” 1994, 3. 

15 Np.: N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość, stres a zdrowie. Difin, War-
szawa 2008; L. Huber, Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wie-
kowych a choroby cywilizacyjne XXI wieku, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, 
91(2), s. 268-275. 

16 J. Strelau, Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, 
stan, i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] Człowiek w sytuacji stresu, red.  
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Andrew M. Colman poprzez indywidualny styl radzenia sobie 
ze stresem rozumie zespół cech człowieka odnoszony bezpośrednio 
do procesów aktywowanych w sytuacji stresowej, przy czym efek-
tywne radzenie sobie ze stresem polega nie tyle na wyborze stylu, 
co na umiejętnym dobieraniu dostępnych stylów radzenia sobie tak, 
aby były adekwatne do wymagań konkretnej sytuacji stresowej17. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów klasyfikowa-
nia stylów radzenia sobie ze stresem. Najczęściej opisywana i wy-
korzystywana w badaniach jest klasyfikacja, którą podają Norman 
Endler i James Parker, tj: styl skoncentrowany na zadaniu, skoncen-
trowany na emocjach oraz skoncentrowany na unikaniu18. 

Cel pracy 

Celem badań była próba odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze: 

• Jakie są różnice w stylu radzenia sobie ze stresem w grupie 
matek i ojców? 

• Jakie są różnice w stylu radzenia sobie ze stresem w grupach 
rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera? 

• Jakie są różnice w stylu radzenia sobie ze stresem w grupach 
wyróżnionych z uwagi na miejsce zamieszkania rodziców? 

• Jakie style radzenia sobie ze stresem preferują rodzice dzieci  
z autyzmem? 

Metoda 

Badania zrealizowano w oparciu o metodę sondażu diagno-
stycznego przy zastosowaniu następujących technik: 
________________ 

I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
1996, s. 95. 

17 A.M. Colman, Słownik psychologii, PWN, Warszawa 2009, s. 710. 
18 N.S. Endler, J.D.A. Parker, Coping Inventary for Stressful Situations (CISS): 

Manual, Multi-Health Systems, Toronto 1990. 
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1. Kwestionariusz CISS19 służący do pomiaru stylów radzenia 
sobie ze stresem. Kwestionariusz CISS składa się z 48 stwierdzeń 
dotyczących różnych ludzkich zachowań, podejmowanych w sytu-
acjach stresowych. Badany ma za zadanie określić na pięciostop-
niowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytu-
acjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech 
podskalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skon-
centrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. 
Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie 
się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towa-
rzyskich. Wyniki surowe zostały przeliczone na jednostki normali-
zacyjne zwane stenami z uwzględnieniem kryterium wieku. 

Kwestionariusz CISS cechuje się wysoką zgodnością wewnętrz-
ną poszczególnych skal (współczynniki w granicach 0,78-0,90) oraz 
zadowalająca stabilnością (współczynniki korelacji między dwu-
krotnym badaniem w odstępie 2-3 tygodni w granicach 0,73-0,80)20. 

2. Wywiad (ankieta własnego autorstwa) dotyczący sytuacji so-
cjoekonomicznej osób badanych. 

Wyniki badań 

Przedstawione wyniki badań stanowią część szerszego projektu 
badań realizowanego w okresie od stycznia 2016 do kwietnia 2017 r. 
na terenie trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i pod-
karpackiego. Spośród ogółu badanych wyłoniono 132 rodziców 
dzieci z autyzmem, w tym 105 matek i 27 ojców. Średni wiek bada-
nych to 40,3 lat, w tym ojcowie 41,9 lat i matki 38,7 lat. 

W tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące różnic w zakresie 
wyników uzyskanych w skali CISS przez matki i ojców. Analiza 

________________ 

19 N.S. Endler, J.D.A. Parker, op. cit. 
20 J. Strelau, A. Jaworowska, K. Wrześniewski, P. Szczepaniak, Kwestionariusz 

Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Podręcznik do polskiej normalizacji, Pracownia 
Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2009. 
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wyników wskazuje na istnienie różnic między badanymi rodzicami 
co do stylu skoncentrowanego na unikaniu – SSU (p < 0,05) i anga-
żowaniu się w czynności zastępcze – ACZ (p < 0,05). W obydwu 
przypadkach matki wykazują większą tendencję do wykorzysty-
wania tych stylów aniżeli ojcowie. 

Tabela 1. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego  
 uzyskanych w skali CISS przez kobiety i mężczyzn (1 – matki; 2 – ojcowie) 

Style radzenia sobie  
ze stresem Płeć N xÛ s 

p 
Testu U 

Manna Whitneya 
SSZ – styl skoncentrowa-
ny na zadaniu 

1 
2 

105 
27 

57,14 
57,96 

8,42 
6,58 0,633 

SSE – styl skoncentrowa-
ny na emocjach 

1 
2 

105 
27 

42,28 
38,25 

11,81 
9,46 0,131 

SSU – styl skoncentrowa-
ny na unikaniu 

1 
2 

105 
27 

44,70 
40,22 

8,52 
9,54 0,020* 

ACZ – angażowanie się  
w czynności zastępcze 

1 
2 

105 
27 

19,94 
17,37 

5,06 
4,93 0,028* 

PKT – poszukiwanie kon-
taktów towarzyskich 

1 
2 

105 
27 

16,60 
15,55 

3,8 
3,895 0,178 

* P < 0,05 

W dalszej kolejności porównano średnie arytmetyczne i odchy-
lenia standardowe uzyskane w skali CISS przez rodziców dzieci  
z autyzmem i rodziców dzieci z zespołem Aspergera (tabela 2). 
Różnice okazały się nieistotne we wszystkich podskalach mierzą-
cych poszczególne rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem. 

W literaturze przedmiotu często podnosi się, że miejsce za-
mieszkania ma ogromny wpływ na sytuację rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zaburzonym w rozwoju21. Z tego powodu 
________________ 

21 Np.: W. Otrębski, K. Konefał, K. Mariańczyk, M.M. Kulikn, Wspieranie rodziny 
z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej, Europerspektywa Beata 
Romejko, Lublin 2011; A. Twardowski, op. cit. 
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Tabela 2. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w skali CISS przez rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera  
 (1 – rodzice dzieci z Autyzmem; 2 – rodzice dzieci z zespołem Aspergera) 

Style radzenia sobie  
ze stresem Grupy N x Û s 

P 
Testu U 

Mnna Whitneya 
SSZ – styl skoncentrowa-
ny na zadaniu 

1 
2 

100 
32 

58,03 
55,06 

8,34 
6,77 0,066 

SSE – styl skoncentrowa-
ny na emocjach 

1 
2 

100 
32 

41,90 
40,09 

11,54 
11,24 0,592 

SSU – styl skoncentrowa-
ny na unikaniu 

1 
2 

100 
32 

44,59 
41,28 

9,11 
7,78 0,096 

ACZ – angażowanie się  
w czynności zastępcze 

1 
2 

100 
32 

19,81 
18,18 

5,25 
4,58 0,098 

PKT - poszukiwanie kon-
taktów towarzyskich 

1 
2 

100 
32 

16,65 
15,56 

3,88 
3,78 0,222 

Tabela 3. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowe- 
go uzyskanych w skali CISS przez rodziców w związku z miejscem zamieszkania  
 (A – duże miasto; B – małe miasto; C – wieś ) 

Style radzenia 
sobie ze stresem F df p Gr N X Û S Porówna-

nie grup 
p 

post testu NIR 

SSZ – styl skon-
centrowany na za-
daniu 

4,026 2 0,020* A 52 57,25 8,04   
   B 36 54,58 7,72 B-C 0,005** 
   C 44 59,61 7,84   

SSE – styl skon-
centrowany na 
emocjach 

0,122 2 0,885 A 52 41,53 11,58   
   B 36 42,11 10,81   
   C 44 40,84 12,03   

SSU – styl skon-
centrowany na uni-
kaniu 

1,415 2 0,247 A 52 43,46 9,45   
   B 36 42,19 7,90   
   C 44 45,47 8,88   

ACZ – angażowa-
nie się w czynno-
ści zastępcze 

0,096 2 0,908 A 52 19,34 5,15   
   B 36 19,19 4,94   
   C 44 19,68 5,35   

PKT – poszukiwa-
nie kontaktów to-
warzyskich 

2,841 2 0,052* A 52 16,15 3,89   
   B 36 15,44 3,62 B-C 0,022* 
   C 44 17,43 3,87   

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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uznano za konieczne porównanie wyników uzyskanych przez ro-
dziców zamieszkujących różne środowiska (tabela 3). Porównanie 
średnich arytmetycznych oraz odchylenia standardowego (ANOVA) 
w skali CISS uzyskanych przez osoby zamieszkujące duże miasta, 
małe miasta i wieś wskazuje na istotne różnice w skali SSZ – mie-
rzącej styl skoncentrowany na rozwiązaniach F(2) = 4,026; p < 0,020  
i PKT – mierzącej styl nastawiony na poszukiwanie kontaktów to-
warzyskich F(2) = 2,841; p < 0,052. Analiza porównań w diadach 
dokonana przy pomocy post testu NIR wskazuje, że w obydwu 
przypadkach rodzice dzieci z autyzmem zamieszkujący wieś zde-
cydowanie częściej aniżeli rodzice zamieszkujący małe miasta sto-
sują styl skoncentrowany na zadaniu (p < 0,005) i poszukiwaniu 
kontaktów towarzyskich (p < 0,022). 

Wykresy 1-5 przedstawiają profil wyników uzyskanych w skali 
CISS przez rodziców dzieci z autyzmem w poszczególnych pod-
skalach. 

Wykres 1. Profil wyników przeliczonych (w stenach) uzyskanych w podskali mie- 
 rzącej styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) 
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Profil wyników uzyskanych w skali CISS przedstawiony na 
wykresie 1. wskazuje na dominację wśród badanych rodziców 
dzieci z autyzmem stenów średnich. Oznacza to, że styl skoncen-
trowany na zadaniu występuje w stopniu przeciętnym w badanej 
populacji. Styl skoncentrowany na zadaniu charakteryzuje ludzi, 
którzy doświadczając stresu, starają się przede wszystkim zidenty-
fikować problem stanowiący jego źródło, by następnie zabrać się 
do rozwiązanie tego problemu. W sytuacji, gdy rozwiązanie nie jest 
możliwe, starają się dostosować do życia w nowej, zmienionej sytu-
acji. Przyjmuje się, że dla osoby posiadającej styl skoncentrowany 
na zadaniu zwykle jest to bardzo korzystne. Pozwala bowiem oso-
bie przeżywającej stres w sposób szybki i skuteczny zabrać się za 
działanie i poradzić sobie z przyczynami stresu. 

Wykres 2. Profil wyników przeliczonych (w stenach) uzyskanych w podskali mie- 
 rzącej styl skoncentrowany na emocjach (SSE) 
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Wykres 2. zawiera profil wyników uzyskanych w skali CISS 
określanych jako styl skoncentrowany na emocjach. Dominacja 
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stenów średnich i niskich wskazuje, że badani rodzice dzieci  
z autyzmem w sytuacji stresowej w stopniu średnim lub niskim 
stosują styl skupiający się głównie na emocjach. W zależności od 
tego, co spowodowało stres, emocje mogą być różne, ale raczej nie 
należą do przyjemnych. Strategie związane z tym stylem polegają 
głównie na przeżywaniu i próbach rozładowania emocji. Wyra-
zem tego może być zamartwienie się różnymi sprawami, próby 
wyżalania się do innej osoby, jak również fantazjowanie czy też 
myślenie życzeniowe w rodzaju „następnym razem mi się uda” bez 
podejmowania jakichkolwiek starań, żeby się udało. 

Wykres 3. Profil wyników przeliczonych (w stenach) uzyskanych w podskali mie- 
 rzącej styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) 
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Wyniki w podskali mierzącej styl skoncentrowany na unikaniu 
– SSU (wykres 3.), wyraźnie wskazuje na dominacje stenów śred-
nich. Oznacza to, że w badanej grupie osób w stopniu średnim ro-
dzice stosują styl zorientowany na unikanie, starając się unikać 
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myślenia o problemie będącym źródłem stresu. Zgodnie z teore-
tycznymi założeniami autorów skali strategie, które wiążą się z tym 
stylem, polegają głownie na zajmowaniu czymś swojej uwagi i od-
wracaniu jej od myślenia o problemie i jego konsekwencjach. 

Wykres 4. zawiera profil wyników uzyskanych przez badanych 
rodziców w podskali mierzącej styl skoncentrowany na angażo-
waniu się w czynności zastępcze (ACZ). Dominacja wyników 
średnich wskazuje na angażowanie się w stopniu przeciętnym  
w czynności zastępcze w postaci unikania sytuacji stresowej po-
przez oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie o sprawach przy-
jemnych, sen. 

Wykres 4. Profil wyników przeliczonych (w stenach) uzyskanych w podskali mie- 
 rzącej styl skoncentrowany na angażowaniu się w czynności zastępcze (ACZ) 
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Wykres 5. zawiera profil wyników w skali poszukiwanie kon-

taktów towarzyskich (PKT). Dominacja wyników średnich wska-
zuje na unikanie sytuacji stresowej w stopniu przeciętnym poprzez 
wchodzenie w interakcje społeczne. 
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Wykres 5. Profil wyników przeliczonych (w stenach) uzyskanych w podskali mie- 
 rzącej styl skoncentrowany na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich (PKT) 
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Ogólnie rzecz ujmując, analiza profilów wyników uzyskanych 
w poszczególnych podskalach CISS pozwala stwierdzić, że w przy-
padku badanych rodziców dzieci z autyzmem w najmniejszym 
stopniu występuje styl skierowany na emocje. Pozostałe style były 
w podobnym stopniu wybierane przez badanych (steny średnie). 

Dyskusja 

Celem przeprowadzonych badań było porównanie stylów radze-
nia sobie ze stresem matek i ojców, następnie rodziców dzieci z auty-
zmem i rodziców dzieci z zespołem Aspergera, wyodrębnionych 
grup rodziców z uwagi na miejsce zamieszkania, oraz analiza domi-
nujących stylów radzenia sobie ze stresem wśród ogółu badanych. 

Porównanie wyników uzyskanych w skali CISS w grupach ma-
tek i ojców wskazuje, że matki stosunkowo częściej niż ojcowie wy-
kazują skoncentrowany na unikaniu (SSU) oraz styl angażowaniu 
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się w czynności zastępcze (ACZ). Brak jest różnic w zakresie stoso-
wanego stylu radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci z auty-
zmem i rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Ponadto rodzice 
dzieci z autyzmem zamieszkujący wieś zdecydowanie częściej ani-
żeli rodzice zamieszkujący małe miasta stosują styl skoncentrowany 
na zadaniu i poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Analiza profi-
lu wyników uzyskanych w skali CISS pozwala stwierdzić, że rodzi-
ce dzieci z autyzmem w najmniejszym stopniu stosują styl skiero-
wany na emocje. Pozostałe style były w podobnym stopniu (steny 
średnie) stosowane przez badanych. 

Uzyskane wyniki badań nie pokrywają się z poglądami niektó-
rych autorów polskich i zagranicznych. Ewa Pisula, powołując się 
na różne wyniki badań, dochodzi do wniosku, że rodzice dzieci ze 
spektrum autyzmu w większym stopniu stosują strategie radzenia 
sobie polegające na ucieczce od stresora, rzadziej poszukują wspar-
cia społecznego i rozwiązania problemów niż rodzice dzieci z in-
nymi zaburzeniami w rozwoju22. Jednocześnie autorka podkreśla, 
że rodzice radzą sobie poprzez akceptowanie nieprzewidywalności 
i losowości zdarzeń oraz koncentrację na teraźniejszości, na bieżą-
cych problemach. 

Liza Little podaje, że autyzm rozpoznany u dziecka w różnym 
stopniu obciąża matkę i ojca. Matki bardziej odczuwają stres zwią-
zany z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka, częściej także 
korzystają z pomocy profesjonalistów oraz bardziej pesymistycznie 
myślą o przyszłości dziecka23. Wyniki badań zespołu badaczy Ken-
netha I. Pakenhama, Christiny Samios i Kate Sofronoff zdają się 
wskazywać, że najbardziej adaptacyjnym stylem radzenia sobie ze 
stresem w sytuacji rodzin dzieci z zespołem Aspergera okazał się 
styl skoncentrowany na emocjach24. Zdaniem autorów fakt posia-
________________ 

22 E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, PWN, Warszawa 2012. 
23 L. Little, Differences in stress and coping for mothers and fathers of children with 

Asperger’s syndrome and nonverbal learning disorder “Pediatric Nursing” 2002, 28, 6,  
s. 565-570. 

24 K.I. Pakenham, C. Samios, K. Sofronoff, Adjustment in mothers of children with 
Asperger syndrome: An application of the double ABCX model of family adjustment, “Au-
tism” 2005, 9, 2, s. 191-212. 
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dania dziecka z zespołem Aspergera jest dla tych rodziców chro-
nicznym, niekontrolowalnym stresorem, przez co być może strate-
gia zadaniowa nie jest dla nich możliwa. Według badaczy strategie 
zadaniowe mogą być z powodzeniem używane jedynie w tej sytua-
cji, gdy źródło stresu jest modyfikowalne, co ich zdaniem nie ma 
zastosowania w przypadku dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Na 
podstawie kolejnych swoich badań K.I. Pakenham, C. Samios,  
K. Sofronoff dochodzą do wniosku, że oprócz stylu radzenia sobie 
ze stresem skoncentrowanym na emocjach, rodzice dzieci z zespo-
łem Aspergera w ramach stylu adaptacyjnego wykazują również 
dwie inne strategie, tj: nadawania znaczenia niepełnosprawności 
dziecka oraz pozytywnej percepcji jego zaburzenia. Wyniki badań 
K.I. Pakenham, C. Samios, K. Sofronoff wskazują, że oba te czynniki 
w sposób pozytywny korelują ze społecznym wsparciem, poczu-
ciem własnej skuteczności oraz adaptacyjnymi stylami radzenia 
sobie ze stresem25. 

Zakończenie 

Rozwój dziecka z autyzmem najczęściej jest nierównomierny, 
nieharmonijny, wręcz nieprzewidywalny i może wskazywać na 
postęp, jego brak, jak i regres rozwojowy. Powoduje to, że nega-
tywne stany emocjonalne rodziców związane z opieką i wychowy-
waniem dziecka z autyzmem są obecne na każdym etapie rozwoju 
dziecka, dotyczą każdego nowego wydarzenia w jego życiu26. Dla-
tego rodzice potrzebują stałego wsparcia ze strony osób bliskich, 
znajomych oraz profesjonalistów27. Rozumienie sytuacji emocjonal-
________________ 

25 K.I. Pakenham, C. Samios, K. Sofronoff, Finding meaning in parenting a child 
with Asperger syndrome: correlates of sense making and benefit finding, “Research in 
Developmental Disabilities” 2004, 25, s. 245-264. 

26 A. Banasiak, Psychospołeczny wymiar jakości życia rodzin dzieci z autyzmem, Pra-
ce Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Seria Psychologia” 
2008, z. XV. 

27 Patrz: M. Pągowska Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy 
adaptacji do niepełnosprawności dziecka „Szkoła Specjalna” 2010, nr 4, s. 258-266. 
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nej rodziców jest warunkiem wstępnym do planowania i realizacji 
wsparcia. Styl radzenia sobie ze stresem rodziców należy do pod-
stawowych czynników branych pod uwagę w procesie terapii. 

Przedstawione wyniki analiz dowodzą konieczności prowadze-
nia dalszych, szerszych oraz longitudinalnych badań dotyczących 
funkcjonowania emocjonalnego rodziców dzieci z autyzmem, jak 
również działań w zakresie wsparcia i terapii rodziców. 
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Rola społeczna – zakres znaczeniowy pojęcia 

W socjologii pojecie roli społecznej wiąże się z pozycją społeczną, 
statusem społecznym, który lokuje człowieka w zbiorowości. Rolę 
społeczną można zdefiniować jako „zespół praw i obowiązków 
związanych z daną pozycją […] schemat zachowania związanego  
z pozycją”1. Pewne biologiczne czy psychiczne cechy człowieka 
mogą utrudniać lub uniemożliwiać odgrywanie ról społecznych. 
Tak dzieje się w przypadku osób z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami, zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zespołem Asper-
gera (ZA). 

Rola społeczna wyznacza sposób zachowania osoby zajmującej 
określoną pozycję społeczną, czyli precyzuje obowiązujące ją normy 
zachowania. Te normy dotyczą także komunikacji, „zachowania 
językowe wyznaczają i obrazują możliwości istnienia człowieka 
grupie społecznej”2. Rola kolegi szkolnego wymaga zachowań,  
w których liczy się współpraca, współdziałanie, punkt widzenia 
drugiej osoby, wspólne uzgodnienia, wzajemna pomoc, umiejętność 
kompromisu i empatii. Rola ucznia obliguje do respektowania regu-
laminu szkoły, obecności na zajęciach, punktualności, odrabiania 
pracy domowej, aktywności na lekcjach, skupienia, przestrzegania 
rytmu komunikacyjnego obowiązującego na lekcji, okazywania 
szacunku nauczycielom, umiejętności pracy w zespole. 

Naruszenie norm związanych z określoną rolą społeczną wiąże 
się z sankcjami, mniej lub bardziej formalnymi. Kobietę niewywią-
zującą się z roli matki może spotkać kara formalna – odebranie jej 
praw rodzicielskich lub sankcja mniej formalna – krytyka i potępie-
nie ze strony otoczenia. Dziecko niewywiązujące się z zadań ucznia 
naraża się na sankcje w postaci upomnienia, ustnej nagany ze stro-
ny nauczyciela, otrzymania negatywnej oceny czy też braku promo-
cji do następnej klasy. Karą za naruszenie norm obowiązujących 

________________ 

1 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna naukowa, Warszawa 2008, s. 149. 
2 S. Grabias, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, 

„Logopedia” 2008, t. 28, s. 13-37. 
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„dobrego kolegę” może być wykluczenie ze społeczności klasowej, 
niezapraszanie na klasowe imprezy, niedopuszczanie do wspólnej 
zabawy, wyśmiewanie czy dokuczanie. Trzeba też pamiętać, że 
ocena zachowania osoby pełniącej daną funkcję zależy od tego, kto 
jej dokonuje. W przypadku roli kolegi mogą istnieć rozbieżności 
pomiędzy poglądami rodziców i nauczycieli a samymi dziećmi, 
które dopuszczają w ramach koleżeńskiej współpracy „odpisywa-
nie” pracy domowej czy „ściąganie” na klasówkach. Ponieważ od-
grywanie ról społecznych wiąże się z byciem w zbiorowości (wśród 
innych osób) istotną kwestią jest sposób komunikowania się. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

Komunikowanie się (porozumiewanie się) to wymiana informa-
cji, żądań, próśb, poglądów, odczuć pomiędzy nadawcą i odbiorcą, 
a więc czynność o charakterze dwustronnym, interakcyjnym.  
W logopedii interakcję określa się jako „układ dwu przylegających 
do siebie procesów: procesu nadawania znaczeń zachowaniom 
ludzkim oraz procesu dostosowywania własnych zachowań do 
zachowań członków danej grupy społecznej”3. A więc porozumie-
wanie się rozumiane jako interakcja to wzajemne dostosowanie się 
stron w nim uczestniczących. 

W komunikacji posługujemy się różnymi kodami: językowym, 
parajęzykowym i pozajęzykowym4. W porozumiewaniu języko-
wym środkiem użytym do komunikowania się jest język. W komu-
nikacji parajęzykowej stosuje się melodię, akcent, rytm, zaś komu-
nikacja pozajęzykowa wykorzystuje mimikę, gest, ruch ciała, 
spojrzenie, proksemikę. Komunikacja werbalna to komunikacja 
słowna, którą Bożydar Kaczmarek traktuje jako jeden z elementów 
składowych komunikacji językowej – poza pisemną i sygnaliza-
________________ 

3 S. Grabias, Interakcja językowa i jej uwarunkowania. Perspektywa lingwistyczna, 
[w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer- 
-Baranowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 19. 

4 B. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację, Wyd. UMCS, Lublin 2010. 
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cyjną5. W komunikacji niewerbalnej wykorzystuje się środki paraję-
zykowe i pozajęzykowe. Zazwyczaj w procesie komunikacji stosu-
jemy wszystkie kody jednocześnie, przekazujemy intencje za pomo-
cą wypowiadanych słów, odpowiedniego akcentu, intonacji, ale 
także przy pomocy mimiki czy gestów. 

Analizując proces komunikowania się, trzeba brać pod uwagę: 
osoby uczestniczące w wymianie informacji tzw. komunikantów, cele, 
którym służy komunikacja, sposób i kanał przekazu informacji, sam 
komunikat, czyli tekst, kod przekazu, a także sytuacje (okoliczności)  
w jakich dochodzi do komunikacji6. Przyczynami trudności kom-
unikacyjnych mogą być wszystkie z wymienionych elementów. Aby 
komunikacja była efektywna, obie strony (nadawca oraz odbiorca) po-
winny znać te same kody przekazu (językowy, parajęzykowy i poza-
językowy) i właściwie interpretować komunikaty. Ważny jest także 
kontekst sytuacyjny, w którym dochodzi do wymiany informacji, jego 
nieuwzględnienie, a co za tym idzie, nieumiejętność dostosowania 
komunikatu do okoliczności może stanowić przyczynę zakłóceń  
w porozumiewaniu się. Czynnikami utrudniającymi komunikację są 
też pewne ograniczenia biopsychiczne zarówno nadawcy, jak i od-
biorcy (komunikantów), jak to ma miejsce w przypadku osób np. 
upośledzonych umysłowo czy autystycznych. Porozumiewanie wy-
maga współpracy (kooperacji). Filozof języka Paul Grice wśród zasad 
językowej komunikacji wymienia maksymy: ilości (mówimy tyle, ile 
potrzeba), jakości (mówimy to, co wiemy, że jest prawdą, unikamy 
nieprawdy), odniesienia do tematyki (mówimy to, co związane jest  
z tematem), sposobu (mówimy zrozumiale)7. 

Większość ludzi w procesie komunikowania się wykorzystuje 
mowę. Zgodnie z ujęciem Stanisława Grabiasa jest ona „układem 
________________ 

5 Ibidem. 
6 S. Gajda, Jak się porozumiewamy?, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik 

akademicki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii. Tom I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzę-
bowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 19-26. 

7 H.P. Grice, Logic and conversation, [w:] Syntax and semantics, red. P. Cole,  
J.L. Morgan, V/3, Academic Press, New York 1975, s. 41-58; H.P. Grice, Logika  
i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 85-99. 
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czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając 
świat i przekazując wiedzę o sobie i świecie innym uczestnikom 
życia społecznego”8. Z przedstawionej definicji wynika, że język 
odgrywa nie tylko rolę komunikacyjną, ale i poznawczą. Język po-
zwala człowiekowi interpretować świat i jednocześnie przekazywać 
to, co wiemy o świecie innym ludziom, wpływać na nich. Obydwie 
funkcje języka (poznawcza i komunikacyjna) wzajemnie się uzupeł-
niają. Podkreśla się, że „nasze powodzenie w różnych sytuacjach  
w dużej mierze zależy od tego, na ile umiemy wykorzystać możli-
wości zawarte w mowie”9, a więc możliwości jakie daje język. 

Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne 

Jednym z kryteriów diagnostycznych zespołu Aspergera jest 
charakterystyczny sposób komunikowania się, specyficzna mowa. 
Zaburzenie nazywane dzisiaj zespołem Aspergera zostało po raz 
pierwszy opisane przez wiedeńskiego psychiatrę i pediatrę Hansa 
Aspergera, który w opublikowanej w 1944 r. pracy przedstawił 
przypadki pacjentów ze swoistymi cechami w zachowaniu i komu-
nikowaniu się10. Termin „zespól Aspergera” został upowszechniony 
i wprowadzony do literatury przedmiotu w 1981 r. przez Lornę Wing. 

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Pro-
blemów Zdrowotnych ICD-10 zespół Aspergera znajduje się wśród 
całościowych zaburzeń rozwoju i jest oznaczony symbolem (84.5)11. 
________________ 

8 S. Grabias, O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logope-
dycznego postępowania, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red.  
S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012, s. 61. 

9 S. Gajda, Wprowadzenie, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akade-
micki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii.. Tom I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębow-
ska, Wyd. UO, Opole 2003, s. 12. 

10 D. Graaisma, Rozstrojone umysły. Dzieje chorób i historie chorób, PIW, Warszawa 
2009. 

11 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze 
kryteria diagnostyczne, red. S. Pużyński, J. Wciórka, Uniwersyteckie Wydawnictwo 
Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007. 
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Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne włączyło go do oficjal-
nej klasyfikacji w roku 1994. W najnowszej, V rewizji DSM został 
zaklasyfikowany do zaburzeń ze spektrum autyzmu, bez podania 
osobnych kryteriów diagnostycznych12. 

Wokół ZA narosło wiele kontrowersji. Dyskusje dotyczą tego, czy 
jest odrębną jednostką kliniczną, czy też pewną odmianą autyzmu, 
co znajduje odbicie w jego usytuowaniu w różnych klasyfikacjach 
(patrz: ICD-10, DSM -IV, DSM-V). Nie ma także zgodności co do 
oceny początkowych etapów rozwoju mowy u osób z tym rozpo-
znaniem. W publikacjach naukowych i kryteriach diagnostycznych 
spotkać można dwa stanowiska. W jednych podkreśla się brak 
opóźnień w rozwoju mowy u dzieci z ZA13, w innych dopuszcza  
się możliwość ich istnienia14. Stwierdzenie o braku opóźnień  
w rozwoju mowy obecne w medycznych kryteriach diagnostycz-
nych dla ZA (DSM-IV, ICD-10) amerykański wykładowca psychia-

________________ 

12 J Morrison, DSM-V® bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Wy-
dawnictwo UJ, Kraków 2016. 

13 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych…; Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders, 4 th Ed, rev. (DSM-IV), American PsychiatricAssotiation, Washington 
1994; A. Maciarz, M. Biedasiewicz, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium 
przypadku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000; J. Urbaniak, Mali profeso-
rowie czy inteligentni autyści. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera, [w:] Wcze-
sna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 399-428; B. Winczura, Autyzm, 
autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca, [w:] Dzieci z zaburzeniami łączonymi-
Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012, s. 63-118;  
J.J. Błeszyński, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala 
oceny zachowań autystycznych, Harmonia Universlis, Gdańsk 2016. 

14 G. Gilberg, C. Gillberg,, Asperger syndrome – Some epidemiological considerations: 
A reaserch note, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, vol. 30, s. 631-63;  
T. Attwood, Zespół Aspergera, Zysk i S-ka, Poznań 2006; M. Korendo, Językowa inter-
pretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Omega Stage Systems, 
Kraków 2013; J. Cieszyńska-Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci.  
Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Omega Stage Systems, 
Kraków 2013; S. Błaszczyk-Kowalska, E. Gacka, Rozwój komunikacji językowej u dzieci 
z zespołem Aspergera, „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze” 2015, nr 10, s. 3-13. 
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trii James Morrison, komentuje w następujący sposób: „to paradoks, 
że z powodu opóźnienia rozwoju języka Temple Grandin nie speł-
niłaby kryteriów tej diagnozy [zespołu Aspergera – przypis E.G.] we-
dług DSM-IV, choć pozostaje modelową osobą w przypadku tego 
zaburzenia”15. 

Autorce prezentowanego artykułu najbliższe jest stanowisko 
wyróżniające dwa modele rozwoju mowy u osób z ZA: z opóźnie-
niem w rozwoju mowy i bez opóźnień w kształtowaniu się mowy. 
U części dzieci z tym rozpoznaniem (co potwierdza także wielolet-
nia praktyka logopedyczna piszącej te słowa) mowa rozwija się  
z przesunięciem w czasie. Później niż większość typowo rozwijają-
cych się rówieśników zaczynają wypowiadać pierwsze słowa  
i pierwsze zdania, a w pojawiających się z opóźnieniem wypowie-
dziach można stwierdzić charakterystyczne nieprawidłowości.  
W drugim modelu mowa rozwija się bez opóźnień tzn. dzieci za-
czynają wypowiadać pierwsze słowa i pierwsze zdania o czasie, ale 
w ich sposobie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) obecne są 
swoiste dla ZA cechy. 

Wśród cech diagnostycznych zespołu Aspergera wymienia się16: 
– niedojrzały i jednostronny typ interakcji społecznych, 
– upośledzenie empatii, 
– nieadekwatne wyrażanie i rozpoznawanie emocji innych osób, 
– pedantyczny, encyklopedyczny język, 
– schematyzm wypowiedzi, 
– dosłowność w odbiorze języka, 
– ubogą komunikację niewerbalną, 
– impulsywność, 
– zaburzenia intonacji i akcentu, 

________________ 

15 J. Morrison, op. cit., s. 47. 
16 ICD-10; DSM-IV; T. Attwood, op. cit.; A. Bryńska, Deficyty językowe w zespole 

Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej. „Psychiatria i psychologia 
kliniczna” 2010, 10(4), s. 247-253; M. Korendo, op. cit.; J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska- 
-Haładyj, Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera, 
[w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red.  
S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 517-549. 



160 EWA GACKA 

– silne skupianie się na własnych zainteresowaniach, uporczywe 
trzymanie się pewnych tematów, 

– trudności z zachowaniem rytmu komunikacyjnego, 
– niezgrabność ruchowa, „dziwaczną postawę”. 

Charakterystyka sposobu komunikacji dzieci  
z zespołem Aspergera 

Analiza kryteriów diagnostycznych pozwala na wyodrębnienie 
tych związanych z komunikacją zarówno werbalną (słowną), jak  
i niewerbalną. U polskojęzycznych dzieci z zespołem Aspergera 
występują trudności ze stosowaniem form fleksyjnych, a co za tym 
idzie, trudności z budowaniem tekstu. Brak tego typu problemów  
u anglojęzycznych dzieci można tłumaczyć specyfiką języka angiel-
skiego, który w przeciwieństwie do polskiego nie jest językiem flek-
syjnym. Dzieci z zespołem Aspergera mają trudności w rozumieniu 
i wyrażaniu stosunków przestrzennych, czasowych, przyczynowo-
skutkowych. Dla przykładu, w trakcie sesji terapeutycznej dziecko  
z zespołem Aspergera na pytanie badającej „Dlaczego należy myć 
ręce przed jedzeniem”, odpowiada: „Aby je wytrzeć ręcznikiem”,  
a na pytanie „Dlaczego chłopiec ma siedzieć cicho”, udziela odpo-
wiedzi: „Żeby nic nie mówić”17. Narracja osób z ZA jest niespójna, 
wielowątkowa, chaotyczna, co utrudnia relacje z kolegami z klasy, 
ale może też utrudnić komunikację z nauczycielem, gdyż „przeska-
kiwanie” z tematu na temat zakłóca odbiór wypowiedzi przez  
otoczenie. 

Dzieci z ZA nie rozumieją przenośni, metafor, żartów, w związ-
ku z czym problem sprawia im interpretacja wiersza, a także zro-
zumienie morału wynikającego z przeczytanej bajki. Dosłowność  
i schematyzm w odbiorze języka powodują, że nie zdają sobie one 
sprawy z wieloznaczności wyrazów tzw. homonimów. I tak pacjent 
poproszony o wskazanie różnicy pomiędzy obrazkami, zdziwiony 
________________ 

17 Przykłady pochodzą z praktyki logopedycznej autorki artykułu. 
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patrzy na logopedę i mówi: „Ależ Pani Ewo, tu nie ma różnicy, róż-
nica to… [chwilę zastanawia się – przypis E.G.] odejmowanie,  
a gdzie tu jest odejmowanie”18. 

Nierozumienie żartów, przenośni, powiedzonek staje się przy-
czyną konfliktów z rówieśnikami. Kontakty koleżeńskie zaburza 
także szablonowość wypowiedzi, np. używanie tej samej formy 
powitania bez względu do kogo jest kierowana czy zwracanie się 
do kolegów pełnym imieniem i nazwiskiem np. „Janie Nowaku”. 
Pedantyczny, formalny i „dorosły” język dziecka z zespołem 
Aspergera powoduje, że jest ono traktowane jako przemądrzałe lub 
„dziwaczne”. 

Wąski zakres zainteresowań wiąże się z uporczywym powraca-
niem do pewnych tematów (tych, które są pasjonujące dla dziecka). 
Marta Korendo podkreśla nierównomierny rozwój słownictwa  
u dzieci z ZA związany ze specyficznymi zainteresowaniami i ist-
nienie tzw. kominów językowych, czyli nadmiernie rozbudowane-
go słownictwa z danej kategorii semantycznej przy jednoczesnych 
trudnościach w obszarach, z którymi większość typowo rozwi-
jających się dzieci nie ma trudności np. z nazwami kolorów czy 
posiłków19. 

Proces komunikacji dzieci z zespołem Aspergera mogą zaburzać 
echolalie: jawne i ukryte. Echolalie ukryte, to powtarzanie usłysza-
nych fragmentów wypowiedzi (np. pochodzących z reklam), co 
prawda adekwatnie do istniejących okoliczności, ale bez rozumienia 
znaczenia słów, jedynie przy uchwyceniu kontekstu sytuacji20. Dru-
gi rodzaj ukrytych echolalii to wymuszanie na rodzicach lub innych 
osobach wypowiadania użytego przez nich wcześniej słowa lub 
zwrotu, zawsze w danych okolicznościach. Jeżeli dziecku spodobał 
się jakiś zwrot osoby dorosłej, domaga się, aby powtarzać je każdo-
razowo w podobnej sytuacji np. podczas zakupów czy gotowania 
obiadu. Uczeń z zespołem Aspergera może zatem oczekiwać od 

________________ 

18 Przykład pochodzi z praktyki logopedycznej autorki artykułu. 
19 M. Korendo, op. cit. 
20 J. Cieszyńska-Rożek, op. cit. 
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nauczyciela, że ten zawsze np. podczas sprawdzania listy obecności 
czy prosząc o wykonanie pewnego ćwiczenia, będzie zwracał się do 
dziecka w określony sposób. Echolalie jawne to powtarzanie zasły-
szanej wypowiedzi niezależnie od kontekstu sytuacji. 

Problemem dla dzieci z ZA jest przestrzeganie zasady naprze-
mienności w porozumiewaniu się (rytmu komunikacyjnego).  
Zachowania niezgodnie z regułą naprzemienności, a więc nieumie-
jętność prowadzenia dialogu lub dyskusji często kończy się wyłą-
czeniem z grupy rówieśniczej, upomnieniem ze strony nauczyciela 
czy uwagami innych dorosłych o braku należytego „wychowania”. 

Rozmowa (dialog) wymaga znajomości konwencji związanych 
np. z jej rozpoczynaniem czy kontynuowaniem oraz „adekwatnych 
w tym kontekście pytań”21, a to obszar, w którym obserwuje się 
znaczne deficyty u osób z zespołem Aspergera. Dzieci mają trudno-
ści z tworzeniem wypowiedzi adekwatnie do odbiorcy, sytuacji, 
miejsca, celu komunikatu, a więc w zakresie sprawności komunika-
cyjnej, co wynika ze schematyzmu języka, zaburzonej empatii, jed-
nostronnego typu interakcji społecznych charakterystycznych dla 
ZA. Komunikację niewerbalną osób z tym rozpoznaniem cechują 
zaburzenia suprasegmentalne, a więc dotyczące melodii, akcentu 
rytmu wypowiedzi. Pacjenci stosują nietypową intonację, ich głos 
może być piskliwy, nienaturalnie nastawiony22. Przejawiają też 
trudności w wyrażaniu i odbiorze komunikacji opartej o kod poza-
językowy. Mają kłopot z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego,  
a on jest istotnym elementem rozmowy, sygnałem świadczącym  
np. o chęci jej zainicjowania, oznaką zainteresowania interlokuto-
rem i tematem konwersacji. Przejawiają trudności w wyrażaniu  
i odbiorze gestów i mimiki, w związku z tym mogą nie rejestrować 
pozajęzykowo manifestowanych sygnałów np. zniecierpliwienia, 
znużenia czy zdenerwowania. 

Wymienione deficyty zwłaszcza nieprawidłowości dotyczące 
sprawności komunikacyjnej, nieprzestrzeganie rytmu komunika-
________________ 

21 T. Attwood, op. cit., s. 61. 
22 D. Graaisma, Rozstrojone umysły. Dzieje chorób i historie chorób, PIW, Warszawa 

2009. 
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cyjnego, schematyzm języka, trudności w rozumieniu żartów, upo-
rczywe powracanie do pewnych tematów utrudniają w oczywisty 
sposób odgrywanie roli kolegi. „Dziwne” brzmienie głosu, stoso-
wanie zbyt wyszukanego, dorosłego, niezrozumiałego dla pozosta-
łych dzieci języka może być przyczyną wyśmiewania, dokuczania 
ze strony pozostałych uczniów. Badania potwierdzają istnienie ko-
relacji pomiędzy umiejętnościami komunikacyjnymi a akceptacją 
rówieśników23. Również badania prowadzone przez autorkę arty-
kułu dotyczące sytuacji szkolnej dzieci z trudnościami komunika-
cyjnymi – polskich jąkających się dzieci – wykazały, że większość 
badanych doświadcza dokuczania ze strony rówieśników w związ-
ku z kłopotami w porozumiewaniu24. 

Dosłowność w odbiorze języka, trudności z rozumieniem meta-
for, nieprawidłowości dotyczące narracji przejawiające się kłopotami 
w uchwyceniu zależności przyczynowo-skutkowych, czasowych, 
przestrzennych czy błędami fleksyjnymi oraz nieprzestrzeganie 
rytmu komunikacyjnego obowiązującego na lekcji mogą utrudniać 
osiąganie sukcesów także w roli ucznia. Zdarza się, że dziecko  
z zespołem Aspergera bezwiednie narusza regulamin szkoły, który 
zabrania używania słów uznanych za wulgarne, „brzydkie”, niesto-
sowne. Przyczyną złamania wytycznych w tym zakresie jest brak 
uwzględnienia przez ucznia z ZA kulturowego aspektu używania 
słów25. Do naruszenia szkolnego kodeksu może dojść także świa-
domie, poprzez użycie „tych” słów w celach manipulacyjnych, po 
to, aby kontrolować i wpływać na reakcje osób dorosłych. Dlatego 

________________ 

23 P.A. Hadley, M. Rice, Conversational resposiveness of speech and language  
impaired preschoollers, „Journal of Speech and Hearing Research” 1991, nr 34,  
s. 1308-1317; T.M. Gallagher, Language sill and the development of social competence in 
schoo-age Children. „Language, Speech and Hearing Services in the Schools” 1993,  
nr 24, s. 199-205. 

24 K. Węsierska, E. Gacka, M. Langevin, M. Węsierska, Sytuacja szkolna dzieci ją-
kających się w Polsce – wstępne wyniki badań i strategie pomocy, [w:] Zaburzenia płynności 
mowy. Teoria i praktyka. T. 1, red. K. Węsierska, Wydawnictwo Komlogo, Katowice 
2015, s. 221-235. 

25 M. Korendo, op. cit. 
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poznanie i zrozumienie specyfiki zachowań komunikacyjnych dzie-
ci z ZA pomaga rodzicom i nauczycielom w odpowiednim postę-
powaniu oraz wyznacza pożądane kierunki oddziaływań terapeu-
tycznych. 

Pomoc dziecku z ZA 

Dziecko z zespołem Aspergera potrzebuje terapii uwzględniają-
cej nieprawidłowości w obszarze językowym, społecznym i emo-
cjonalnym. Wszystkie te obszary są istotne i wszystkie ze sobą po-
wiązane. W organizowaniu pomocy wyraźnie należy podkreślić 
ogromną rolę terapii logopedycznej skoncentrowanej na deficytach 
językowych i komunikacyjnych, gdyż przy pomocy języka kształtu-
jemy zachowania społeczne i emocjonalne. Język pozwala nam na 
poznawanie rzeczywistości, jest „ścieżką wiodącą do ludzkich emo-
cji i chceń, a także wyznacznikiem […] możliwości istnienia czło-
wieka w grupie społecznej”26. 

Działania pomocowe dla dzieci z zespołem Aspergera powinny 
polegać na: 

– wczesnym rozpoznaniu problemu i wczesnym objęciu specja-
listyczną opieką (psychiatryczną, psychologiczną, logopedycz-
ną, pedagogiczną); 

– oferowaniu pomocy zarówno dziecku, jak i rodzinie; rodzice 
potrzebują fachowej wiedzy oraz wsparcia psychicznego  
w związku z pojawiającymi się zarzutami o brak kompetencji 
wychowawczych (otoczenie tłumaczy zachowania dzieci z ZA 
w kategoriach „złego wychowania”); 

– propagowaniu informacji o zaburzeniu wśród nauczycieli 
(przedszkoli, szkół: podstawowych, gimnazjalnych, licealnych 
oraz wyższych); 

– zapobieganiu izolacji, wykluczaniu społecznemu dzieci z ZA, 
przeciwdziałaniu wszelkim formom dokuczania, wyśmiewa-

________________ 

26 S. Grabias, O ostrość refleksji naukowej…, s. 61. 
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nia, znęcania (przeciwdziałaniu bullyingowi), edukowaniu ca-
łej społeczności szkolnej w zakresie działań antybullingowych; 

– promowaniu postaw otwartości, tolerancji i akceptacji dla  
innych. 
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Przeobrażenia współczesnego świata, wszechobecny postęp cy-
wilizacyjny, zmieniająca się w zawrotnym tempie otaczająca nas 
rzeczywistość i dokonująca się na naszych oczach zmiana, m.in.  
w zakresie postaw wobec niepełnosprawności, stanowiła podstawę 
do zbadania, co myślą i czują sami niepełnosprawni. Badaniami 
objęci zostali uczniowie z rozpoznanym zespołem Aspergera, a ma-
teriał do badań stanowiły ich własne narracje dotyczące funkcjono-
wania w jakże ważnym dla nastolatków środowisku – środowisku 
rówieśniczym szkoły ogólnodostępnej. Nie bez znaczenia jest tu 



168 MAŁGORZATA MOSZYŃSKA 

również problem stale rosnącej epidemiologii Autystycznego Spek-
trum Zaburzeń. Pomimo coraz większej liczby uczniów z zespołem 
Aspergera w szkołach ogólnodostępnych, nadal trudno znaleźć 
źródło przedstawiające w pełni obraz schorzenia oraz model postę-
powania. Zespół Aspergera jest jednostką dosyć młodą nozologicz-
nie, wyszczególnioną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-101 w latach 90. ubiegłego 
wieku, w związku z czym zasób literatury przedmiotu jest nadal 
niewielki. Sytuację utrudnia także brak jednolitych kryteriów dia-
gnostycznych, co sprawia, że część publikacji traktuje zespół Asper-
gera jako formę autyzmu. Także współczesne tendencje klasyfika-
cyjne zmierzają do zlikwidowania zarówno autyzmu jak i zespołu 
Aspergera jako odrębnych jednostek chorobowych i stworzenia 
jednej ogólnej jednostki chorobowej: Autystycznego Spektrum Za-
burzeń (ASD – Autistic Spectrum Disorder)2. Stwarza to ryzyko po-
wtórzenia się w Polsce sytuacji z lat 80. XX w., kiedy to w procesie 
edukacyjnym zarówno uczniowie z wysokofunkcjonującym auty-
zmem, jak i uczniowie z zespołem Aspergera edukowani byli głów-
nie w szkolnictwie specjalnym. Opisywane zmiany, dokonujące się 
także w zakresie organizacji kształcenia osób niepełnosprawnych  
w Polsce, objęły również badaną grupę uczniów z rozpoznanym 
zespołem Aspergera mieszczących się w normie parametrów po-
znawczych, zdolnych do funkcjonowania w otaczającym ich świecie  
i bycia jego pełnoprawnymi uczestnikami. W tematycznych publi-
kacjach trudno znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjono-
wania osób z zespołem Aspergera z ich perspektywy, wyjaśnienia 
najczęściej udzielane są poprzez kryteria diagnostyczne lub z per-
spektywy norm czy kryteriów funkcjonowania ludzi pełnospraw-
nych3. Niewiele jest w pedagogice specjalnej badań nad perspekty- 
________________ 

1 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10, Badawcze kryte-
ria diagnostyczne, Wydawnictwo Vesalius, Kraków – Warszawa 1998. 

2 Klasyfikacja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fife edition 
DSM-5, American Psychiatric Association, American Psychiatric Association, 2013. 

3 T. Gałkowski, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, WSiP, 
Warszawa 1997; M. Gralińska, Jak dokonać wyboru właściwej drogi edukacyjnej dziecka 
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wą samych zainteresowanych. Również w przypadku poszukiwa-
nia rozwiązań edukacyjnych czy integracyjnych brak udziału takiej 
perspektywy. Intrygujące było zatem to, co myślą sami beneficjenci 
tych przeobrażeń i dostosowań systemowych, czy w ich subiektyw-
nej ocenie działania te korespondują z ich potrzebami? Doświad-
czenia kliniczne oraz wstępna analiza literatury ujawniły, że badani 
uczniowie jawią się jako świadomy podmiot z bardzo sprecyzowa-
nymi planami i aktywnością środowiskową. Pytania, które stawiano 
w trakcie badań, związane były z postrzeganiem jednego z podsta-
wowych dla dziecka środowisk, czyli szkoły, do której uczęszczają. 
Tym samym w przedmiocie badań znalazły się znaczenia, jakie 
nadawane są szkole i wydarzeniom w niej zachodzącym przez 
uczniów z zespołem Aspergera. W procesie badawczym chodziło  
o to, aby sens i istota nadawane tym doświadczeniom przez nas 
obserwatorów były zrozumiane w sposób taki, w jaki interpretują je 
ci uczniowie, a nie w taki, w jaki my sądzimy, że je postrzegają. 

Przedmiotem badań było środowisko szkolne i relacja zacho-
dząca między nim a uczniem z zespołem Aspergera, sposób, w jaki 
wskutek tej relacji uczeń tę szkołę postrzega i znaczenie, jakiego  
w końcowym efekcie nabiera dla ucznia z zespołem Aspergera śro-
dowisko szkolne. W przeprowadzanych badaniach interesujące było 
dotarcie do sensów i znaczeń, jakie nadają uczniowie z zespołem 
Aspergera swojemu funkcjonowaniu w szkole jako przestrzeni so-
cjalizacyjnej wielopłaszczyznowych relacji oraz rekonstrukcja i do-
tarcie do subiektywnych znaczeń, jakie nadają uczniowie z zespo-
łem Aspergera tej placówce i zrozumienie, czym szkoła dla nich jest. 

________________ 

niepełnosprawnego?, [w:] Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, 
red. A. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, Poznań 2005; G. Jagielska, Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole 
i przedszkolu, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010; Edukacja 
osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych, red. H. Jaklewicz, SPOA, Gdańsk 
1997, materiały pokonferencyjne; J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm  
i Zespół Aspergera, PZWL, Warszawa 2009; E. Pisula, Jak matki postrzegają swoje dzieci 
z autyzmem – jakościowa analiza wypowiedzi matek, [w:] Pisula E., Mazur A., Rodzina  
z dzieckiem z niepełnosprawnością, Harmonia, Gdańsk 2007. 
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Poszukując drogi przedstawienia perspektywy jednostek pod-
dawanych badaniu, najlepsza okazała się perspektywa badań jako-
ściowych. Metodologia jakościowa wydała się najodpowiedniejszą 
formą badawczą do tematyki subiektywnych odczuć dotyczących 
funkcjonowania w zakresie interakcji społecznych osób z niepełno-
sprawnością, jaką jest zespół Aspergera. Badania prowadzone w spo-
sób jakościowy, w naturalnym otoczeniu badanych, tworzą holistycz-
ny obraz doświadczeń uczniów. Badane zjawiska trudno eksplorować 
drogą obiektywistyczną, ponieważ w procesie badawczym chodziło 
przede wszystkim o pogłębienie znaczeń i podkreślenie indywidual-
ności poszczególnych badanych, a nie jedynie poznanie rzeczywistości 
w sensie obiektywnym. Kryteria doboru próby badawczej wyszcze-
gólnione w badaniu to: kliniczne rozpoznanie zespołu Aspergera, 
kategoria uczeń, krytyczny okres rozwoju, jakim jest dorastanie  
i dojrzewanie (ta kategoria była szczególnie ważna ze względu na 
rodzaj przeprowadzanych badań dotyczących interakcji społecz-
nych, jakie tworzą osoby z rozpoznaniem zespołu Aspergera, które 
to relacje stają się dominujące w grupie nastolatków), możliwość 
komunikowania się oraz zaangażowanie w narrację. 

Badania zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2011 r. 
do lipca 2012 r. w gabinecie Poradni Autyzmu przy Poradni Zdro-
wia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajdującej się w Woje-
wódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Bada-
nie trwało od 60 do 90 minut. Przeprowadzone wywiady utrwalone 
zostały przy pomocy dyktafonu, co w trakcie analizy materiału ba-
dań umożliwiało wielokrotne powracanie do nagrania i ponowne 
przeżywanie przeprowadzanego badania. Każdy z uczniów, w celu 
zapewnienia komfortu w trakcie badania, informowany był o obo-
wiązującej tajemnicy dotyczącej danych osobowych osób badanych. 
Grupa badana to 11 chłopców z rozpoznanym zespołem Aspergera 
w wieku od 13 do 18 lat, w tym: 4 trzynastolatków, 4 piętnastolat-
ków, 1 siedemnastolatek oraz 2 osiemnastolatków. Grupa badawcza 
była homogeniczna pod względem płci. Dobór wiekowy w rozpię-
tości od 13 do 18 lat był istotny ze względu na krytyczny etap roz-
woju badanych. Badani realizowali obowiązek szkolny na podsta-
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wie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczając do 
11 szkół masowych w województwie warmińsko-mazurskim. W toku 
badań analizie poddano zagadnienie jak uczniowie z zespołem Asper-
gera doświadczają funkcjonowania w środowisku szkolnym i jakie 
przypisują mu znaczenia? W badaniach opowiadali oni o swoich do-
świadczeniach oraz towarzyszących temu ich emocjach i uczuciach. 
Badani, nawet ci – jak wskazują ich wypowiedzi – wyraźnie wyalie-
nowani ze szkolnej społeczności rówieśników, lubią szkołę i lubią  
w niej przebywać, chętnie spędzali także czas wolny na terenie szko-
ły, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, obserwując bawiących 
się kolegów, korzystając z zacisza i zbiorów szkolnej czytelni. Także 
chłopcy, którzy etap edukacji szkolnej mają już za sobą, powracali  
w pobliże szkoły, w celu odwiedzin. Analiza wypowiedzi badanych 
wskazuje, że ich doświadczenia w obszarze nawiązywania relacji 
zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami, a także przebiegu tych 
relacji, w znacznym stopniu determinują ich opinię o szkole. Do-
świadczane przez uczniów z zespołem Aspergera trudności w na-
wiązywaniu relacji z innymi dostrzec można w wypowiedziach 
wskazujących na osamotnienie w szkole. Co zaskakujące, jedynie  
w niewielkim stopniu subiektywne odczucia tych trudności determi-
nują postrzeganie przez takiego ucznia środowiska szkolnego. 
Owszem, dostrzegalna jest w wywiadach zależność między jakością 
relacji międzyludzkich doświadczonych przez badanych uczniów  
a ich stosunkiem do szkoły jako takiej, ale nawet badani z bardzo 
złymi doświadczeniami w kontaktach z rówieśnikami, jednoznacz-
nie wskazują, że szkoła jest dla nich miejscem ważnym. Doświad-
czanie inności w środowisku pozaszkolnym może przenosić się  
w formie lęku przed „obcym” środowiskiem szkoły masowej, w któ-
rej ta inność jest jeszcze bardziej dostrzegalna. Przeprowadzone ba-
dania tego nie potwierdzają. Badani uczniowie z zespołem Asper-
gera nie zasygnalizowali w swoich wypowiedziach, by problem 
stanowiło dla nich opuszczanie ochronnego środowiska rodzinnego 
i konieczność funkcjonowania w środowisku szkolnym. Odpowia-
dając na pytanie, jakie znaczenie przypisują osoby z rozpoznanym 
zespołem Aspergera środowisku szkoły ogólnodostępnej (masowej),  
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wskazać należy, że badani, mimo funkcjonowania na uboczu grupy 
rówieśniczej, deklarują, że lubią szkołę, lubią w niej przebywać  
i spędzają w niej chętnie czas zarówno ten przeznaczony na naukę, 
jak i czas wolny. Analiza treści wywiadów wskazuje, że – podobnie 
jak u wszystkich uczniów – instytucja szkoły zajmuje poczesne 
miejsce w życiu ucznia z zespołem Aspergera. Badani uczniowie 
poproszeni o opowiedzenie o swoim życiu, poświęcali znaczną 
część swojej wypowiedzi szkole lub wręcz rozpoczynali wywiad 
opowieścią o szkole. Badania wykazały, że dla ucznia z zespołem 
Aspergera mającego problemy z nawiązywaniem relacji, szkoła jest 
miejscem kontaktów – mimo wszystko. Badani opowiadają w toku 
wywiadów o przykrościach doświadczonych w szkole, szyder-
stwach, przemocy ze strony rówieśników, niemniej podkreślają, że 
czują się w niej „fajnie” i wiedzą, że mogą szukać pomocy u na-
uczycieli. Co najważniejsze, z narracji badanych wynika, że zaczy-
nają oni wytwarzać mechanizmy obronne, uczą się dostosowywać 
do sytuacji, a zatem socjalizują się. Treść narracji uczniów wskazuje, 
że w ich odczuciach szkoła spełnia swoją funkcje edukacyjną, a także 
częściowo funkcje integracyjne i społeczne. Kolejnym interesującym 
w toku badań zagadnieniem było, jak badani uczniowie z rozpo-
znanym zespołem Aspergera doświadczają swojego funkcjonowa-
nia w środowisku szkolnym oraz jakie znaczenie przypisują temu 
środowisku. Charakterystyczne dla zespołu Aspergera szczególne 
uzdolnienia i zainteresowania przekładają się na wyniki w nauce. 
Szkoła stanowi dla takich uczniów nie tylko płaszczyznę funkcjo-
nowania z rówieśnikami, ale stwarza także możliwość potwierdzenia 
własnych kompetencji. Wielu badanych podkreśla swoje doskonałe 
osiągnięcia na polu przedmiotów ścisłych. Ich encyklopedyczna 
wiedza pozwala na podniesienie własnej samooceny i – co najważ-
niejsze – zaimponowanie nauczycielowi. Charakterystyczną cechą 
w funkcjonowaniu osób z zespołem Aspergera jest nieodczuwanie 
potrzeby współzawodnictwa4. Dlatego też osiągnięcia na tle popu-

________________ 

4 J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm i Zespół Aspergera, PZWL, War-
szawa 2009. 
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lacji innych osób nie mają większego znaczenia w subiektywnej 
ocenie badanych. Natomiast adresowana bezpośrednio do nich po-
chwała jest znaczeniowo istotna. Aspekt pozytywnej oceny uwi-
dacznia się głównie w odniesieniu do edukacyjnej funkcji szkoły. 
Dostrzegalna jest frustracja badanych w momencie, gdy w wywia-
dzie mówią o lekcjach wychowania fizycznego. To zajęcia wymaga-
jące sprawności fizycznej i umiejętności pracy zespołowej, a uczeń  
z zespołem Aspergera boryka się nie tylko z dysfunkcjami moto-
rycznymi, ale ma także potężny problem ze zrozumieniem zasad 
gier i zabaw zespołowych. W wywiadach wyraźnie dostrzegalna 
jest negatywna ocena w zakresie niepowodzeń doświadczanych na 
lekcjach wf. Niepowodzenia te wpływają na sposób, w jaki takiego 
ucznia traktują rówieśnicy. Charakterystyczne są negatywne oceny 
dotyczące pierwszych lat edukacji. Badani wyraźnie podkreślają, że 
w początkowym okresie nauki było im bardzo ciężko, najczęściej 
szkolni koledzy wykorzystywali ich jako np. osoby, od których 
można przepisać pracę domową lub z których można się pośmiać. 
Badani podkreślali, że funkcjonowanie „na marginesie szkolnego 
życia społecznego” nie stanowi dla nich wielkiego problemu i nie 
wpływa na ich ocenę szkoły, do której lubią chodzić, a nawet płytki 
charakter relacji z rówieśnikami cenią wyżej niż ich całkowity brak. 

Badania w obszarze tego, jak badani uczniowie z zespołem 
Aspergera interpretują swoje relacje społeczne na terenie szkoły, 
wykazały, że relacje z rówieśnikami nie są główną determinantą 
znaczeń, jakie badani przypisują środowisku szkolnemu. Uwarun-
kowane to jest specyfiką funkcjonowania ucznia z zespołem Asper-
gera. Ta specyfika powoduje, że wnioski płynące z badania obrazu 
szkoły w narracji ucznia z zespołem Aspergera są zupełnie od-
mienne od wniosków z badania relacji rówieśniczych w życiu 
uczniów pełnosprawnych. W przypadku tych ostatnich, w wieku 
13-18 lat relacje rówieśnicze mają znaczenie zasadnicze nie tylko dla 
rozwoju społecznego młodego człowieka, ale także dla sposobu,  
w jaki ocenia on szkołę. Nie oznacza to jednak, że relacje rówieśni-
cze nie mają w ogóle znaczenia dla ucznia z zespołem Aspergera. 
Badani z reguły inaczej charakteryzują przyjaźń i deklarują, że nie 
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ma nikogo, kogo nazwaliby przyjacielem, ale także, że nie odczu-
wają szczególnej potrzeby nawiązywania takich relacji. Nie prze-
szkadza im samotne spędzanie przerw międzylekcyjnych czy bier-
ne obserwowanie bawiących się rówieśników. W formułowanych 
przez badanych uczniów z zespołem Aspergera opisach relacji spo-
łecznych na terenie szkoły wyraźnie dostrzegalna jest próba wyja-
śnienia i niejako usprawiedliwienia postępowania ich rówieśników 
wobec nich. Z racji trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówie-
śnikami, uczeń z ZA w sposób naturalny zwraca się ku osobom, 
które w jego ocenie nie stwarzają dla niego zagrożenia – ku nauczy-
cielom i pedagogom. Uczniowie pozytywnie oceniali nauczycieli 
przedmiotowych prowadzących lekcje bezpośrednio związane z wy-
biórczymi zainteresowaniami u poszczególnych badanych oraz 
interweniujących w sytuacjach zagrażających uczniowi. Badani opi-
sują swoje funkcjonowanie w środowisku szkolnym w sposób nie-
jednoznaczny, z dostrzegalną wewnętrzną sprzecznością – wyraź-
nie podkreślają, jak wielu przykrości doświadczyli w szkole od 
swoich rówieśników, niemniej nie wpływa to na dominację nega-
tywnych odczuć w ich subiektywnym stosunku do środowiska 
szkolnego. Z wypowiedzi badanych wynika, że środowisko szkoły  
i relacje społeczne doświadczane na jej terenie wyraźnie dominują 
znaczeniowo nad środowiskiem rodzinnym. Analiza wywiadów 
pod kątem tego, jakie są aspiracje i oczekiwania uczniów z ZA wo-
bec szkoły, wykazała, że uczniowie z zespołem Aspergera wpisują 
się w koncepcję „pełnej integracji”, z zadowalającymi efektami 
uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole 
masowej. Co więcej, ich subiektywna ocena instytucji szkoły i do-
świadczenia wyniesione z wcześniejszych etapów edukacji powodu-
ją, że w dalszej perspektywie planują oni tę edukację kontynuować. 
Świadomość posiadanych ograniczeń nie przeszkadza badanym  
w formułowaniu dalekosiężnych planów. Zestawienie aspiracji ba-
danych uczniów z zespołem Aspergera z ich indywidualnymi dys-
funkcjami i talentami wskazywała, że bardzo trafnie zidentyfikowali 
oni swoje predyspozycje. Analiza i wnioski z przeprowadzonych 
badań wskazują, że na pytanie o aspiracje uczniów z zespołem 
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Aspergera należałoby odpowiedzieć, że głównie sprowadzają się 
one do tego, by normalnie, spokojnie żyć oraz że ich plan nie zakła-
da wegetacji i biernego podporządkowywania się biegowi wypad-
ków, a czynny, świadomy udział i pełnoprawne funkcjonowanie  
w społeczeństwie. Tym samym znajdują tu potwierdzenie założenia 
znaczącej koncepcji teoretycznej w pedagogice specjalnej, tj. norma-
lizacji środowiska, której podstawowym celem jest przekształcenie 
środowiska tak, by umożliwić normalne życie. To właśnie takie 
działania na równi z celowymi działaniami ustawodawczymi  
w zakresie integracji przyczynią się do efektywnego uczestnictwa 
ucznia z niepełnosprawnością z zakresu Autystycznego Spektrum 
Zaburzeń w masowym systemie edukacyjnym. Tym ważniejsze są 
obecne trendy ustawodawcze polegające na zaangażowaniu usta-
wodawców w stworzenie regulacji prawnych dotyczących rozwią-
zań umożliwiających włączenie osób niepełnosprawnych, w tym 
ucznia z zespołem Aspergera, do masowego systemu oświaty. Pro-
ces ten spowodowany został m.in. z faktem ratyfikowania przez 
polski rząd w 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych z roku 2006, której celem jest ochrona i zapewnienie pełnego  
i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności 
przez osoby z niepełno sprawnościami na równi ze wszystkimi in-
nymi obywatelami. Przepis art. 24 Konwencji gwarantujący osobom 
niepełnosprawnym prawo do nauki bez dyskryminacji, na zasadzie 
równych szans, znalazł odzwierciedlenie w nowelizacjach polskich 
przepisów dotyczących systemu oświaty i zabezpieczenia społecz-
nego. W tej sytuacji uznać można, że aktualnie obowiązujące w Pol-
sce regulacje prawne stwarzają warunki do realizacji praw osób nie-
pełnosprawnych do edukacji. Problematyczne – jak wykazały 
badania – są nie poszczególne przepisy stanowiące o możliwości 
dostępu do edukacji, a brak bardziej precyzyjnych i mających charak-
ter wykonawczy przepisów, które gwarantowałyby ich rzeczywistą 
realizację5. 

________________ 

5 Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepeł-
nosprawnych – sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, red. A. Błaszczak, K. Ku-
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Powolność zmian zachodzących w polskiej szkole masowej, 
opór kadr pedagogicznych wobec konieczności podnoszenia kwali-
fikacji, opieszałość w dostosowywaniu do nowej sytuacji programu 
kształcenia nauczycieli, długotrwałość procesu zmiany w sposobie 
myślenia pełnosprawnych członków społeczeństwa, koszty tych 
zmian – wszystko to nie może stanowić pretekstu, by uczniom  
z zespołem Aspergera ich szansę na spełnienie się ich człowieczeń-
stwa ograniczać czy unieważniać. 
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Rita Khoury, Mothers of Children with Tourette Syndrome. The purpose of this study 
was to gather data from the mothers of children with Tourette Syndrome (TS), in 
order to examine the extent to which the existence of a child with TS in the family 
affected mothers’ Quality of Life (QOL). The research was conducted according to 
the qualitative methods. Data was collected from semi- structures interviews with 
50 mothers of children with TS. The interviews were analyzed using a content ana-
lysis method. Conclusions derived from the research findings found that lack of 
accurate diagnosis and information leaded mothers to a state of imbalance and great 
stress. When they were given accurate information, they seemed to be more able to 
advocate for the child with TS and thus prevent misunderstandings, and consequent 
unpleasant situations and confusion. 

KEY WORDS: Mothers, Quality of Life, Tourette syndrome 

Introduction 

Tourette syndrome is a neuropsychiatric disorder named after 
Dr. Georges Gilles de la Tourette (1857-1904). It is an inherited, neu-
rological disorder characterized by repeated involuntary move-
ments and uncontrollable vocal (phonic) sounds called tics. Most 
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tics occur at the level of the shoulders and above: eye tics were the 
most frequent, followed by facial/cervical tics, and those involving 
the arms and legs1. In some cases, such tics can include inappropria-
te words and phrases2. The symptoms of TS generally appear before 
the individual is 18 years old and usually at the age of six to seven 
years old3. TS can affect people of all ethnic groups, and it appears 
to be familial (i.e. it ‘runs’ in families). Recent information appears 
to indicate that there is likely to be a significant genetic factor re-
sponsible for its genesis. Research by Abelson et al,4, reviewed some 
of the genetic research and identified a new candidate gene. Gender 
is also linked to the incidence of TS: boys are significantly more 
likely to develop TS than girls; males are affected three to four times 
more than females5. Most people with TS experience additional 
problems such as Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)6. Additional 
problems may include Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) or Attention Deficit Disorder (ADD)7; learning disabilities 
(LD), which include reading, writing, arithmetic, and perceptual 
difficulties; problems with impulse control, which can result in 
overly aggressive behavior and socially inappropriate acts; or sleep 
disorders, which include frequent awakenings or talking in one’s 
________________ 

1 C. Ganos, J. Bongert, L. Asmuss, et al., The Somatotopy Of Tic Inhibition: Where 
and How Much? Mov Disord. 2015, 5(9), p. 1184-1189. 

2 N. Dreher, What is Tourette Syndrome? Current Health, 1997, 23, p. 21. 
3 Ibidem, p. 21, J.F Abelson et al., Sequence Variants in Slitrk1 are Associated with 

Tourette’s Syndrome, Science, 2005, 310(5746), p. 317-320, J. Swain, L. Scahill, P. Lom-
broso, R. King, J. Leckman, Tourette Syndrome and Tic Disorders: A Decade of Progress. 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2007, 46(8), 
p. 947-968. 

4 J.F. Abelson et al., (2005). Sequence Variants in Slitrk1 are Associated with Touret-
te’s Syndrome, Science, 2005, 310. (5746), p. 317-320. 

5 N. Dreher, What is Tourette Syndrome? Current Health, 1997, 23, p. 21,  
J.F. Abelson et al., (2005). Sequence Variants in Slitrk1 are Associated with Tourette’s 
Syndrome, Science, 2005, 310. (5746), p. 317-320. 

6 M. Robertson, Tourette Syndrome, Associated Conditions and the Complexity of 
Treatment. Brain, 2002, 123, p. 425-462. 

7 Ibidem, p. 425-462. 
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sleep8. Study examined the association between tic suppression and 
quality of life. Although most tic patients frequently try to suppress 
tics, they find suppressing them uncomfortable and distracting. 
However, those patients who are more satisfied with their ability to 
suppress their tics also report a higher quality of life9. 

Having a child with Tourette Syndrome (TS) seriously challen-
ges parents who aspire to raise a ‘normal’ family, because of the 
stresses and strains engendered by the unusual behavior of the 
child with TS10. As mentioned above, children with TS may expe-
rience a wide range of psychological, behavioral and psychiatric 
problems in addition to vocal and motor tics. These difficulties 
also lead to interpersonal communication problems, feelings of 
anxiety and mood-changes, and may be accompanied by difficulty 
in concentrating, hyperactivity and obsessive behaviors11. These 
children usually find it hard to adapt their behavior to their envi-
ronment and their particular characteristics may have a negative 
impact on the child’s functioning at school. In addition to their 
difficulties in daily functioning in school, children with TS exhibit 
significant problems with labile emotions, impulsivity, and 
aggression directed at others12. Usually, this situation engenders 
confusion, helplessness and sometimes an inability to maintain 
‘normal’ family life. 
________________ 

8 R.L. Albin, J.W. Mink, Recent Advances in TS research. Trends Neuroscience, 
2006, 293, p. 175-182. 

9 N. Matsuda et al., Self-Initiated Coping with Tourette’s Syndrome: Effect of Tic 
Suppression on QOL. Brain Development, 2016, 38(2), p. 233-241. 

10 R.W. Greene, (1996). The explosive child: A new approach for understanding and 
parenting easily frustrated chronically inflexible children. New York, NY, 1997. Available 
from the Tourette Syndrome Association, Inc. 42-40 Bell Blvd., Suite 205 Bayside, 
NY 11361-2820 

11 D.A. Carter et al., Social and Emotional Adjustment in Children Affected with Gil-
les De La Tourette’s Syndrome: Associations with ADHD and Family Functioning. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 2000, 41, p. 215-223. 

12 J. Piacentini, R.L. Bergman, M. Keller, J.T. McCracken, Functional Impairment 
in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Child and 
Adolescent Psychopharmacology, 2003, 13, Supplement 1, p. 61-69. 
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Parents’ perceptions on the nature of a disability are determined 
to some degree, in line with their cultural values. This is also true 
for their views about the nature of a disability. Common percep-
tions include envisaging that their children as developing normally, 
identifying their children’s condition as a temporary or passing 
condition, and perceiving a disability as God’s punishment or, con-
versely, as God’s special gift13. Mexican American mothers of chil-
dren with disabilities believe their child’s development to be nor-
mal14. Some mothers defined their child as having a disability and 
yet developing normally. Mexican American mothers of children 
with language disabilities were not concerned about their children’s 
language difficulties. Although they accepted that their children 
were developing at a different rate, they had expectations that their 
children would have better communication skills after age three and 
the mothers believed that as their children grew older, they would 
‘catch up’ with their peers. On the other hand, Mexican American 
mothers of children with disabilities clearly distinguished between 
being disabled and being normal. Believing that each child with  
a disability was unique, they perceived their child’s condition as  
a disability, and not an illness or disease15. 

Mothers of children with intellectual disabilityexperience more 
depression than those of children who develop normally16. When 
the parental experience was examined across diagnoses, differences 
were noted. Parents of children with Down syndrome have been 
found to experience less stress,17 depression,18 than parents of chil-
________________ 

13 S.B. Garcia, A.M. Perez, A.A. Ortiz, Mexican-American Mothers’ Beliefs about 
Disabilities: Implications for Early Childhood Intervention. Remedial and Special Educa-
tion, 2000, 21, p. 90-102. 

14 Ibidem, p. 90-102. 
15 Ibidem, p. 90-102. 
16 M.B. Olsson, C.P. Hwang, Depression in Mothers and Fathers of Children with In-

tellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 2001, 45, p. 535-543. 
17 L.A. Ricci, R.M. Hodapp, Fathers of Children with Down’s Syndrome Versus  

Other Types of Intellectual Disability: Perceptions, Stress, and Involvement. Journal of 
Intellectual Disability Research, 2003, 47, p. 273-284. 
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dren with other diagnoses, particularly autism. Parents of children 
with disabilities were found to have poorer parenting efficacy and 
poorer parental mental health19, and poorer marital adjustment. 
seems that since Down syndrome can be diagnosed either during 
pregnancy or at birth, rather than at an older age – as is the case of 
TS, which is diagnosed at the age of 6-7; this can explain the differ-
ences in parents’ reactions to their child’s disability20. 

Studies regarding the impact of the birth of a child with TS on 
the family life pattern21 found two central aspects regarding the 
processes that occur in the family of a child diagnosed with TS:  
1) the various stages of the parents’ responses; 2) consequences for 
siblings of the child. The model offered by Wanlass and Fortier22, 
which describes the passage of the family of the child with disability 
through a number of stages from the time of discovery of the disa-
bility, reflects similar stages noticed in families of a child with TS, 
but with a unique emphasis on the syndrome itself and its attrib-
utes. The stages indicated are: ‘clash’, ‘denial’ and ‘sadness’, ‘focus 
on the external world’ and eventually ‘acceptance’23. 

According to this multi-stage model, the Clash Stage is character-
ised by shock, mourning and fear Haerle24 developed a seven-stage 

________________ 

18 L. Abbeduto et al., Psychological Well-Being and Coping in Mothers of Youths 
with Autism, Down Syndrome, or Fragile X Syndrome. American Journal on Mental 
Retardation, 2004, 109, p. 237-254. 

19 J. Kersh, T.T. Hedvat, P. Hauser-Cram, M.E. Warfield, The Contribution of 
Marital Quality to The Well-Being of Parents of Children with Developmental Disabilities. 
Journal of Intellectual Disability Research, 2006, 50, p. 883-893. 

20 Ibidem, p. 883-893. 
21 A. Duvdevani, M. Hovav, A. Rimmerman, A. Ramot, Parenting and develop-

mental disability in Israel, Jerusalem, 1997. 
22 R.L. Wanless, L.M. Fortier, Family Crisis Following the Diagnosis of a Handi-

capped Child, [in:] Parenting and developmental disability in Israel, eds. A. Duvdevani, 
M. Hovav, A. Rimmerman   & A. Ramot, Parenting and developmental disability in 
Israel. Jerusalem: Y.L. Magness Pres, 1997. 

23 A. Duvdevani, M. Hovav, A. Rimmerman, A. Ramot, Parenting and develop-
mental disability in Israel, Jerusalem, 1997. 

24 Haerle, T., ed., Children with TS: A parent’s guide. Rockville, MD, 1992. 
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model of coping with TS) argues that the initial response of many 
parents to a diagnosis of TS in their children is ‘shock’. This re-
sponse is very common, particularly in cases in which the syndrome 
appears suddenly, or when parents had not perceived their child’s 
disability as so severe. Nevertheless, even when parents did sense 
that something was not right for many years previously, hearing the 
words ‘TS’ often causes feelings of shock. TS, unlike many other 
chronic disorders, is a syndrome that is not well known to many 
people and therefore most parents have difficulty understanding 
the nature of their child’s disorder. A lack of sensation which often 
arises as a result of discovering that the child has TS, may help par-
ents avoid being swallowed up by feelings of distress and sadness25. 
It also apparently prevents parents from accepting the full meaning 
of the syndrome and its attributes. At this stage, parents have diffi-
culty absorbing new information provided to them, and therefore 
during this stage, many neurologists tend to transmit test results 
and information in a short and simple fashion26. 

In contrast to these responses of shock, sometimes, as a result of 
the unique nature of development of the syndrome, the initial re-
sponse of parents to discovering their children’s condition is a sense 
of profound ‘relief’27. Because of the unique characteristics of the 
syndrome, parents have often been aware that something was not 
right with their child, for many years before diagnosis28. Since, in 
most cases, TS is not diagnosed until the child is seven to eight 
years old; this means that parents have often already become con-
cerned about the child’s early development before they approach a 
neurologist, they become worried that something is not right and 

________________ 

25 M.M. Robertson, M.R. Trimble, A.J. Lees, The Psychopathology of the Gilles De 
La Tourette Syndrome. British Journal of Psychiatry, 1988, 152, pp. 383-390. 

26 W. Pavot, E. Diener, E., Review of Satisfaction with Life. Psychological Assess-
ment, 1993, 5(2), p. 164-172. 

27 E.F. Shimberg, Living with Tourette Syndrome. N.Y., 1995. 
28 W. Pavot, E. Diener, E., Review of Satisfaction with Life. Psychological Assess-

ment, 1993, 5(2), p. 164-172. 
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consequently the eventual diagnosis of TS may be less menacing 
than their most terrible imaginings29. 

Thus, raising a child with TS has significant implications for the 
family’s everyday life. Like other families who deal with a child 
with a disability, families of children with TS also undergo crises 
and changes in various areas of family life. Those changes may 
appear in the family when viewed as an organization and a system, 
changes in systems of relations between parents and children and 
also within the parental relationship. Studies indicate that the fami-
ly is an important mediating factor in the emotional and social adju-
stment of the child. For this reason, information regarding the man-
ner in which parents and siblings of children with TS tend to 
respond to this crisis situation and their coping strategies can help 
professionals in the mental health field, as well as the doctors and 
neurologists who may encounter such families in the future. It can 
also help the families, especially the mothers, to better understand 
how the birth of a child with TS affects the family, and help them 
learn better ways of dealing with the many difficulties that arise 
while raising a child with TS together with their other children in 
the family. The next section discusses conceptions of QOL in rela-
tion to mothers who have a child with TS. 

Any discussion of QOL usually refers to how ‘good’ life is. If 
human beings are seen as organisms with ‘potential’, capable of 
mental and social self-realization, then the purpose of life is the abi-
lity to allow this ‘potential’ to develop in both an individual and 
ecological context. Therefore, QOL, or in other words, ‘a good life’, 
means the ability to maximize life’s ‘potential’ in a particular social 
and ecological context. 

QOL is shaped by a variety of life conditions that interact in 
complex ways. What is considered to be a ‘good’ life is different for 
different people. People in various parts of the world have defined 
quality in their lives in rather distinct ways. Different groups and 
individuals often think of QOL in ways that are specific to their own 
________________ 

29 E.F. Shimberg, Living with Tourette Syndrome. N.Y., 1995. 
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life situations and their own characteristics. But a slightly more pro-
found examination of this issue reveals that it is not always a simple 
task to determine how ‘good’ life is or what the meaning or purpose 
of life is. QOL relates to the person’s general expectations of life, 
therefore, its conceptualization varies according to individual per-
ceptions30. 

In many cases, QOL relates to a cognitive judgment regarding 
satisfaction with life and an affective assessment of emotions and 
moods. It relates to individuals’ overall assessment of their internal 
experiences, including thoughts, attitudes, motives, dreams, and 
emotions31, and their subjective and intuitive assessment of the qua-
lity of their experience as they are able to rationally and responsibly 
report. QOL may not be explainable solely on the basis of objective 
situations that the individual experiences, as it is affected by the 
individual’s personal perceptions and attitudes32, and therefore, 
different people will not necessarily assess the same life circumstan-
ces in the same way. 

From a historical perspective, the definitions of QOL have chan-
ged over the last decades, and the term has been defined differently 
by different researchers. Thus, QOL has been defined as the diffe-
rence between the hopes and expectations of the individual and 
their present experience33, while others see QOL as a sense of per-
sonal satisfaction that is more than contentment and happiness but 
less than fulfillment. It is experienced when a person’s basic needs 
are met and when he or she has the opportunity to pursue and 
achieve goals in definitive life settings, namely, work, school, home, 
and community34. 
________________ 

30 I. Brown et al., FQOL: Canadian Results from an International Study. Journal of 
Developmental and Physical Disabilities, 2003, 153, p. 209–230. 

31 E. Diener, R.E. Lucas, Personality and Subjective Wellbeing, [in:] Hedonic psy-
chology: Scientific perspectives on enjoyment. Suffering and well-being, eds D. Kahneman, 
E. Diener, N. Schearz, New York 1997. 

32 Ibidem. 
33 K.C. Calman, Quality of Life in Cancer Patients: An Hypothesis. Journal of Medi-

cal Ethics, 1984, 10, p. 124-127. 
34 Ibidem, p. 124-127. 
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Although QOL is defined in different ways, researchers have 
agreed on two fundamental concepts: QOL is multi-dimensional, 
and it includes both subjective and objective dimensions35. Thus, in 
QOL research, a distinction is often made between subjective and 
objective36. Subjective QOL is about feeling good and being satisfied 
with things in general. Objective QOL is about fulfilling the societal 
and cultural demands for material wealth, social status and physical 
well-being. 

QOL is also the degree to which people enjoy the important po-
ssibilities in their lives37. Possibilities result from the opportunities 
and limitations that people are offered in their lives and reflect the 
interaction of personal and environmental factors. QOL includes, 
but is not limited to, the social, physical and emotional functioning 
of the child and the adolescent, and when indicated, the family 
members, and it necessarily alters according to changes that occur 
throughout the child’s development. QOL is measured by the diffe-
rence, at a particular period of time, between the hopes and expecta-
tions of the individual and the individual’s present experience. It is 
influenced by the individual’s past experience, present lifestyle and 
personal hopes and ambitions for the future38. 

As mentioned earlier, this research seeks to explore the QOL of 
mothers who have a child with TS, with the hope that this explora-
tion and the insights gained from this process might inform best 
practice and assist policy makers who treat and determine policy for 
these families especially the mothers. 
________________ 

35 A.S. Halpern, Quality of Life and Conceptual Framework for Evaluating Transition 
Outcomes. Exceptional Children, 1993, 596, pp. 486-498. 

36 Quality of Life Research Unit, An overview of the Quality of Life Research Unit, 
University of Toronto. Department of Occupational Therapy Centre for Function and 
Well-Being, University of Toronto, 2001, Available at: http://www.utoronto.ca/ 
qol/unit.htm [accessed: 1.6.2010]. 

37 H. Ouellette-Kuntz, B. McCreary, Quality of Life Assessment for Persons with 
Severe Developmental Disabilities, [in:] Quality of Life in Health Promotion and Rehabi-
litation, eds. R. Renwick, I. Brown & M. Nagler Thousand Oaks, CA, 1996, p. 268-278. 

38 K.C. Calman, Quality of Life in Cancer Patients: An Hypothesis. Journal of Medi-
cal Ethics, 1984, 10, p. 124-127. 
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The conceptual framework of this research 

Systems Theory and the Ecological Model were selected to 
explain how mothers of children with TS operates and functions in 
the family. Systems Theory was the name used by early investiga-
tors to describe the organization and interdependence of relations-
hips39, and was defined as a set of objects or elements in interaction 
to achieve a specific goal40. Systems theory considers the way rela-
tionships within the family and between the family and the social 
environment influence individual development and family functio-
ning, and provides guiding principles for family systems41. Thus, 
Systems Theory explains how family members interact and what 
personal and interpersonal processes occur inside the family. 

The Ecological Model views human development from a per-
son-in-environment context, and emphasizes the reciprocal connec-
tions between the person and the environment42. Thus, the ecologi-
cal model delineates how mothers interact with the environment 
outside the family. Use of the two theories (Systems Theory and the 
Ecological Model) enables a holistic depiction of the mother func-
tioning inside and outside the family system. 

Methodology 

Since the research sought to examine the QOL of mothers who 
have a child with TS, and with no pre-determined hypotheses avai-

________________ 

39 R. Rapoport, R.N. Rapoport, The Dual Career Family: A Variant Pattern and So-
cial Change. Human Relations, 1969, 22(1), pp. 3-30. 

40 S.D. Ryan, M.S. Gates, Inclusion of Social Subsystem Issues in IT Investment Deci-
sions: An Empirical Assessment. Information Resources Management Journal, 2004, 
17(1), p. 1-18. 

41 M. Bowen, Family Therapy in Clinical Practice. Northvale, NJ, 1978. 
42 K. Kreppner, R. Lerner, Family systems and the Life Span Development: Is-

sues and Perspectives, [in:] Family Systems and Life-Span Development. eds. K. Krep-
pner, R. Lerner, Hillsdale, New Jersey, 1989. 
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lable, a qualitative approach43 was used to address related issues 
and deepen the understanding of the mothers’ perceptions of their 
QOL. Interviews were conducted with the mothers to ascertain their 
views, opinions, and feelings44. 

The research interview was a recorded, open interview that was 
conducted with the mothers of children with TS. The interviewer 
presented one initial descriptive question aimed at eliciting as much 
information as possible: ‘Describe what it is like to live with a child with 
TS at home’. A single open question was used so that the researcher 
could provide the mothers with the opportunity to continue to de-
velop the discussion as they desired, and to indicate what they felt 
was important, without any intervention or direction on the part of 
the researcher. The goal was to understand their personal experi-
ence as they felt it and the meaning that they attributed to this expe-
rience. Both the researcher and the mothers contributed to and were 
affected by this process of re-constructing reality45. This allowed 
better and deeper understanding of the impact that the child with 
TS has on the QOL of the mothers. 

The research population included 50 mothers in Israel at the 
time of the research that had a child with TS living in the family 
home, who were registered with the TS Organisation in Israel 
(TSOI). The participants were identified with the help of the TSOI. 
The TSOI staff mailed letters to the mothers requesting their agree-
ment to participate in the research. All the mothers who agreed to 
participate in the research were included as participants (50 moth-
ers). At this stage, it is noted that the mothers who consented to 
participate in the research were homogenous in ethnic origin alt-
hough the population from which they were drawn (all those fami-
lies registered with the TSOI) is not so homogenous from this aspect. 
________________ 

43 Daniel Ortiz, Jennifer Greene, Research Design: Qualitative, Quantitative and 
Mixed Methods Approaches Book Review on line. Qualitative Research Journal, 2007, 
6(2), p. 205-207. 

44 A. Oppenheim, Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement, 
London, 1992. 

45 Ibidem. 
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Findings and discussion 

In accordance with the research programme, data were gathered 
from interviews of mothers who have children with TS. Fifty inter-
views were conducted and recorded in the families’ homes. The aim 
of these interviews was to capture the perceptions and feelings of 
mothers regarding their experiences in raising a child with TS, in 
order to understand their QOL more deeply and how they coped 
with raising a child having TS on a daily basis. This chapter pre-
sents the findings that emerged from the content analysis of the 
interviews with those mothers. 

The fact that a family has a child with TS affects family dynam-
ics and relationships among the mothers and family members. Even 
though positive relationships between and among family members 
are very necessary for a good QOL, for some mothers, their rela-
tionships apparently undergo significant changes because of the 
pressure they experience: ‘The many pressures i faced made my life 
impossible’. 

For some mothers, they expressed that dealing with the situa-
tion caused almost total dissolution of the family: 

The stress of our lives tore my husband and me apart, not an uncom-
mon story in the life of a child with TS. We could not understand and 
we needed guidance to go through all this. We couldn’t function as  
a family. 

When the father could not function, and separated himself from 
the situation, this could cause much frustration the mother: 

My husband detached himself… it was his way of coping with the new 
situation. He didn’t want to talk and couldn’t help and I felt frustrated. 

And when the entire burden fell on the mother, it caused a lot of 
tension: 

As if the family almost disintegrated. There were a lot of problems. In 
the house my husband and I are very close to one another, we have  



Mothers of children with Tourette Syndrome 191 

a very good relationship, but we were so tense and the tension was so 
hard on me. These were the nights that I cried and cried and my hus-
band couldn’t help. 

Most of the mothers indicated that they needed guidance and 
some activities to maintain good relationships within the family: 

I wanted to talk to my husband but I didn’t know how to do so, I wish  
I could get some help. 

Families expressed a need to share their feelings in order to 
function in daily life, as one mother said: 

At first my husband and I had difficult times. We did not know what 
to do, and this created tension between us. But now I feel that it 
brought us closer. My husband also has TS. We found it out only after 
we understood that our son has Toilette. Now we speak about it be-
tween us a lot and it helps us and makes us closer. 

One of the mothers said: 

It was most difficult for me because all the time, almost all the time, it 
was only me who was with him [the child with TS], I slept with him 
on the couch, because there was a period when he tried to bite himself 
all the time, he would cause himself injury with his teeth, and I would 
perform reflexology, and that calmed him down, and I would lie with 
him on the couch, and I would caress him until he fell asleep. Those 
were the nights we slept on the couch. In the morning, I was tired and 
could not function and take care of the other family members. 
When a parent could not function, stress was apparently engen-
dered, ‘I wanted to talk to my husband but I didn’t know how to do 
so, I wish I could get some help.’ 

Good cooperation between the parents seemed to help alleviate 
pressure: 

Twice a week I go to exercise class and yoga and my husband puts the 
children to bed. It also helps. I am with myself and it is very im-
portant to me, and I relax from the stresses of the day. 
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Thus, according to the evidence it seems that when the father 
isolates himself, the mother apparently takes the responsibility for 
the care of the child with TS. Sharing feelings and open discussions 
apparently help to decrease stress. It seems also that Information 
about TS might help the mothers deal with the situation in a better 
way, yet this will not necessarily remove all social difficulties. 

My son did not invite his friends to his home because he did not want 
his friends to see his sister, because he thought he would get teased. 

In another case a brother’s inability to communicate with the 
sibling with TS led the brother to isolate himself in his room: 

The most difficult episode was when his brother tried to create contact 
and speak to him [the child with TS]; he would repeat the words that 
his brother said and would not stop. It annoyed his brother and some-
times he would get so angry that he shut himself in his room. 

Some siblings of children with TS showed concern regarding the 
future of their TS siblings. One of the brothers was afraid that his 
brother was going to die. When his mother asked him why he felt 
so, he answered: 

Because at first you would go off and discuss with my father, my 
brother’s situation in whispers, and no one told me anything, which 
caused me to think that something horrible was about to happen. 

Siblings apparently do not understand that there are so many 
problems to deal with and it seems to be difficult for them to accept 
the fact that the child with TS needs more care. 

Thus, it seems that open communication within the family initi-
ated and guided by the mother helped to clarify the feelings of the 
siblings of the child with TS, and helped the family to understand 
the needs of all family members. 

Thus too, from the evidence gathered from the interviews it ap-
pears that there are two critical elements for mothers QOL: The role 
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of the mother within family interaction and provision of accurate 
and relevant information. And, it seems that openness, and airing 
and sharing of family members’ feelings guided by the mothers, can 
positively affect the mothers QOL. 

Taking care of a child with TS was perceived as an opportunity 
to do good deeds and thus gain innate satisfaction from helping the 
child and the family. The findings seem to indicate that in families 
of children with TS, in order to maintain a ‘normal’ family interac-
tion, family members need to talk with each other about their feel-
ings and the ways they are dealing with the situation. 

This apparently enables them to feel competent and comforta-
ble. They need to talk about their feelings of safety and fear, and 
what it takes to improve the sense of security in the family. The 
mothers’ interviews revealed that when they were able to talk open-
ly with each other this helped to prevent stress and generate options 
for problem solving. 

Thus, in sum, the evidence seems to indicate that the mother 
emerges as a critical figure within the family as a catalyst creating 
an atmosphere of openness, sharing and airing of feelings, and help-
ing to improve the morale and mood of the family. 

It is common assumption that mothers expect to have a perfect, 
healthy child. Disappointment can be acute when one has a child 
with TS. mothers may experience feelings of denial, anxiety, guilt, 
depression, or even anger when they are unable to help their child. 
One mother said: 

After he [child with TS] was expelled from school in Year 9, he spoke 
about the fact that he had been considering suicide and all kinds of 
things, and I felt hopeless. How can I make him happy again? Whenev-
er I remember that feeling, I cry. I cried and simply asked the doctor to 
help me, to find a way for my child to be happy. I had no one to turn to 
… and the doctor did not know how to help. 

The fact that mothers needed to watch their child all the time 
exhausted them: 
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I always had to watch him to ensure that he wouldn’t go into the bath-
room alone, so i had to go in with him and make sure he wouldn’t put 
his hands in’. 
I had to prevent him from having the opportunity to be alone and to 
hurt himself. I would follow him everywhere. It was as though he was 
hospitalised, and all the time he couldn’t leave the house. I had to be 
with him all the time until he stopped the behaviour once and for all, 
and every time he had an attack, obsessions, I would give him medica-
tion, and then stop when he calmed down. 

The need for continual supervision and worrying about the 
child with TS and the need for intensive care often meant that the 
mothers neglected the other children in the family: 

He was unable to wash himself, he could not dress himself. I had to do 
everything. He was not able. He was in such a state that if he spoke to 
me, you couldn’t be sure if you were communicating with him, it was 
as though you were talking to him and then didn’t know if he was re-
ceiving what you said. He was in his own world. At the end of the day 
I was weak and nervous and couldn’t help the other children.’ 

Thus, mothers often felt that they did not invest enough in their 
other children, and that they could not protect them and this caused 
them much sorrow: 

Attention and energy are too focused on the child with TS, and I feel 
that I am not sensitive to the other children. I feel that this is not fair, 
but I do nothing about it. 

Others feared that they might lose control of their child with TS, 
particularly fearing adolescence and fear for the child’s future. With 
tears in her eyes, one mother said that: 

I am really afraid that a day will come and I will not be able to catch 
him and calm him down. I am particularly afraid of adolescence. He 
will grow up, continue to swear, and I won’t be able to control him. 
This really scares me. Now he is little, but, what is going to happen 
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when he grows up? [Almost choking with tears, the mother con-
tinued saying:] Sometimes I am afraid that he will be a criminal,  
I don’t want to even think about it. 

Families apparently need to maintain good relations in order to 
be strong enough and have the strength to help their other children. 
One mother said: 

I try to maintain a strong relationship with my husband and my other 
children, because this gives me the ability to help my child with TS. 

Lack of information about the syndrome sometimes led mothers 
to act violently: 

At home, he would go crazy and not stop yelling and cursing. Some-
times it would drive me crazy. I would put him in the room and hit 
him hard and ask him not to come out. I didn’t know he couldn’t con-
trol his behaviour. 

Most of the mothers indicated that if they had been given infor-
mation about the syndrome they would know how to deal with it: 

Knowing that my child could not control himself because he has a neu-
rological problem tore me apart, for years I blamed him for his be-
haviour and punished him I even sometimes used physical force to con-
trol him. 

It is commonly assumed that parents feel that part of their role is 
to protect their children and they expect others to support their 
children in order to improve their quality of services. Mothers indi-
cated that they had to develop good decision-making strategies and 
advocacy to help their child with TS: 

I always feel that I have to speak up with teachers, doctors and special-
ists to make sure my child gets good care. 

They apparently needed the help of professionals to take care of 
their children’s emotional difficulties: 
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I cried and simply asked the doctor to help me, to find a way for my 
child to be happy. I had no one to turn.’ 

They expressed a need to stand up for the child with TS in the 
environment in order to protect them from the environment: 

People don’t understand that he has a disorder and look at him 
strangely. They think he isn’t disciplined. I don’t have the strength to 
explain it to everyone, but I know that I have to do so for his sake. 

Thus, according to the evidence, the mothers apparently find it 
difficult to take care of all of their children as they would like to, as 
an integral part of their parenting, and simultaneously to advocate 
for and provide intensive care for the child with TS. Mothers seem 
to be forced to cope with their difficulties alone, and in most cases, 
do not receive any assistance from the extended family. 

My parents did not want to help because they thought I didn’t know 
how to raise my children and they weren’t able to cope. My mother and 
father very rarely come to visit us. They claim that I don’t know how to 
educate my children. 
My mother in law is an elderly woman so she does not intervene with 
the TS’. 
Friends stopped visiting us, for some the swearing was very difficult so 
they stopped coming (for a visit)’. 

Inability of friends to help and understand also made the moth-
er feel guilty: 

One of our friends constantly accused me of giving my son too much 
medication, and medications are not good. What, doesn’t she under-
stand that I have no choice? She used to aggravate me with her com-
ments, so I told her not to come any more. She made me feel guilty. 

These circumstances apparently led to the isolation and exclu-
sion of the family: 

The feeling that the environment blames me for not knowing how to 
raise my child and the conclusion that I am not a successful mother is 
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very difficult, in particular, when it comes from the people who are the 
closest to you. 

Some mothers felt that they neglected their children and did not 
provide sufficient care for the other children in the family: 

Sometimes I would take the little sister to therapy at the psychologist 
because she starting hitting and biting children in kindergarten and 
this was new behaviour. 

Inability of mothers to help and support all the siblings led to 
much tension: 

The children in the family needed a lot of encouragement and I didn’t 
give it to them. Sometime I would hear the brother say that he wanted 
to kill himself. 

Mothers didn’t see the pain of the other siblings because they 
were so worried about the child with TS: 

My daughter once wanted to run away from home. She couldn’t deal 
with him. She couldn’t speak to us about it. She felt tension. He both-
ered her. She couldn’t do her homework because of the noise and yell-
ing. He hit her and she couldn’t manage and tried to run away. Only 
later, when we talked about what happened we understood how much 
she was suffering. 

Thus, the evidence seems to indicate that due to the inability of 
the mothers to provide sufficient care for all the children and the 
inability of the extended family or friends to understand the diffi-
culty and to assist, the mothers often felt isolated and alone. 

Some mothers reported that they did not trust the medical and 
psychiatric doctors’ abilities to diagnose the problem. From their 
experience and in their opinion, most doctors did not know what 
was wrong with the child. One of the mothers said: 

After I discovered that my child had almost stopped breathing, I decid-
ed to look for a more serious doctor who could explain what was going 
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on with my child. Until then, no doctor had been able to tell us what 
was wrong with the child. Why hadn’t anyone told us what the child 
has… all these problems all these years. 

The mothers often did not receive answers from the public 
health system and were forced to look for a diagnosis in private 
health care: 

I saw that the child was behaving in a strange way. My husband was 
out of the country, and I decided to look for a more serious doctor than 
the one I had. I made an appointment with Dr. S. in Zichron Yakov, 
because until then no one had told me what was wrong with my child. 

Most of the mothers who were interviewed indicated that ser-
vices provided to the child with TS were defective or inadequate 
especially during the diagnosis. Sometimes the diagnosis of the 
symptoms was a shock for the families: 

After much suffering, my friend gave me an article to read. She studies 
psychology and she said she thought that she knew what my child has. 
The article exactly described the attacks and the ceremonies that he has, 
I was shocked. How come the doctor did not tell me what my child 
had? Then I asked the psychiatrist if this is what my son has, and he 
said he doesn’t like to call it by that name, but that is what he has. It’s 
a shame we had to wait so long to know what my son has. I feel a relief 
knowing that my son has a neurological problem and that his condition 
has a name. 

Mothers turned to doctors for help in crisis situations and re-
ceived no help: 

He talked to me about the fact that he had considered suicide and all 
kinds of things that he wanted to do to himself, and I felt helpless. How 
can I help him and restore joy in his life? It is a feeling that I felt re-
membering that I cried. I simply asked the doctor to help me, as if he 
could find a way for me to give him back joy in life. The doctor didn’t 
know and didn’t help. 
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Even when mothers asked for answers when the child was at an 
early age, they were disappointed when the diagnosis was not suffi-
ciently deep or professional: 

At age 4 we went to a psychiatrist because he had temper tantrums, he 
would yell, he didn’t stop repeating words over and over. The doctors 
diagnosed ADD and recommended Ritalin. 

Lack of appropriate information or contradictory information 
apparently confused the mothers: 

One psychologist recommended that I should leave him [the child 
with TS] alone and not tell him to stop all the time because he could 
not control his behaviour. But the other psychologist said we have to 
set limits and teach him that it isn’t nice to act this way, and with time 
he’d learn to control himself. 

Mothers reported that if the diagnosis had been given to them 
earlier, it would have averted unnecessary stress and tension. This 
response was common among the families participating in the re-
search. For example, one mother explained: 

The knowledge that my child’s disorder had a name and that they knew 
what was causing the behaviour led me to understand that both I and 
my son had done nothing wrong. It helped me to accept the fact that 
my son simply couldn’t control his tics. Now I can tell people that my 
child has a neurological problem. 

Another mother said that: 

Knowing that my son’s condition has a name brought some relief as we 
understood that there is situation here that needs to be treated, and it 
has nothing to do with the fact that we are or are not good parents. 
Knowing brought some relief. 

In another family, the mother said: 

When the psychiatrist said, your child has TS, I became dizzy. For 
years we had run from one doctor to another doctor and no one was 
able to explain what was wrong with my child. 
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The discovery (diagnosis) of TS and the acceptance of the diag-
nosis are difficult, and in many cases, it takes much time until the 
family receives assistance. The lack of appropriate services was re-
peatedly noted in the interviews as something that affected the 
mothers’ QOL. Another claim that was made was that if the child 
could receive appropriate services, daily coping would be amelio-
rated and less complex. Mothers began to disintegrate when they 
were not able to diagnose the child’s behaviour: ‘it was as if the 
family almost fell apart.’ The risk of family breakdown was espe-
cially noted during the initial period following diagnosis of the 
syndrome. 

Thus, most of the mothers reported that the medical, psycholog-
ical and psychiatric care that they received fell far below their 
needs. These services cost money, and the families with little means 
were unable to withstand the high expense. Often, the family’s deci-
sion was to accept services from their medical insurance funds, but 
they sometimes felt that these did not satisfy their needs. In certain 
cases, out of despair, some families decided to privately seek ser-
vices and to pay the high cost, which forced them to change their 
financial priorities in the household. Seven of ten of the families 
who were interviewed had to change their family’s financial priori-
ties in order to finance medical services 

An additional deficiency in services that the families noted re-
lated to the consideration of the child with TS by the education sys-
tem. Most of the mothers reported that the education system failed 
to accept their child’s situation and lacked knowledge concerning 
the child’s difficulties and the ability to cope with these difficulties: 

The difficult problem began in school, in Year 1. He didn’t fit in, he left 
the classroom, yelled and cursed without end, talked and talked, didn’t 
let the teacher teach. I knew that I had to fight for him. 

A few mothers found a solution to the problem by turning to the 
Ministry of Education or to organisations that help families whose 
children have difficulties assimilating within the education system: 
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I asked the Israel TS Organisation to come to the school and lecture the 
teachers on the phenomenon. I turned to the Special Education Service 
and asked for a teaching assistant to be assigned to him. 

The more severe the case, the more mothers reported on the au-
thorities’ inability to help them, despite their appeals to different 
associations. The education system very often asserted that they 
were unable to cope with the difficulties engendered by the TS con-
dition: 

At that time, he had a lot of temper tantrums, cursing fits and yelling, 
and talking incessantly. He kept repeating the word ‘sex’. Every sen-
tence and in every situation, he said ‘sex’… Every time the teacher 
couldn’t cope with him, she would ask the assistant to take him out in-
to the yard. At the end of the year, they asked him to leave the school. 

Despite the fact that some of the children were diagnosed as 
having behavioural problems and not as ‘learning disabled’, it was 
often reported that the school decided not to deal with the situation: 

He doesn’t have a learning disability. When he is calm he is very smart 
and fits in well. Because of his attention and hyperactivity problems, 
he couldn’t learn and the school system just gave up. 

Mothers reported that they could not trust the school because 
they would always call and ask them to come and take their child 
home or they would call to complain about the child: ‘They call 
from school all the time. Sometimes I need to go and bring him 
home.’ 

For this reason, some mothers have to leave or change their 
place of work: ‘I work here at home because I need to be available.’ 
mothers spend time at school because they worry about their child 
being expelled from school: ‘Most of the time either I or my hus-
band was at school. It was very difficult.’ 

According to the evidence, the lack of appropriate services from 
the education system made it difficult for the family to function and 
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in most cases, they ask the family to solve the problem by them-
selves: 

They asked us to find another school for him, and said that he was not 
suited to stay in the school. With great difficulty, we found an open 
school and he was accepted, he cursed a child and called him ‘dirty 
Ethiopian’. The child was the son of the therapist in the school, and 
they called and said they could not keep him because of his cursing [the 
mother began to cry]. We didn’t know what to do. 

Mothers felt that they need to advocate for the child opposite 
the education system: 

I turned to the Regional and Town Support Centre which is a profes-
sional centre that provides care to children with academic difficulties in 
the regular education system, and asked for an assistant to stay with 
him. If I had not gone directly to the supervisors in the education sys-
tem and the support centre, the school would have thrown him out, 
and he’d be in special education in a school for disturbed children. 

According to the evidence, the research indicated that the main 
need for mothers is to receive truthful, accurate and comprehensive 
information from professionals concerning the nature of TS and its 
implications. Accurate information about the syndrome at the early 
stages of diagnosis can apparently prevent mothers from acting 
inappropriately or even violently towards their children with TS in 
order to ‘discipline’ them, and allow better understanding of the 
child’s situation. Mothers blamed themselves for many years for 
their violent behavior towards their children with TS, and felt that 
they were ‘not good’ Mothers. However, when parents received 
accurate information about the syndrome, it helped them to organ-
ize their priorities correctly, and understand that what was really 
important was to provide the help that the child with TS needs. 
Additionally, having accurate information apparently helped the 
parents to stand up more forcefully to their extended family and 
friends when they needed to deal with prejudices regarding their 
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child with TS. If explanations did not help and grandparents and 
aunts and uncles did not change their attitude concerning the be-
havior of the child with TS, the parents at least felt more comforta-
ble after they knew the facts about the syndrome and what should 
be done to help the child, even if it meant distancing themselves 
from extended family and friends. 

Once they had accurate information about the syndrome, most 
mothers seemed able to maintain a balance in the family and could 
provide explanation and support to the other children. Mothers felt 
that they would also be able to plan their child’s treatment at the 
early stages of the emergence of the symptoms if they had the prop-
er information. 

Knowledge of the symptoms of the syndrome at an earlier stage 
could guide the mothers’ reactions towards their children, and if 
this were successful they would be able to perceive themselves as 
successful mothers, and this would help them serve as a better and 
more positive example to their other children. 

As it was, the mothers often lacked sufficient information and 
support, and it was found that mothers felt that they neglected their 
other children and were unable to fix this. They were often not sen-
sitive enough towards the other siblings, and did not share their 
emotions or information with them. When they were given accurate 
information, they seemed to be more able to explain the syndrome 
to their other children and thus prevent misunderstandings, and 
consequent unpleasant situations and confusion among their chil-
dren in all areas relating to the syndrome. Siblings did not have to 
speculate regarding the nature of the problem their brother or sister 
had. They did not feel so ashamed when facing their friends, and 
they did not unnecessarily fear that the difficulties of their sibling 
with TS indicated that the child was going to die. Transmission of 
accurate information to siblings opens channels for better commu-
nication and cooperation and thus decreases unnecessary stress. 

It appeared that mothers who have a child with TS, cooperation 
between the parents seems to be critical. A child with TS needs 
much attention, as well as medical and psychiatric treatment. Most 
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of the time, he or she needs to be accompanied at school and outside 
the house. Mothers of children with TS face many challenges in 
raising a child with TS. Therefore, cooperation between them could 
decrease stress and tension, employing open conversations that 
could prevent feelings of isolation. Cooperation between family 
members, meant that there was an effective division of roles be-
tween them and that the burden did not fall only mothers. Such  
a relationship apparently sustained mothers and enabled them to 
deal with the day-to-day stresses, providing tools to decrease tension. 
It seems that when there is adequate cooperation, mothers do not 
feel so exhausted and have more time and energy to give attention 
to the other children in the family, and siblings do not feel neglected. 

In addition, it seems to be essential for mothers to have accurate 
information about the syndrome so that they can act as advocates 
for their children when facing teachers and other professionals who 
work in the educational system and have relations with their child 
with TS. In order that these professionals can help the child with TS 
to integrate and function within the education system, they need to 
be sensitive to the difficulties of the child. The findings of the pre-
sent research show that in most cases the professional functionaries 
of the education system give up and send the child with TS home, 
leaving him or her without any educational solution. When advo-
cating for their child with TS, it appears that the mothers must be 
equipped with relevant knowledge so that professionals and deci-
sion makers in the educational system can also understand the 
problem better and be more willing to deal with the difficulties. In 
this case, it would be easier if the professional bodies involved 
could see the child with TS as a child who needs emotional, behav-
ioral and sometimes academic support. 

The educational framework was found to be the most influential 
variable affecting mothers’ QOL of children with TS. Mothers ex-
pressed their dissatisfaction with the educational framework, but 
also expressed hope that if the educational system could learn to 
deal with the child with TS, then there would be an improvement in 
their QOL. 
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Recommendations 

The conclusions that emerged from this study seem to allow  
the advancement of several recommendations that can serve as  
a framework OR model to help mothers, educators and therapists 
cope more effectively with the difficulties of a child with TS. Lack of 
accurate diagnosis and information may lead to a state of imbalance 
and great stress for mothers. Professionals should understand that 
their role is very critical to these and that inaccurate diagnoses  
or the lack of any diagnosis at all leaves mothers, with a feeling  
of helplessness when dealing with the misunderstood behavior of 
their child with TS. 

Additionally, the educational framework seems to avoid and re-
ject any attempt to understand the important role it plays in the 
lives of these families. In the Israeli reality, children with TS are not 
defined as children with special needs. This research indicates that 
children diagnosed as having TS need to be included within this 
special group in order to receive appropriate educational and ther-
apeutic assistance. Inclusion within this definition would help to 
improve the Mothers’ QOL of those. This research offers this 
knowledge as a recommendation for government education policy 
in Israel. 

The results that emerged from this research also have implica-
tions for the policy of the Ministry of Health. It is recommended 
that family doctors and pediatricians receive training to raise their 
awareness and knowledge regarding children with TS in order to 
avoid parents’ exhausting searches for accurate diagnoses and ad-
vice and medical treatment with the consequent saving of the fami-
ly’s financial resources. Evidently, the need to constantly supervise 
the child with TS in order to prevent unsafe behavior meant that 
mothers often neglected the child’s siblings. Families ceased their 
activities outside the home because they did not want to hear the 
comments of neighbors and friends. It is recommended that aware-
ness towards TS should be raised amongst the community through 
the social services in order to avoid ignorance regarding this syn-
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drome. Advocacy should not be the exclusive realm of the mothers, 
but should also be employed by professionals, who can explain the 
syndrome and assist the education system in its work with children 
with TS. 
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Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji  
Nnaukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia logopedyczna.  

Metody postępowania w zaburzeniach mowy”,  
Lublin 30 czerwca – 2 lipca 2017 r. 

W dniach 30 czerwca – 2 lipca odbyła się w Lublinie XIX Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Metody 
postępowania w zaburzeniach mowy”, połączona z Walnym Zebraniem 
Członków PTL. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa 
Stosowanego UMCS w Lublinie. 

Patronat honorowy sprawowali: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof 
Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i J.M. Rektor 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Stani-
sław Michałowski. Patronat medialny natomiast przypadł TVP 3 Lublin, 
Polskiemu Radiu Lublin i Radiu Centrum. 

W Komitecie Naukowym konferencji znaleźli się: prof. dr hab. Stani-
sław Grabias (UMCS), dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (UMCS),  
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray (UG), dr Barbara Kamińska (UG), dr hab. 
Anita Lorenc (UW), dr Olga Przybyla (UŚ), dr Joanna Stasiak (UMCS),  
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (UMCS), dr hab. prof. UP Mirosław 
Michalik (UP), dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (UG), dr hab. prof. US 
Barbara Ostapiuk (US). 

Tematyka konferencji powstała w odpowiedzi na zgłaszane od lat za-
potrzebowanie na standardy postępowania logopedycznego w przypad-
kach rozmaitych zaburzeń mowy. Logopedzi potrzebują nie tylko mocnej 



212 Sprawozdanie 

teorii i kunsztownego rzemiosła, ale również jasnych podstaw prawnych 
dla prowadzenia swojej praktyki. 

Celem konferencji była prezentacja spójnego systemu postępowania 
logopedycznego na bazie ugruntowanej już wiedzy teoretycznej nad zabu-
rzeniami mowy oraz wieloletniego doświadczenia praktycznego. Opraco-
wywane modele procesu diagnostyczno-terapeutycznego mają być pod-
stawą do określania form opieki logopedycznej, zwłaszcza w strukturach 
służby zdrowia i oświaty. Mają też być osnową treści programowych ukła-
danych na potrzeby dydaktyki w ośrodkach kształcących logopedów  
w całej Polsce. 

Idea postępowania terapeutycznego w odniesieniu do rozmaitych za-
burzeń prezentowana była w trakcie obrad plenarnych (21 referatów), 
natomiast eksplikacji niektórych etapów programu poświęcone były cykle 
zajęć warsztatowych (25 warsztatów). Poza częścią referatową i warszta-
tową zaprezentowano także sesję plakatową. 23 postery naukowe przybli-
żyły uczestnikom aktualny stan refleksji, kierunki rozwoju teorii, a także 
ciekawą kazuistykę, która zawsze stawia nowe problemy badawcze przed 
współczesną logopedią. 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli 
znawcy problematyki specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej,  
a także w dyscyplinach pokrewnych (lekarze, pedagodzy) oraz studenci. 

Czynny udział w konferencji wzięły 83 osoby, w tym wielu naukow-
ców reprezentujących następujące ośrodki akademickie i instytuty nauko-
we: Akademia Ignatianum. Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych 
i Społecznych w Mysłowicach, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  
M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Gdań-
ski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet  
Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko- 
-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i In-
stytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Po powitaniu zebranych i występie Chóru Akademickiego UMCS im. Ja-
dwigi Czerwińskiej rozpoczęły się obrady w czterech sesjach plenarnych. 
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Pierwszy referat pt. „Logopedyczna koncepcja dostosowania podręcz-
ników szkolnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych różnych grup 
uczniów z opóźnieniami rozwoju mowy i deficytami języka” wygłosiły 
Panie Kazimiera Krakowiak, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie). Autorki zwróci-
ły uwagę, że ważnym sposobem udzielania wsparcia uczniom ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi jest opracowanie specjalistycznych pod-
ręczników, ściśle związanych z podręcznikami używanymi przez uczniów 
sprawnych, czyli podręczników zawierających te same zasadnicze treści, 
ale dostosowanych do specyficznych możliwości odbioru i rozumienia. 
Jako kolejni głos zabrali Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray 
(Uniwersytet Gdański). W swoim wystąpieniu podkreślili fakt, iż zmiany 
demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństwa odczuwa coraz 
większa część populacji krajów rozwiniętych. Ważne jest zatem odpo-
wiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne logopedów do pracy  
z osobami starszymi. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lu-
blinie) w referacie poświęconym terapii psychogennych zaburzeń mowy, 
takich jak jąkanie i mutyzm przedstawił założenia i metody ich efektywnej 
terapii. Kolejny prelegent, Andrzej Czernikiewicz (Uniwersytet Marii  
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), w swoim wystąpieniu dotyczącemu psy-
chofarmakologii dla logopedów konstatował, że aktualnie największym 
problemem w grupie leków psychotropowych nie jest ich poziom skutecz-
ności, ale to, na ile kreują one zjawisko współpracy. Jednocześnie badania 
nad mechanizmem działania leków psychotropowych pozwoliły na zro-
zumienie podłoża wielu zaburzeń psychicznych. Z kolei Alina Maciejew-
ska, reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach, w referacie pt. „Kompetencja logiczno-językowa a rozwój sprawności 
językowych” przedstawiła wyniki badań wskazujące na rolę naturalnej 
kompetencji logiczno-językowej w rozwoju sprawności językowych. Do jej 
oceny dość łatwo można wykorzystać umiejętność wnioskowania przez 
analogię o związkach formy i treści między jednostkami leksykalnymi  
i słowotwórczymi. 

Drugą sesję plenarną otworzyła prelekcja Dawida Larysza i Agnieszki 
Rożek (Centrum Leczenia Zaburzeń OUN I Wspierania Rozwoju Dzieci 
„Kangur” w Katowicach): „Holistyczny model postępowania w zabu-
rzeniach rozwoju mowy u dzieci z wadami twarzo-czaszkowymi na przy-
kładzie izolowanych i zespołowych kraniosynostoz”, w której Autorzy 
zaprezentowali aspekty neurologopedyczne, neurochirurgiczne, neuropsy-
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chologiczne oraz fizjoterapeutyczne leczenia wad twarzy i czaszki, składa-
jące się na nowoczesny interdyscyplinarny model postępowania diagno-
styczno-terapeutycznego. Kolejne wystąpienie dotyczyło terapii logope-
dycznej, głównie stymulacji dotykowej, dziecka z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Renata Marciniak-Firadza z Uniwersytetu Łódzkiego omówiła 
metodę masażu w przypadku dyzartrii wiotkiej i spastycznej. Autorką 
masażu jest prof. Elena Archipowa. W trzecim w tej sesji referacie pt. „Spe-
cyfika oddziaływań logopedycznych w przypadku dzieci z SLI” Sofia Ka-
mińska (Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Mło-
dzieży we Wrocławiu) wyodrębniła niektóre strategie terapeutyczne 
wykorzystywane w leczeniu dzieci z SLI. W wystąpieniu dotyczącym 
kształtowania kompetencji komunikacyjnej w zabawie, Autorki: Ewa  
Bielecka-Nowakowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)  
i Anna Zając (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) starały się 
uzasadnić, dlaczego strategie oparte na zabawie są najskuteczniejsze 
 w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej dziecka. W swoich 
rozważaniach wykorzystały pragmatyczne podstawy językoznawstwa oraz 
teorię umysłu. Następnie głos zabrały prelegentki z Uniwersytetetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Urszula Mirecka i Aneta Domagała, które, 
uznając, że standardy logopedyczne w zbyt ograniczonym zakresie 
uwzględniają zagadnienia zaburzeń języka pisanego, zaprezentowały moż-
liwości włączenia tej problematyki do procesu diagnostyczno-terapeutycz-
nego w patologii mowy. W referacie skoncentrowały się na terapeutycznych 
aspektach postępowania logopedycznego w pracy z osobami z zaburze-
niami porozumiewania się w mowie i piśmie. Jako ostatnia w tej sesji wy-
stąpiła z referatem Joanna Trzaskalik (Akademia Ignatianum, Wydział 
Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach),  
w którym podjęła próbę uzgodnienia terminologicznego, wychodząc z zało-
żenia, że jednoznaczność i precyzja używanych terminów służy profesjo-
nalnej wymianie informacji, gwarantuje także jakość i skuteczność oddzia-
ływań terapeutycznych. 

Jako pierwszy w trzeciej sesji plenarnej wystąpił Tomasz Woźniak 
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W referacie „Metody 
rytmizowania wypowiedzi w terapii osób jąkających się w świetle evidence 
based practice”, rozważył skuteczność i ograniczenia metod terapii logo-
pedycznej wykorzystujących metody rytmizowania wypowiedzi w świetle 
praktyki i najnowszych badań. Wnioski miały przede wszystkim charakter 
aplikacyjny. Następnie udzielono głosu Danucie Plucie Wojciechowskiej  
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i Barbarze Sambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W wystąpieniu 
poświęconemu zagadnieniu Inter-Speech Autorki podjęły nieopisany  
w dotychczasowej literaturze logopedycznej w Polsce i na świecie problem 
pozycji narządów mowy, w szczególności języka, podczas pauz w mówie-
niu u osób z zaburzeniami realizacji fonemów. Przedstawiły wyniki badań 
własnych, które dotyczą pozycji Inter-Speech u osób z dyslalią obwodową  
i osób z normatywną realizacją fonemów. Prezentacja Mirosława Michalika 
i Anny Cholewiak reprezentujących Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie dotyczyła wyników badań nad tempem wypowiedzi uczniów szkoły 
specjalnej dotkniętych oligofazją o podłożu niepełnosprawności intelektu-
alnej w stopniu lekkim. Analizy wypowiedzi uczniów objęły wybrane 
ilościowe i jakościowe aspekty mowy. W referacie pt. „Ocena nosowości  
z zastosowaniem metody kształtowania wiązki akustycznej” Anita Lorenc  
i Daniel Król (Uniwersytet Warszawski) zaprezentowali stosowane współ-
cześnie kliniczno-instrumentalne techniki oceny nosowości w mowie, za-
równo na przykładach wymowy normatywnej, jak i zaburzonej. Z kolei 
Joanna Mąka podsumowała zależności pomiędzy centralnymi zaburze-
niami procesów przetwarzania słuchowego (CAPD) a specyficznymi zabu-
rzeniami rozwoju językowego (SLI). Zależności te zostały ujęte z perspek-
tywy teorii funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Jako ostatni  
w tej sesji głos zabrali Andrzej Senderski (Senso-Medical, Warszawa), Ka-
tarzyna Iwanicka-Pronicka (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 
Warszawa), Joanna Majak, Marzena Walkowiak (Instytut Medycyny Pracy, 
Łódź), Zenobia Bogdanowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 
w Olsztynie) i Karolina Dajos (APD-Medical sp. z o.o., Warszawa). Celem 
wystąpienia pt. „Wartości normatywne przesiewowych testów wyższych 
funkcji słuchowych platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD-Medical” 
było opracowanie i zaprezentowanie wartości referencyjnych dla przesie-
wowych testów ośrodkowych funkcji słuchowych zawartych na platformie 
diagnostycznej APD-Medical dla dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Wykazano, że wiek istotnie wpływa na wyniki osiągane 
przez dzieci we wszystkich testach. 

Ostatnią, czwartą sesję plenarną otworzył referat Barbary Kamińskiej  
z Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka skonstatowała w nim, że konieczność 
spełnienia wymogów stawianych dziennikarzom sprawia, że cele pracy 
logopedy dotyczą nie tylko nauki (częściej – doskonalenia) poprawnej 
wymowy głosek, posługiwania się zdrowym, właściwym emisyjnie gło-
sem, ale wyrazistego mówienia tzw. „radiowym” głosem, intonacją i tem-
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pem dostosowanym do poszczególnych rodzajów radiowych wypowiedzi. 
Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach) w wystąpieniu „Pozio-
my organizacji przetwarzania informacji sensorycznych a rozwój sprawno-
ści językowych” przedstawiła wyniki badań wskazujące na związek po-
ziomów organizacji przetwarzania informacji sensorycznych ze stanem 
rozwoju sprawności językowej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Z kolei 
reprezentująca Uniwersytet Łódzki Ewa Gacka w referacie pt. „Podejście 
interakcyjne rodzic – dziecko w terapii opóźnień w rozwoju mowy” zwró-
ciła uwagę na fakt, że bez względu na charakter opóźnienia w rozwoju 
mowy dziecko wymaga wczesnej interwencji logopedycznej. Jej celem jest 
diagnoza/rozpoznanie problemu, a także stymulacja rozwoju językowego. 
Ponieważ porozumiewanie się ma charakter interakcyjny, liczy się jakość  
i ilość kontaktów rodzic-dziecko. W wystąpieniu zaprezentowała Autorka 
strategie stymulacji rozwoju językowego, których podstawą jest nastawie-
nie interakcyjne. Ostatnia z referentek, Anna Czernuszenko (Rehaklinik 
Bellikon, Szwajcaria) omówiła podstawowe postępowanie w dysfagii ma-
jące główne znaczenie dla zapobiegania jej śmiertelnym powikłaniom, 
podkreślając, że postępowanie w dysfagii nie jest skomplikowane, ale wy-
maga współdziałania wielu dyscyplin. 

Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie, każdą zamykała dys-
kusja, niekiedy burzliwa, dotycząca poruszanych w niej tematów. 

Jeśli chodzi o warsztaty naukowo-szkoleniowe, to uczestnikom konfe-
rencji zaproponowano ich sześć edycji. 

W pierwszej edycji odbyły się następujące warsztaty: „Psychoedukacja” 
(prowadzący Andrzej Czernikiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie). W trakcie warsztatów przy użyciu techniki odgrywania 
ról zaprezentowane zostały możliwości psychoedukacji osób cierpiących 
na schizofrenię; „Gotowanie terapeutyczne” (prowadząca Agata Jędraszek, 
Nutricia Polska Sp. z o.o.). W ramach warsztatów omówione zostały kon-
systencje pokarmów przy zagęszczaniu preparatami zagęszczającymi,  
a także zaprezentowane praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania 
jedzenia dla chorych z dysfagią oraz ich karmienia; „Warsztaty z emisji 
głosu – trening oddechowo-głosowo-dykcyjny w ruchu” (prowadzące 
Magdalena Zaorska i Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W treningu przedstawione zostały 
ćwiczenia, których priorytetem jest ukształtowanie nawyku energicznego, 
rytmicznego i płynnego oddechu dynamicznego. W treningu, obok ćwi-
czeń oddechowych w ruchu, pokazane zostały również ćwiczenia emisyj-
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ne, artykulacyjne i dykcyjne, których zadaniem jest korelacja szeroko ro-
zumianego działania fizycznego z oddechem, głosem, słowem; „Metoda 
Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w teorii i w praktyce logope-
dycznej” (prowadząca Aleksandra Listwoń, „Fundacja 21”, Krosno). Warsz-
tat poświęcony był prezentacji założeń Metody Neurofunkcjonalnej Reor-
ganizacji Padovan na przykładzie zastosowania jej w terapii dziecka  
z trisomią 21. Prezentacja dotyczyła dynamiki nabywania przez dziecko 
kolejnych sprawności na przestrzeni dwóch lat, czyli od momentu rozpo-
częcia stałej i systematycznej terapii z wykorzystaniem tej metody. 

W edycji drugiej znalazły się warsztaty: „Zaburzenia połykania” (pro-
wadząca Tatiana Lewicka, Nutricia Polska). Zostały na nim omówione 
m.in.: aspekty fizjologii i anatomicznych podstaw procesu połykania; fazy 
połykania; metody diagnozowania dysfagii ze szczególnym zwróceniem 
na poszczególne fazy; objawy dysfagii; metody terapii; powikłania dysfa-
gii; leczenie żywieniowe; alternatywne dostępy do przewodu pokarmowe-
go; przygotowanie posiłków; „Dysfunkcje oddychania i połykania w dia-
gnozie i terapii logopedycznej” (prowadząca Izabela Malicka, International 
School of Krakow). W jego trakcie przedstawiono funkcję oddychania jako 
jedną z czynności prymarnych. Wskazano zależności pomiędzy oddycha-
niem, pozycją spoczynkową języka oraz połykaniem a zaburzeniem arty-
kulacji. Podjęty temat został omówiony w aspekcie diagnozy oraz terapii 
logopedycznej; „Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycz-
nej” (prowadząca Danuta Pluta-Wojciechowska, Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach). Autorka przedstawiła zagadnienia dotyczące zaburzeń udziału 
rezonatora nosowego w tworzeniu dźwięków mowy z perspektywy logo-
pedycznej i foniatrycznej. Zaprezentowała metody rozpoznawania zabu-
rzeń rezonansu, a także sposoby ustalania ich przyczyn oraz określiła kie-
runki logopedycznego postępowania postdiagnostycznego w przypadku 
nosowania; „Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – polskie, 
innowacyjne urządzenie do prowadzenia wielozmysłowej terapii w gru-
pach zaburzeń o podłożu sensorycznym” (prowadzący Bartłomiej Szylz, 
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.). Podczas spotkania 
uczestnicy mogli zapoznać się z zasadą funkcjonowania systemu, założe-
niami terapii oraz prześledzić proces programowania terapii na urządze-
niach demonstracyjnych. 

W kolejnej, trzeciej edycji, uczestnicy mieli do wyboru następujące 
warsztaty: „Nowe metody diagnostyki i terapii centralnych zaburzeń słu-
chu” (prowadzące Zenobia Bogdanowska, Poradnia Psychologiczno-Peda-
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gogiczna nr 1 w Olsztynie i Olga Przybyla, Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach). Warsztat dotyczył następujących zagadnień: centralne zaburzenia 
słuchu: definicja, epidemiologia, patomechanizmy i podtypy kliniczne; 
diagnostyka – część teoretyczna – omówienie testów oceniających wyższe 
funkcje słuchowe oraz praktyczna prezentacja narzędzia do diagnozy 
CAPD – Platformy APD-Medical; postępowanie terapeutyczne: podstawy 
teoretyczne poprawy funkcji słuchowych oraz prezentacja aktywnego tre-
ningu słuchowego Neuroflow; „Programowanie języka polskiego u dzieci 
dwujęzycznych” (prowadząca Urszula Ciszewska-Psujek, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Niniejsze warsztaty były przeglą-
dem metod i technik używanych w uczeniu języka polskiego jako obcego 
dzieci obcokrajowców lub polskich dzieci dwujęzycznych w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, które mogą być także wykorzystywane  
w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Podczas spotkania zapre-
zentowano także opracowane przez autorkę przykładowe ćwiczenia gra-
matyczne służące panowaniu fleksji nominalnej i werbalnej; „Terapia Po-
zycji Oralnej Talk Tools” (prowadzący Piotr Jaworski, PJtherapeutic Piotr 
Jaworski). Program warsztatów objął m.in. następujące zagadnienia: OPT  
i inne programy terapii oparte na modelu fizjoterapii; podstawy teoretycz-
ne OPT, definicja planu motorycznego; niezbędne warunki dla poprawy 
wyrazistości mowy; cele OPT; model diagnozy z uwzględnieniem karmie-
nia; narzędzia terapii i diagnozy: m.in. bloczki żuchwowe, hierarchia fleci-
ków, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii struktural- 
no-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język; karmienie jako element 
programu OPT; „Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicz-
nym – podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem” (prowadząca 
Magdalena Tarnawska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia 
Specjalistyczna dla Osób z Autyzmem w Świdniku). W trakcie spotkania 
zaprezentowano strategię pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, która 
oparta jest na doświadczeniach zawodowych prowadzącej. Omówiono 
specyfikę rozwoju komunikacji osób z autyzmem, następnie przedstawio-
no techniki terapeutyczne rozwijające umiejętności komunikacyjne istotne 
dla pojawienia się komunikacji symbolicznej. 

W edycji czwartej przeprowadzono warsztaty: „Innowacyjne metody 
neurorehabilitacji w terapii funkcji językowych i poznawczych” (prowa-
dzące Bożena Duda, Katarzyna Broniec-Siekaniec, Dorota Pikuła, Górno-
śląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach). Zaprezen-
towano na nim innowacyjne metody neurorehabilitacji: „System C-Eye, 
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Rehacom i Biofeedback”, wykorzystywane do diagnozy i terapii pacjentów 
z uszkodzeniem mózgu, przebywających na leczeniu w GCR „Repty”; „Jak 
tworzyć teksty łatwe do czytania? Zasady tworzenia oraz modyfikacji tek-
stów dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób o specjalnych 
potrzebach komunikacyjnych” (prowadzące Renata Kołodziejczyk, Alek-
sandra Borowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lu-
blinie). Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadami two-
rzenia lub modyfikacji tekstów, aby ułatwić ich rozumienie osobom  
z zaburzeniami komunikacji językowej: z uszkodzeniami słuchu, afazją, 
autyzmem, lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom o spe-
cjalnych potrzebach komunikacyjnych: cudzoziemcom, dzieciom polskim 
powracającym z emigracji itp. Dostosowanie może dotyczyć układu lo-
gicznego tekstu, treści, słownictwa, struktur składniowych, a także postaci 
graficznej tekstu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wykorzystać w prak-
tyce poznane zasady, tworząc samodzielnie teksty łatwe do czytania oraz 
podejmując się modyfikacji tekstów trudnych; „Terapia mowy osób z ASD 
w oparciu o werbalne zachowania sprawcze” (prowadzący Wojciech Lip-
ski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Warsztat poświę-
cony był zastosowaniu teorii dotyczącej werbalnych zachowań sprawczych 
(ang. verbal operant) według B.F. Skinnera, w procesie terapii osób z ASD. 
Werbalne zachowania sprawcze mogą stanowić podstawę do przeprowa-
dzenie diagnozy o dużym wymiarze funkcjonalnym i budowania wyprofi-
lowanego, pod kątem umiejętności komunikacyjnych konkretnego dziecka, 
programu terapii. Rozbudowywanie repertuaru zachowań werbalnych 
umożliwia osobie z ASD rozwinięcie zdolności komunikacyjnych; „Wyko-
rzystanie środowiska naturalnego w terapii logopedycznej” (prowadzący 
Aleksandra Matyjasek i Rafał Matyjasek, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie). Celem warsztatów było przedstawienie znaczenia 
hortiterapii, omówienie zasad projektowania ogrodów sensorycznych  
z uwzględnieniem roślinności i elementów małej architektury oraz zapro-
ponowanie konkretnych oddziaływań terapeutycznych wspierających 
funkcje poznawcze i komunikacyjne w oparciu o autorskie koncepcje pro-
jektowe. 

W piątej edycji znalazły się warsztaty: „Kształtowanie umiejętności 
społecznych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu” (prowadząca Aleksandra Matyjasek, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Uczestnicy warsztatów nauczyli się 
formułować cele terapeutyczne, stosować systemy motywacyjne, a także 
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poznali techniki wykorzystywane w pracy terapeutycznej; „Terapia ręki 
oraz Zintegrowany trening pisania SIhand® jako forma wspomagania 
rozwoju dziecka” (prowadząca Agnieszka Rosa, Orticus Centrum Terapii 
Widzenia i Rozwoju). W trakcie warsztatów omówiono zestaw optymalnie 
dobranych ćwiczeń w terapii ręki oraz w zintegrowanym treningu pisania 
SIhand® m.in.: rozwijanie prawidłowych wzorców ruchu z zakresu dużej 
oraz małej motoryki, rozwijanie prawidłowego wzorca ruchu czynności 
grafomotorycznych, korekcję nieprawidłowego chwytu pisarskiego; „Kształ-
towanie sprawności prozodycznych” (prowadząca Marta Wysocka, Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Celem warsztatów było 
zapoznanie uczestników z technikami i metodami służącymi usprawnianiu 
percepcji i realizacji zjawisk prozodycznych, które mogą mieć zastosowa-
nie w terapii zaburzeń mowy, w logopedii artystycznej oraz w procesie 
stymulacji rozwoju mowy dziecka. 

W ostatniej, szóstej edycji uczestnicy konferencji mogli wybierać wśród 
następujących warsztatów: Metody postępowania neurologopedycznego  
w dysfagii neurogennej z wykorzystaniem aparatów VocaSTIM i IOPI 
(prowadzące Ewelina Abramowicz-Pakuła i Grażyna Kubacka, Górnoślą-
skie Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach). Warsztat 
miał na celu przedstawienie różnorodnych metod w terapii dysfagii stoso-
wanych w zależności od miejsca uszkodzenia i stanu chorego. Przedsta-
wione zostały metody adaptacyjne, kompensacyjne, restytucyjne, sposoby 
stymulacji, także przy użyciu aparatu VocaSTIM; Program 60 kroków  
w terapii zaburzeń mowy – poziom III (prowadząca Katarzyna Ita Bień-
kowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w War-
szawie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu  
w Krośnie). Autorka warsztatów zapragnęła podzielić się swoimi do-
świadczeniami i przemyśleniami związanymi z pracą nad poziomem III – 
językowym. W trakcie warsztatów wraz z uczestnikami przedyskutowane 
zostały zasady poszerzania zasobu leksykalnego, paradygmatycznego i aso-
cjacyjnego oraz budowania składni zarówno w naturalnym dialogu, jak  
i podczas planowanych ćwiczeń w zgodzie z metodą audytywno-wer-
balną; Praca z oddechem w rehabilitacji głosu (prowadząca Barbara Sam-
bor, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach). Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z problemami 
oddechowymi u dzieci i dorosłych z różnymi odmianami dysfonii. W trak-
cie warsztatów zostały przeanalizowane różne metody pracy z oddechem 
pod kątem ich skuteczności i zgodności z najnowszą wiedzą z dziedziny 
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rehabilitacji głosu. Uczestnicy poznali skuteczne techniki przywracania 
fizjologicznego oddychania oraz prawidłowej koordynacji oddechowo-  
-fonacyjno-artykulacyjnej podczas prowadzenia terapii głosu; Terapia logo-
pedyczna dzieci z padaczką (prowadząca Magdalena Kozłowska, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W trakcie warsztatów omó-
wione zostały m.in. następujące zagadnienia: padaczka jako najczęstsze 
zaburzenie neurologiczne wieku rozwojowego oraz zaburzenia rozwojowe 
w padaczce: zaburzenia językowe, komunikacyjne, poznawcze, ruchowe, 
emocjonalne; diagnozowanie zaburzeń, programowanie terapii i standard 
postępowania logopedycznego w nurcie metod integracyjnych: stymulo-
wanie rozwoju psychomotorycznego (założenia metod psychomotorycz-
nych na przykładzie terapii metodą Procus i Block); eliminowanie niedoj-
rzałości neuromotorycznej poprzez terapię ruchową nakierowaną na 
poziom odruchów pierwotnych; stymulowanie rozwoju i integracji zmy-
słów u dzieci z padaczką; Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca 
terapię logopedyczną (prowadząca Sylwia Filipczak, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Warsztat miał na celu zaprezentowanie 
metody integracji sensorycznej i zasady zastosowania jej elementów  
w terapii logopedycznej; „Uczę się mówić, wymawiać, opowiadać” – za-
stosowanie książki edukacyjnej w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy 
dziecka (prowadząca Marta Galewska-Kustra, Akademia Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). W trakcie warsztatów 
przedstawiono możliwości świadomego wspierania rozwijającej się mowy 
dziecka z wykorzystaniem edukacyjnej literatury dla dzieci z serii „Uczę 
się: mówić, wymawiać opowiadać”. 

Warto podkreślić, że wszystkie warsztaty dzięki doświadczeniu specja-
listów prowadzących szkolenia, były dla uczestników źródłem bardzo 
cennych i praktycznych informacji. 

W trakcie konferencji zaprezentowano też postery naukowe. Wśród 
plakatów znalazły się następujące prace, których autorami byli: Kamila 
Bigos (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „Zaburzenia 
artykulacji w mózgowym porażeniu dziecięcym. Studium przypadku”. 
Autorka przedstawiła studium przypadku siedmioletniego chłopca z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym. Przy pomocy technik i narzędzi badaw-
czych dokonała oceny budowy i sprawności narządów mowy, słuchu fo-
nematycznego oraz artykulacji. Wskazała również cele postępowania 
terapeutycznego; Kamila Bigos, Karolina Gruszka (Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie), „Niemowlę u logopedy. Stymulacja rozwoju 
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psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia”. W posterze zwróco-
no uwagę na to, jak ważny jest prawidłowy rozwój ruchowy i rozwój funk-
cji poznawczych w pierwszym roku życia dziecka; Urszula Ciszewska-
Psujek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „Czy alkoholi-
kom potrzebna jest terapia logopedyczna?”. Autorka podkreśla, że tok-
syczne oddziaływanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy prowadzi 
do trwałego zmniejszenia się liczby i rozmiaru neuronów i połączeń neu-
ronalnych, a w konsekwencji do zaburzeń poznawczych, w tym funkcji 
wykonawczych i pamięci oraz zaburzeń przetwarzania informacji emocjo-
nalnych. Osobom uzależnionym od alkoholu może przydać się logopeda, 
który wskaże drogę, jak za pomocą języka stymulować działanie mózgu; 
Katarzyna Cygan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
„Spójność obrazów narracyjnych u dzieci z padaczką”. Istotą tego plakatu 
jest ukazanie, w jaki sposób dzieci z padaczką realizują obrazy narracyjne 
w tekstach tworzonych na podstawie historyjek obrazkowych i zadanych 
tematów; Ewa Dzięcioł-Chlibiuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz-
ny w Siedlcach), „Językowe wykładniki metafor w wypowiedziach stu-
dentów z niepełnosprawnością słuchową” – na podstawie zebranych od 
studentów z niepełnosprawnością słuchową ankiet, Autorka stara się od-
powiedzieć na pytania: w jaki sposób osoby niedosłyszące rozumieją formy 
przenośne: potoczne metafory, związki frazeologiczne i przysłowia, czy 
adekwatnie odnoszą je do konkretnej sytuacji, czy posługują się nimi  
w codziennych interakcjach. Co stanowi największy problem w przyswo-
jeniu metaforycznych znaczeń. Czy w systemie pojęć u osób z dysfunkcją 
słuchu istnieją wyrażenia przenośne i w jaki sposób są przez nie postrze-
gane i interpretowane. W jaki sposób starają się wyjaśniać związki, których 
nie znają; Karolina Gruszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie), „Sprawności językowe i komunikacyjne dziecka z mózgowym 
porażeniem dziecięcym”. Celem prezentacji jest opis i analiza sprawności 
językowych i komunikacyjnych dziecka z mózgowym porażeniem dziecię-
cym. Wyniki badań uzyskane zostały w oparciu o standard logopedyczne-
go postępowania diagnostycznego. Zwrócono też uwagę na postępowanie 
terapeutyczne; Ewa Hrycyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie), „Zaburzenia semantyczne i pragmatyczne u dzieci w wieku przed-
szkolnym – propozycje oddziaływań terapeutycznych”. Plakat przed-
stawiał temat wybranych propozycji oddziaływań terapeutycznych  
w przypadku zaburzeń semantyczno-pragmatycznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Podkreślał ważność podejmowanego tematu w kontekście 
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codziennego funkcjonowania dziecka w różnych grupach społecznych 
(rodzina, rówieśnicy, grupa przedszkolna); Aleksandra Jastrzębowska-
Jasińska (Gabinet Mówię Dobrze w Warszawie), „Metody terapii jąkania  
u młodzieży i osób dorosłych na podstawie studiów przypadków”. Autor-
ka zaprezentowała trzy studia przypadków, które zobrazowały sposób 
prowadzenia terapii jąkania, a także pokazały, że zastosowane metody 
(jąkania bardziej płynnego lub mówienia bardziej płynnego) mogą być 
skuteczne w leczeniu jąkania u pacjentów dorosłych i u młodzieży; Olga 
Jauer-Niworowska, Anna Lis (Uniwersytet Warszawski), „Terapia logope-
dyczna osób z dyzartrią poudarową (z uwzględnieniem zaburzeń połyka-
nia)”. Plakat dotyczył kompleksowej terapii logopedycznej osób z dyzar-
trią poudarową o zróżnicowanych objawach zależnych od lokalizacji 
udaru. Autorki zaprezentowały na nim także zasady terapii pacjentów  
z zaburzeniami połykania towarzyszącymi dyzartrii; Aldona Kocyła-Łuka-
siewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), „Cen-
tralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako jedna z przyczyn zaburzeń 
komunikacji językowej”. Autorka zaznaczyła, że właściwie postawiona 
diagnoza pozwala zaplanować i ukierunkować pracę terapeutyczną  
z dzieckiem. Odpowiednio prowadzona terapia centralnych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego poprawia sprawność komunikacyjną dziecka, 
jego funkcjonowanie w szkole. Możliwości terapeutyczne są duże: od stan-
dardowych metod pracy terapeutycznej po nowoczesne metody rehabilita-
cji: treningi słuchowe metodą Tomatisa, Johansena czy Warnkego; Sylwia 
Krupa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „Sprawności 
dialogowe osób z uszkodzeniami płatów czołowych”. Tematem posteru 
były sprawności dialogowe osób z uszkodzeniami płatów czołowych. Oce-
nę sprawności dialogowej, opartą o zgromadzony materiał badawczy, 
Autorka rozpatrzyła trójaspektowo: pod względem struktury dialogu, 
spójności występujących w nim reakcji, a także długości wypowiedzi. Re-
zultatem analizy było zestawienie najbardziej charakterystycznych cech 
sprawności dialogowej omawianych pacjentów; Natalia Kryszak (Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „Trudności w czytaniu i pisa-
niu u bliźniąt z alalią motoryczną”. Autorka wykazała związek między 
sprzężonymi problemami rozwojowymi, w tym alalią, a trudnościami  
w czytaniu i pisaniu; Marlena Kurowska (Uniwersytet Warszawski), „Spo-
soby aktualizowania prawidłowej struktury brzmieniowo-artykulacyjno- 
-gramatycznej wyrazów u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka 
uwarunkowanymi korowo”. Na plakacie Autorka przedstawiła grupy ćwi- 
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czeń i technik pozwalające na łatwiejsze i szybsze przywoływanie oczeki-
wanej w danym kontekście formy wyrazu: znaczeniowej, brzmieniowo- 
-artykulacyjnej oraz gramatycznej; Magdalena Kwaterkiewicz (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej), „Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno-
ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci 5-, 6-letnich”.  
W posterze naukowym Autorka zaprezentowała wyniki badań własnych 
dotyczących wpływu ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych na 
rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio-sześcioletnich, u których 
system fonetyczno-fonologiczny kończy swój dynamiczny rozwój; Hanna 
Owczarzak, Lidia Nawrocka, Anna Sinkiewicz (Collegium Medicum  
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Rehabilitacja 
głosu i mowy u pacjenta po usunięciu krtani i przełyku”. Przedstawiono na 
plakacie przebieg rehabilitacji logopedyczno-foniatrycznej 78-letniego pa-
cjenta po całkowitym usunięciu krtani i przełyku z rekonstrukcją za pomo-
cą transpozycji żołądka. W programie rehabilitacji wykorzystano doświad-
czenie oparte na nauce mowy przełykowej; Hanna Owczarzak, Hanna 
Mackiewicz-Nartowicz, Adam Maciejewski, Krzysztof Oleś, Cezary Szym-
czak, Łukasz Krakowczyk, Maciej Grajek, Anna Sinkiewicz (Collegium 
Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Instytut im. M. Skłdowskiej-Curie w Gliwicach), „Rehabilitacja głosu  
i połykania u pacjenta po przeszczepie krtani”. Na plakacie przedstawiono 
przebieg rehabilitacji logopedyczno-foniatrycznej 39-letniego pacjenta po 
transplantacji krtani. Do rehabilitacji włączono ćwiczenia toru oddechowe-
go, aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia fonacyjne, wykorzystując ele-
menty metody wokalistyczno-fonetycznej. Równolegle wprowadzono 
ćwiczenia połykania; Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie), „Procedury diagnostyczno-terapeutyczne w zespole 
zamknięcia”. W formie plakatu przedstawiono zagadnienia potrzeby reha-
bilitacji neurologopedycznej osób z zespołem zamknięcia. Potrzeba ta wią-
że się zarówno z poprawą standardów leczenia klinicznego, jak też z roz-
powszechnieniem wiedzy o samym zespole i sytuacji życiowej osób nim 
dotkniętych; Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie), Maria M. Kaczyńska-Haładyj (Szpital Neuropsychiatryczny  
w Lublinie), „Rozwój dziecka z zespołem Dravet. Dezintegracja – neuro-
plastyczność – neurokompensacja”. W pracy zaprezentowano wieloaspek-
tową ocenę zaburzeń neurorozwojowych u sześcioletniego chłopca z ze-
społem Dravet z uwzględnieniem zmian wynikających z przebiegu 
choroby i jej skutków dla motorycznego, emocjonalno-społecznego, po- 
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znawczego i językowo-komunikacyjnego funkcjonowania. Wielospecjali-
styczna ocena dziecka, weryfikowana w kolejnych fazach przebiegu choro-
by, pozwala planować optymalną, efektywną terapię i rehabilitację opisy-
wanego dziecka; Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie), Maria M. Kaczyńska-Haładyj (Szpital Neuropsychiatryczny  
w Lublinie), „Dysocjacja czy neurodegeneracja. Problemy diagnozy, lecze-
nia i rehabilitacji”. Autorki pokazały, że diagnoza zaburzeń degeneracyj-
nych musi przebiegać wieloetapowo i kompleksowo. Ze względu na dy-
namiczny charakter zmian otępiennych należy zwrócić uwagę na objawy 
prodromalne poprzedzające występowanie objawów demencji wieku roz-
wojowego. Oddziaływania rehabilitacyjne są zróżnicowane na poszczegól-
nych etapach choroby i zdrowienia. W wyniku oddziaływań rehabilitacyj-
no-edukacyjnych może nastąpić poprawa w zakresie funkcjonowania 
poprawczego; Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie), Maria M. Kaczyńska-Haładyj (Szpital Neuropsychiatryczny  
w Lublinie), „Zaburzenia neurorozwojowe w padaczce. Dynamika – lecze-
nie – terapia”. W pracy przedstawiono dynamikę zaburzeń neurorozwo-
jowych w przebiegu ciężkiego przypadku padaczki objawowej ze stanami 
padaczkowymi u siedmioletniego chłopca oraz wpływ wielospecjalistycz-
nej terapii na ustąpienie objawów padaczki i znaczną poprawę w funkcjo-
nowaniu motorycznym, społeczno-emocjonalnym i poznawczo-językowym; 
Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski), „Nowe formy rehabilitacji neu-
rologopedycznej jako odpowiedź na nowe formy farmakoterapii w choro-
bie Alzheimera”. Autorka zaprezentowała plakat opiniotwórczy dotyczący 
nowych form rehabilitacji neurologopedycznej jako odpowiedzi na nowe 
formy farmakoterapii stosowanej w chorobie Alzheimera. Celem takiej 
rehabilitacji stanie się umożliwienie pacjentom powrotu do względnej 
samodzielności poprzez pobudzanie naturalnej odbudowy uszkodzonych 
funkcji oraz uczenie pacjentów sposobów kompensacji tych deficytów, 
które okażą się trwałe; Marta Wysocka (Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie), „Prozodia emocjonalna w percepcji dzieci z uszko-
dzonym narządem słuchu i dzieci słyszących”. Plakat prezentował wyniki 
badań własnych nad odbiorem wyrażonych prozodycznie emocji przez 
dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem narządu słuchu oraz przez dzieci 
słyszące. Sugerowały one, że pomimo uzyskanej dzięki zastosowani protez 
słuchowych możliwości odbioru sygnału mowy, dzieci z uszkodzonym 
narządem słuchu mają duże trudności w percepcji prozodii emocjonalnej; 
Anna Zwierzchowska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
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Kukuczki w Katowicach), Katarzyna Ita Bieńkowska (Akademia Pedagogi-
ki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Rodzi-
ców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie), „Ćwiczenia kompensu-
jące zaburzenia czucia, kontroli ciała i równowagi dla dzieci z wadą 
słuchu”. Na plakacie przedstawiono kilkanaście prostych ćwiczeń nie tylko 
aktywizujących małą i dużą motorykę, ale też wpływających na efekty 
interdyscyplinarnych oddziaływań, mających na celu kompensację deficy-
tów rozwojowych spowodowanych wadą słuchu u dzieci. 

Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel – stała się bowiem dla 
uczestników forum dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, umiejęt-
ności. Przyczyniła się też do zacieśniania współpracy naukowej różnych 
ośrodków. 
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Recenzja książki Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie 

na autyzm, Barry M. Prizant, Tom Fidels-Meyer,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Kraków 2017 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu od wielu lat budzą ogromne zainte-
resowanie naukowców na całym świecie. Pomimo wielu interesujących 
doniesień, badacze wciąż poszukują odpowiedzi na nurtujące pytania  
w powyższej dziedzinie. Wśród nich znajduje się również Barry Prizent  
i jego współpracownicy (m.in. Amy Wetherby, Emili Robin i Amy Lau-
rent), którzy opracowali model SCERTS (Social Comunication, Emotional 
Regulation and Transactional Support)1. Powyższy model zawiera wskazówki 
dla rodziców, pedagogów oraz terapeutów dotyczący pracy z dziećmi  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto Prizent prowadzi wielolet-
nie obserwacje i badania nad zjawiskiem echolalii jako drogi do opanowa-
nia języka. Jeździ po całym świecie z wykładami, warsztatami i szkolenia-
mi, dzięki czemu jego działalność ma charakter uniwersalny, zrozumiały 
dla wszystkich społeczności kulturowych. 

Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm to książka, która jest wy-
nikiem czterdziestoletniej działalności naukowej autora. Powstała przy 
współudziale wielu ludzi, (m.in. współautora Toma Fidels-Meyera, wielo-
letniego współpracownika, przyjaciela Barrego Prizanta). Niezwykle nała-
dowana emocjonalnie, mądra, zachęcająca do zmiany w naszym postrze-
________________ 

1 B.M. Prizant, Tom Fidels-Meyer, Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na au-
tyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 243. 
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ganiu ludzi dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prizent już  
w swojej krótkiej przedmowie kładzie ogromny nacisk na znaczenie pracy 
terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu (komunikacja społeczna, 
stabilność emocjonalna, interakcje z innymi). Według danych Amerykań-
skich Centrów Kontroli Chorób (Centers for Disease Control) autyzm należy 
obecnie do najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwoju. Dotyka on aż 
jedno na 50 dzieci w wieku szkolnym2. Jednak w sposób krytyczny odno-
szę się do słów (niejednokrotnie przewijających się w tekście, np. s. 14, 17) 
określania autyzmu mianem choroby (?/!), która wymaga odpowiedniego 
leczenia. Przecież definicja autyzmu (zgodnie z obowiązującą, min. w Pol-
sce Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń 
Zachowania ICD-10 z 1993r) mówi wyraźnie: 

autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju charakteryzujące się nie-
prawidłowym i/lub upośledzonym rozwojem, pojawiające się przed  
3. rokiem życia, w którym występuje nieprawidłowe funkcjonowanie 
we wszystkich spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, komuni-
kacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań3. 

Mimo tej nieścisłości (być może niewłaściwy przekład z języka angiel-
skiego na język polski), nie sposób nie zgodzić się z autorem, że należy 
zmienić nasze postrzeganie osób dotkniętych autyzmem. Lektura książki 
ma przynieść nowy paradygmat w pedagogice specjalnej: 

zamiast klasyfikować dozwolone, funkcjonalne zachowania jako ozna-
kę patologii, zbadamy je jako część wielu strategii pomagających w ra-
dzeniu sobie, adaptowaniu się, komunikowaniu się i stawianiu czoła 
światu, który przytłacza takie osoby i budzi w nich strach – i dalej – 
…jak stworzyć strategie radzenia sobie z problemami i zaoferować 
pomoc, dzięki której będzie można zapobiec niepokojącym wzorcom 
zachowań i naturalnie doprowadzić do tych bardziej pożądanych?4 

Zatem zamiast odrzucać „autystyczne”, „niewłaściwe” zachowania, 
należałoby raczej zapytać: jaką pełnią funkcję? 

________________ 

2 Ibidem, s. 15. 
3 E. Pisula, Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia, Wydawnictwo Harmonia, 

Gdańsk 2016 – Wydanie IV, s. 33. 
4 B.M. Prizant, Tom Fidels-Meyer, op. cit., s. 17. 
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Całość książki podzielona jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza 
część: „Zrozumieć autyzm: zawiera sześć rozdziałów: „Zapytaj dlaczego?”, 
„Słuchaj”, „Fascynacje”, „Zaufanie, strach i kontrola”, „Pamięć emocjonal-
na”, „Zrozumienie społeczne”. Niewątpliwie poruszane kwestie otwierają 
serca czytelników i inspirują do zgłębienia i przede wszystkim zrozumie-
nia autyzmu. Na szczególną uwagę zasługują dwie poruszane kwestie: 
umiejętność słuchania oraz zjawisko echolalii. Słuchanie jest podstawą 
prawidłowej komunikacji. Jeżeli nie potrafimy słuchać, dzieci które nie 
komunikują się w sposób werbalny, wpadają w frustrację, złość, która  
z kolei nie jest wynikiem agresji, lecz próbą komunikacji. Raun Kaufman 
(pierwsze dziecko Programu Son-Rise)5 wykazuje, że dzieci z autyzmem 
mówią w języku „obcym” (porównanie do szwedzkiego), dla nas niezro-
zumiałym. Barry Prizent, przez wiele lat obserwując osoby z autyzmem, 
badał zjawisko echolalii. Dowiódł, że taki rodzaj mowy (komunikowania), 
to nie jest pozbawione znaczenia „papugowanie”, ale mowa werbalna, 
która ma swój cel. Tymczasem terapeuci, nie rozumiejąc echolalii i nakła-
niając rodziców do jej zdecydowanego przerywania, powodują zahamo-
wanie mowy. Mało tego, poprzez takie działania uniemożliwiają dziecku 
podejmowanie prób komunikowania się, zakłócają proces uczenia się  
i nawiązywania łączności ze światem. 

Druga część – „Życie z autyzmem” – podzielona jest na następne sześć 
rozdziałów: „Co trzeba zrobić, by mieć to coś”, „Mądrość grupy znajo-
mych”, „Prawdziwi eksperci”, „Perspektywiczne spojrzenie”, „Rozbudź 
ducha” oraz „Ważne pytania”. Ta część niesie ze sobą bardzo ważne  
przesłanie: „Z autyzmu się nie wyrasta – tłumaczy Dena Gassner, matka, 
która sama dotknięta jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu – w niego się 
wrasta”6. 

Niesłychanie cenne są historie rodzin, które dzielą się doświadczenia-
mi, jakie nabyły poprzez wspólne (trudne) dorastanie ich dzieci od okresu 
wczesnego dzieciństwa poprzez okres przedszkolny, nastoletni aż po do-
rosłość. To niesamowity traktakt o sile miłości, zrozumienia, akceptacji  
i ogromnego szacunku. Rodzice, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko ma 
autyzm, stają się w pierwszym momencie osamotnieni, wyizolowani. Na-
________________ 

5 R.K. Kaufman, Autyzm przełom w podejściu. Wydawnictwo Vivante, Białystok 
2016. 

6 Barry M. Prizant, Tom Fidels-Meyer, Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na au-
tyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 190. 
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gle ludzie, którzy byli w ich dotychczasowym życiu, wycofali się. Barry 
Prizant przez pryzmat czterdziestoletniego doświadczenia nakreśla nowe 
ścieżki pracy terapeutycznej, pomaga w osiągnięciu sukcesów na miarę 
możliwości dzieci, a w przyszłości dorosłych z autyzmem. 

Język, którym posługuje się autor (mimo trudnego zagadnienia doty-
czącego autyzmu), jest przystępny, zrozumiały. Dociera do szerokiego 
grona odbiorców (nauczycieli, terapeutów, rodziców). Lektura książki daje 
nowe spojrzenie na autyzm jako „niezwykły wymiar człowieczeństwa”. 

Uważam, że publikacja, dostarczając nowych treści wzbogaconych  
o dane z badań własnych autora i jego długoletnich obserwacji, stanowi 
cenny wkład w dziedzinę. 
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