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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 21/2018  

Wprowadzenie 

Niniejszy, już 21 tom Interdyscyplinarnych Kontekstów Peda-
gogiki Specjalnej to zbiór artykułów dotyczących bieżących pro-
blemów pedagogiki specjalnych. Opracowanie rozpoczyna artykuł 
prof. Bogusława Śliwerskiego dotyczący wyjątkowości fenomenu 
wychowania harcerskiego. Autor podejmuje się odpowiedzi na 
pytanie w jakim stopniu współczesna myśl pedagogiczna odwołuje 
się do fenomenu wychowania skautowego? A także Czy możemy 
mówić o pedagogice skautingu czy może o skautowej pedagogii? 
Jak wskazuje Prof. Śliwerski w artykule, nie można tych kwestii 
rozstrzygnąć na poziomie jedynie normatywnych modeli, jeżeli nie 
sięgnie się do dotychczasowych badań, jak i nie wykaże konieczno-
ści dokonania w tym zakresie naukowego zwrotu. 

Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プライバシー)? 
Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej  
w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej – to pro-
blematyka rozważań podjętych przez dr hab., prof. UMK Beatę 
Borowską-Besztę. Jak wskazuje Autorka, celem części badań, anali-
zowanej niniejszym w raporcie było zrozumienie i przeanalizowa-
nie przestrzeni i wybranych artefaktów behawioralnych i fizyczno- 
-materialnych 6 szkół i 1 placówki wsparcia dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną, w kontekstach kultury organizacyjnej, 
emicznego, japońskiego rozumienia przestrzeni oraz przestrzeni 
jako kulturowego rezerwuaru kodowania konstruktu niepełno-
sprawności. W kolejnym artykule dr hab., prof. UKW Dorota Pod-
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górska-Jachnik przedstawia problemy niepełnosprawności widzia-
ne przez pryzmat potrzeb, zarówno tych określanych jako specjalne 
(specjalne potrzeby edukacyjne, rozwojowe, zawodowe), jak i tych 
uniwersalnych. Autorka poddaje analizie zarówno sam termin (spe-
cjalne) potrzeby, jak i jego teoretyczne i praktyczne eksploracje  
w odniesieniu do działań pielęgnacyjno-kompensacyjnych, eduka-
cyjno-wychowawczych i terapeutycznych. 

Zagadnienia dotyczące tematyce wsparcia w edukacji włączają-
cej jednej z grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 
uczniom cudzoziemskim zostały przedstawione przez prof. Iwonę 
Chrzanowską oraz dr hab. prof. UAM Beatę Jachimczak. Jak wska-
zują Autorki, problemy uczniów cudzoziemskich, tak w odniesieniu 
do edukacji, jak i integracji społecznej w kraju, do którego przybyli 
są specyficzne nawet w ramach grupy uczniów ze SPE. 

W następnym artykule dr Teresa Serafin prezentuje, podejmo-
wane przez organizacje społeczne i urząd miasta st. Warszawy, 
inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełno-
sprawnością i ich rodzin. Jak wskazuje Autorka tekstu, inicjatywy te 
dotyczą między innymi kontynuowania działań systemu edukacji 
w zakresie wyrównywania szans uczniów z niepełnosprawnością 
przez instytucje wykonujące zadania z zakresu różnych obszarów 
polityki społecznej, w tym wspierające funkcjonowanie zawodowe  
i osobiste dorosłych. 

Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji u dzieci 
w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym to zagadnienie przedsta-
wione przez dr Ewę Gackę. Autorka prezentuje działania uprzedzające 
wystąpienie nieprawidłowości w rozwoju artykulacji skierowane na 
niemowlęta i dzieci w wieku poniemowlęcym. Problematyka pre-
werbalnych zachowań komunikacyjnych dzieci z zespołem Cri du 
Chat w ocenie rodziców to kolejny artykuł przygotowany przez 
Agnieszkę Kamyk-Wawryszuk. Przedstawione przez Autorkę  
w artykule prewerbalne zachowania komunikacyjne dzieci z zespo-
łem Cri du Chat wskazują, że są one zróżnicowane, począwszy od 
wskazywania gestem tego, co potrzebują, do wokalizowania w celu 
sprowokowania kontaktu z drugą osobą a wskazane przez rodzi-
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ców zachowania córki/syna mogą stanowić podstawę do procesu 
nauczania komunikacji prewerbalnej. Dr Magdalena Magierska- 
-Krzysztoń i dr Magdalena Olempska-Wysocka przedstawiły bada-
nia własne dotyczące kompetencji językowych dzieci z głuchotą 
prelingwalną zaimplantowanych do drugiego roku życia. Celem 
badań było określenie poziomu kompetencji językowych dzieci  
z głuchotą prelingwalną, które zostały zaimplantowane wszczepem 
ślimakowym do drugiego roku życia, z zastosowaniem Testu 6 
dźwięków Linga, skali MAIS i MUSS a także testu TAPS. 

W kolejnym artykule Dr Kornelia Czerwińska i Agnieszka Pi-
skorska podjęły problematykę nauczania języka obcego w grupie 
uczniów niewidomych i słabowidzących, dokonując przeglądu ba-
dań dotyczących tyflometodologii języka obcego. Studia omawiane 
w artykule mają wgląd w nabycie pierwszego języka lub naukę 
języków obcych przez uczniów niedowidzących. Rozumowanie 
przez analogie oparte na materiale geometrycznym u uczniów nie-
widomych to zagadnienie przedstawione przez dr Izabellę Kuchar-
czyk. Autorka zaprezentowała wyniki badań dotyczących rozu-
mowania przez analogie geometryczne uczniów niewidomych  
w wieku 10 lat, 12 lat i 14 lat. Badaniami objęto grupę 63 uczniów 
niewidomych i 63 uczniów widzących. Do badań wykorzystano  
12 tablic serii B Progressive Matrices Johna C. Ravena. Jak wskazuje 
Autorka, szczegółowa analiza zależności pomiędzy zmiennymi 
pozwoliła określić różnice pomiędzy grupami uczniów w zakresie 
rozumowania przez analogie geometryczne. 

Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek i dr hab. prof. UP Jolanta Zieliń-
ska omówiły problematykę osoby dorosłej z niepełnosprawnością 
słuchową jako odbiorcy sztuki. Autorki przedstawiły badania nad 
percepcją sztuki przez osoby z zaburzeniami słuchu, które prze-
prowadzono z perspektywy pedagogiki specjalnej i neuroestetyki  
z zastosowaniem techniki encefalograficznej i analizy QEEG przy 
użyciu głowy Mitsar-EEG-202. Jak podkreślają Autorki, wyniki tego 
badania wykazały przydatność proponowanego procesu badaw-
czego do identyfikacji nowych tematów badawczych w dziedzinie 
pedagogiki specjalnej. 
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Dr hab. prof. APS Wanda Hajnicz i dr Iwona Konieczna w ko-
lejnym artykule wskazują, że problemy określonych specjalności  
z obszaru pedagogiki specjalnej wzajemnie się przenikają lub też 
znacznie wykraczają poza obszar danej subdyscypliny. Prezento-
wany artykuł podejmuje kwestie związane ze wskazaniem głów-
nych problemów, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowa-
nia osób z chorobą przewlekłą w różnych obszarach ich życia. 

Dr Beata Antoszewska, w artykule „Obraz autointerpretacji pro-
fesji lekarskiej – narracje lekarzy” podejmuje próbę przedstawienia 
znaczeń nadawanych swojej profesji przez lekarzy. Zebrany przez 
Autorkę materiał stanowi część szerzej zakrojonego projektu, który 
dotyczył relacji lekarz – pacjent, zrekonstruowanej w indywidual-
nych narracjach lekarzy. Badania ściśle wiążą się z perspektywą 
jakościową – paradygmatem interpretatywnym. 

W ostatnim artykule dr Oleksandra Yehorova przedstawia per-
spektywy wychowania obywatelskiego. Artykuł omawia teoretycz-
ne aspekty i znaczenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej  
w dzisiejszych czasach i analizuje jej rolę, zadania, programy po-
zaszkolne, najlepsze doświadczenia i praktyki edukacji pozaszkol-
nej w Stanach Zjednoczonych w zakresie edukacji obywatelskiej  
i wychowania. Opracowanie zamykają sprawozdania z konferencji 
przygotowane przez Justynę Sochę i Agnieszkę Nymś-Górną. 

Z największą przyjemnością oddaję w Państwa ręce niniejszy 
tom Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej, jed-
nocześnie dziękując Autorom za trud dzielenia się swoimi reflek-
sjami i za inspiracje do stawiania kolejnych pytań badawczych. 

Magdalena Olempska-Wysocka 
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Wyjątkowość fenomenu  
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ABSTRACT: Bogusław Śliwerski, Wyjątkowość fenomenu harcerskiego wychowania [The 
uniqueness of the phenomenon of the scouting-based education]. Interdyscyplinarne 
Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21, Poznań 2018. Pp. 13-30. Adam Mickiewicz 
University Press. ISSN 2300-391X 

The world scout movement, including the Polish scout movement refers to a lesser 
or even to an orthodox extent to the pedagogical ideas and assumptions of Scouting 
by Robert Stephenson Baden-Powell and the successors of his pedagogics. In the 
article I respond to the question, to what extent does contemporary pedagogical 
thought refer to the phenomenon of scout movement education? Can we speak of 
the pedagogy of scouting or rather of scouting pedagogics? These issues cannot be 
solved solely on the level of normative models if one would not reach to former 
studies without indicating the necessity of conducting a scientific turn in this re-
gard. 

KEY WORDS: scouting, scout movement, education, pedagogics, scouting pedagogy, 
pedagogics of scouting 

 
 
Praktykowanie harcerstwa jest bardzo szerokie. Także w śro-
dowiskach pedagogicznych. Rozważania o harcerstwie, teoria 
harcerstwa, w Polsce prawie nie istnieje1. 

________________ 

1 A. Kamiński, Przedmowa [w:] Skauting i Harcerstwo. Wybór pism charakte-
ryzujących ruch młodzieży i system wychowawczy, oprac. Aleksander Kamiński, 
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 5 (Reprint maszynopisu autorskie-
go z 1946 roku). 



14 BOGUSŁAW ŚLIWERSKI 

Wstęp 

Kwestia wychowania w skautingu, który w swoich polskich 
dziejach przyjął własną nazwę – harcerstwo, wymaga usytuowania 
w pedagogice harcerskiej, która w XXI w. musi być osadzona  
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Istnieje już bo-
gata literatura przedmiotu badań tego ruchu oraz źródeł jego ewo-
luowania w toku dziejów, ze szczególnym ich rozwinięciem w od-
niesieniu do lat transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej od 1989 
roku. Miejscami, ze względu na przywoływane źródła, pisząc  
o skautingu będę odnosił swoje analizy do harcerstwa niezależnie 
od tego, czy mamy na uwadze Związek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Harcerzy Rzeczypospolitej czy inną organizację harcerską 
w naszym kraju. Nawiązuję do socjologicznej przesłanki Floriana 
Znanieckiego, który w swoim studium z socjologii wychowania 
stwierdza krzyżowanie się w społeczeństwach różnych grup spo-
łecznych, przy czym pomimo cechującej je wielości, różnorodności  
i odrębności są takie, które ogniskują swoje działania wokół wpły-
wowej grupy, jaką dla mnie jest w tym przypadku właśnie skau-
ting. W ujęciu socjologa: (…) wpływ krzyżujących się grup w stosunku 
podporządkowania nie zawsze jest jednostronny, że słabsza i mniej liczna 
grupa, pod pewnymi względami podporządkowana grupie licznej i potęż-
nej, sama również przez swych członków stara się, często z powodzeniem, 
na nią wpłynąć i w pewnych innych sprawach sobie ja podporządkować.2 

Każde harcerstwo w Polsce w mniejszym lub nawet ortodoksyj-
nym zakresie odwołuje się do idei i założeń pedagogicznych skau-
tingu Roberta Stephensona Baden-Powella oraz kontynuatorów 
jego pedagogii. W tym sensie każde harcerstwo jest w jakimś stop-
niu od nich zależne nasycając pedagogię harcerską czynnikami ją 
częściowo różnicującymi w stosunku do innych harcerstw. Warto 
nadmienić, że w większości krajów są zupełnie oddzielne organizacje skau-
towe żeńskie i męskie, często osobne katolickie, protestanckie, YMCA  
________________ 

2 F. Znaniecki, Socjologia Wychowania, tom I. Wychowujące społeczeństwo, 
Warszawa: Książnica –Atlas Tow. Naucz. Szkół Wyższ. 1928, s. 49. 
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i nawet partyjne. Chlubą naszą jest, że pomimo wielu przeciwności potrafi-
liśmy jednak utrzymać jedność3. Po kilkudziesięciu latach niewoli  
i zniewolenia w czasach nazistowskiej, a następnie radzieckiej 
przemocy fizycznej, strukturalnej i symbolicznej, po zlikwidowaniu 
cenzury politycznej nareszcie możemy publikować studia monogra-
ficzne i wyniki badań podstawowych o środowisku socjalizacyjnym 
i wychowawczym, którego fundamentalne założenia aksjonorma-
tywne, metodyka pracy z osobami trzech generacji – dzieci, doro-
słych i osób starszych oraz odroczone w czasie osiągnięcia mogą 
sprzyjać ich dalszej realizacji w adekwatnych do zmieniającej się 
rzeczywistości warunkach społecznych, gospodarczych, politycz-
nych i osobistych. 

Pedagogika a pedagogia harcerska 

To, że harcerstwo ma w swoich założeniach przede wszystkim 
funkcję socjalizacyjną, a więc pośredniego wychowania i wycho-
wawczą było przedmiotem wielu rozpraw naukowych w okresie  
II Rzeczypospolitej, które zostały wyłączone przez kilkadziesiąt lat 
z powszechnego dostępu do ich treści aż do 1990 r., kiedy to została 
zniesiona w Polsce cenzura. Nie stały się zatem podstawą do zaktu-
alizowania zawartych w nich przesłanek i argumentacji.4 Warto 
powrócić do tezy historyka Adama Massalskiego: (…) że harcerstwo 
polskie to skauting plus niepodległość i myśl pedagogiczna. Myśl pedago-
giczna, której poziom wyróżnia harcerstwo wśród innych organizacji skau-

________________ 

3 J. Tworkowska, Równajmy krok. O współpracy z Ruchem Harcerskim Na-
uczycielstwa i Rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016 (reprint 
wydania z 1931 roku), s. 36. 

4 W latach 2014-2017 ukazało się w Oficynie Wydawniczej „Impuls” pod redak-
cją Wojciecha Śliwerskiego 141 reprintów publikacji z lat 1909-1939, które przez 
łączny okres prawie 80 lat były niedostępne polskiej nauce, środowiskom harcer-
skim i instruktorskim w wyniku okupacji, cenzury i rozproszenia źródeł. 
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towych5. W pokonferencyjnym tomie, w którym ów kielecki uczony 
opublikował swój list do uczestników naukowej debaty jest artykuł 
Kazimierza B. Schütterly, w którym przyznaje on, że pedagogika 
harcerska nie została uznana za wyodrębnioną dyscyplinę nauko-
wą. Stało się tak pomimo realizowanego do 1989 r. w szkolnictwie 
wyższym przedmiotu „Metodyka wychowania w ZHP”. We wcze-
snych latach 90. pedagogika harcerska była dyscypliną postulowaną. Mó-
wiono o niej jako o przedmiocie6. Po 1990 r. przedmiot ten jednak został 
wycofany z programów kształcenia pedagogicznego, natomiast 
jeszcze ukazywały się nieliczne opracowania o charakterze meto-
dycznym mające wskazywać – zdaniem tego autora – na jednak 
istnienie takiej pedagogiki. 

Najsilniej zaciążyły na wymiarze samowychowawczym harcer-
stwa idee krzewione przez towarzystwo „Eleusis”, w którym dzia-
łali najwybitniejsi twórcy polskiego skautingu, jego inicjatorzy, jak: 
Andrzej Małkowski, Jerzy Grodyński, Ignacy Kozielewski, Tadeusz 
Strumiłło czy twórczyni rodzimego skautingu żeńskiego Olga Dra-
honowska-Małkowska. Dzięki nim, ich niewątpliwym wpływom na 
cały ruch, pogłębiony został harcerski ideał wychowawczy o pier-
wiastki narodowe poprzez nawiązanie do eleuzyńskiej idei brater-
stwa, ascezy, ekumenicznego wymiaru diakoni, karności i lojalności 
oraz perfekcjonizmu, harmonijnego rozwoju osobowości. Reguła ta 
ulegała różnym przekształceniom, uzyskując w obecnym wydaniu 
z 2017 r. treść znacząco od niej odchodzącą – Harcerz pracuje nad 
sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.7 

________________ 

5 A. Massalski, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego [w:] Dorobek 
pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocz-
nicę powstania „Nieprzetartego Szlaku”, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pe-
dagogiczna „Ignatianum” , Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP 2008, 
s. 9. 

6 K. B. Schütterly, Pedagogika ZHP – mity a rzeczywistość [w:] Dorobek peda-
gogiki…, dz.cyt., s. 105. 

7 Harcerz jest wolny od nałogów – 10 punkt Prawa Harcerskiego zmieniony [w} 
https://zhp.pl/2017/harcerz-jest-wolny-od-nalogow-10-punkt-prawa-
harcerskiego-zmieniony/ data odczytu: 10.01.2018 
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Adaptowany angielski skauting w sferze ideologicznej był z jednej 
strony pogłębiany, nasycany narodowym pierwiastkiem, z drugiej 
zaś, w przesadnej obawie o zarzucanie współczesnemu harcerstwu 
związku z doktryną burżuazyjnego wychowania, był on „spłycany” 
czy pozbawiany całkowicie pożądanych z wychowawczego punktu 
widzenia walorów o uniwersalnym, pozaideologicznym charakte-
rze. Zachowała się jednakże idea ujmowania ruchu harcerskiego 
jako ruchu samowychowawczego, który premiuje w swoich meto-
dach samodzielność, inicjatywę, twórczość, zaradność i sprawność 
psychofizyczną. Współczesne harcerstwo nie ustrzegło się jednak 
niebezpieczeństwa, które R. Baden Powell określał mianem (…) 
przefilozofowania skautingu, robienia z niczego rzeczy bardzo mądrej, 
teorji naukowej8. Obradujący w Genewie w 1922 r. uczestnicy Trze-
ciego Kongresu Wychowania Moralnego uznali skauting za (…) 
najwybitniejszy czyn pedagogiczny naszej epoki9. 

Mamy za sobą próbę wpisania w okresie PRL teoretycznej wie-
dzy praktycznej i teoretycznej (w tym także historycznej) o harcer-
stwie w zakres nauk o wychowaniu, wyłaniając w nich m.in. peda-
gogikę harcerską, co jednak się nie przyjęło. Nie ma zatem 
pedagogiki harcerskiej, ale jest pedagogia tego środowiska, czyli 
uniwersalna sztuka (częściowo metoda) inkulturacji, wspomagania 
indywidualnego rozwoju i uspołecznienia dzieci i młodzieży  
w harcerstwie jako wyjątkowym – ze względu na jego specyficzne 
cechy – środowisku socjalizacyjnym. Podobnie jak ma to miejsce w 
systemie oświatowym, możemy mówić o zgromadzonej w toku 
stulecia istnienia i rozwoju tego ruchu usystematyzowanym, teore-
tycznym uzasadnieniu i wyposażeniu w bogatą aparaturę pojęcio-
wą założeń i twierdzeń dotyczących wychowywania człowieka, 
odniesionym do składników rozumienia tego pojęcia. Harcerstwo 
jest doktryną pedagogiczną, jeśli stwierdzamy, że ma ono swoją 
________________ 

8 H. Glass, Gawędy z drużynowym. Zbiór rad i wskazówek dla instruktorów 
harcerskich, Warszawa 1923, s. 48. 

9 za: T. Strumiłło, Harcerstwo a szkoła, [bez miejsca wydania i daty/ nadbitka] 
W. Błażejewski, Bibliografia Harcerska 1911 – 1960, Warszawa 1980, s. 163. sugeruje 
rok wydania 1921/ 
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odrębną wiedzę na temat tego, jak należy pojmować w nim wy-
chowanie (harcerskie), czym ono jest, jakie jest jego znaczenie, co 
jest jego specyfiką i jakie ma cechy. 

W toku ewolucji tego ruchu ów fenomen nie zatracił swoich 
fundamentalnych wyznaczników. Harcerstwo stanowi to wszystko, 
czego ludzie uczą się w nim poza oficjalnie dostępnym i znanym 
programem Związku. Tym samym harcerstwo jest tym wszystkim, 
czego uczy sam fakt przebywania w nim jako środowisku socjaliza-
cyjno-wychowawczym, a co nie było jego funkcją założoną. Plura-
lizm ruchu harcerskiego wynika z istniejących wśród jego kadr róż-
nic w zakresie doktryny pedagogicznej i ideologii wychowawczej. 
Natomiast każda z jego odmian dotknięta jest ukrytym program 
wychowawczym. Przekonywanie zatem, że któreś z harcerstw jest 
lepsze, bardziej wartościowe czy politycznie poprawne nie zabez-
piecza przed tym, do czego nie chciałoby doprowadzać, a mimo to 
sprzyja możliwemu np. osobistemu rozczarowaniu, słabej rekruta-
cji, pozoranctwu, blagierstwu, nudzie czy bylejakości. Natomiast 
każda z jego odmian dotknięta jest ukrytym program wychowaw-
czym. Przekonywanie zatem, że któreś z harcerstw jest lepsze, bar-
dziej wartościowe czy politycznie poprawne nie zabezpiecza przed 
tym, do czego nie chciałoby doprowadzać, a mimo to sprzyja moż-
liwemu np. osobistemu rozczarowaniu, słabej rekrutacji, pozoranc-
twu, blagierstwu, nudzie czy bylejakości. 

Jak pisał w 1946 r. Józef Sosnowski: Bliskoznaczny wyraz „pedago-
gia” – oznacza właśnie sztukę wychowania. (…) ktoś wiedziony tzw. intu-
icją, bez znajomości pedagogiki , uprawiając zatem pedagogię, może sku-
tecznie wychowywać. Pedagogię uprawia zapewne większość matek  
w stosunku do swoich dzieci10. Współcześnie pojęcie pedagogii ma 
kilka znaczeń: 1) jest sztuką skutecznego wywierania wpływu na 
dzieci i młodzież dla zrealizowania określonych celów edukacyj-
nych, metaforycznie rzecz ujmując „uprawą ludzkiego ducha”;  

________________ 

10 J. Sosnowski, O wychowaniu w ogóle i wychowaniu harcerskim, Kraków: 
Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016 (Reprint z nieopubl. wydruku z 1946 roku),  
s. 11. 
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2) rodzajem doktryny pedagogicznej, ideologii edukacyjnej lub 
ukrytego programu wychowania; 3) w obszarze anglojęzycznym – 
jest względnie spójnym i trwałym zbiorem praktyk edukacyjnych, 
poprzez które jednostka przyswaja sobie nowe (lub rozwija dotych-
czas istniejące) formy postępowania, wiedzy, umiejętności i kryteria 
ich oceny, przejmując je od kogoś (lub czegoś), kogo uznaje za sto-
sownego ich dostarczyciela (przekaziciela) i ewaluatora.11 Pedago-
gia jest zatem społeczną praktyką wychowawczą, mającą swoje 
uzasadnienie w refleksji, doświadczeniu biograficznym, a więc 
wiedzy potocznej, ale także częściowo naukowej. Pedagogika na-
tomiast jest terminem zarezerwowanym w nauce do określenia za 
jego pośrednictwem odrębności dyscypliny naukowej (lub dziedzi-
ny wiedzy) o procesach edukacyjnych, której zadaniem jest wytwa-
rzanie wiedzy o całokształcie praktyki oraz teorii edukacyjnej – 
minionej i aktualnej. Obiektem badań tak rozumianej pedagogiki są więc 
pedagogie we wszystkich swoich znaczeniach.12 

Harcerstwo jako pedagogia jest zarówno doktryną pedagogicz-
ną, ideologią pedagogiczną, jak i ukrytym – w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu – konceptem samowychowania wszystkich jego 
członków: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Stanisław 
Sedlaczek pisał o pracach Baden-Powella, że: (…) mają charakter 
pedagogiczny i publicystyczny. Stąd zasadnicza trudność zupełnie ścisłego 
ustalenia, co jest wyrazem istotnym poglądów B.P., a co spowodowane  
w mniejszym lub większym stopniu taktyką wychowawczą. Mniemam, że 
można założyć, iż B.P. celom pedagogicznym jednak poglądów swoich 
zasadniczych nie podporządkowywał, że wobec tego wypowiedzenia się 
jego w kwestjach zasadniczych można uważać za istotny, prawdziwy wy-
raz poglądów13. 

Harcerstwo jako pedagogia nie musi zmierzać ku akademickiej 
pedagogizacji swoich kadr, a więc wpisywania, wyjaśniania i inter-

________________ 

11 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa: WAiP 2008, s. 493. 
12 Tamże, s. 495. 
13 S. Sedlaczek, Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego, Kraków: 

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 6. (Reprint wydania z 1928 roku). 
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pretowania zachodzących w tym ruchu procesów w taki sam spo-
sób, jak czyni to pedagogika współczesna w edukowaniu przy-
szłych pedagogów, gdyż może czerpać z zasobów nie siląc się na 
własną, jakąś naukową autonomię. Wystarczy, że nauki pedago-
giczne wystarczająco silnie reagują na najnowsze nurty myśli teore-
tycznej w humanistyce i w naukach społecznych, a także w innych 
dziedzinach życia, by dzięki wzbogacaniu procesu kształcenia kadr 
instruktorskich o chociaż część tej wiedzy, móc zbliżać się do lep-
szego rozumienia i wyjaśniania procesów, na które można mieć 
większy wpływ bądź też dysponować większą świadomością ich 
wpływu. Wyjątkowość pedagogiki jako nauki dla harcerskiej peda-
gogii polega na tym, że pytając o wzorce krytyczności i ich ukryte 
założenia, umożliwia formułowanie pytania o jego własną tożsa-
mość. Odsłania wielorakość i ambiwalencję, między innymi dobra  
i zła, prawdy i fałszu, piękna i kiczu, nadziei i porażek, życia  
i śmierci, chaosu i porządku, przymusu i wolności, wpływu i oporu, 
tradycji i przeszłości, odpowiedzialności i nieodpowiedzialności  
w kształceniu i wychowaniu, pozwalając zarazem na odczytanie 
poprzez te kategorie losów autentyczności tych procesów, na do-
strzeganie ich dynamiki i realnych zagrożeń, napięć, sytuacji i pro-
cesów. Dzięki rozpoznaniu układu biegunowych dynamizmów 
pedagogika uwypukla i respektuje zarazem wagę przeciwstawnych 
sobie zjawisk, uczulając na podwojenie kryjących się w tym napię-
ciu niebezpieczeństw, ograniczeń czy zagrożeń, akcentując drama-
tyczne rozdarcie i niepokój. 

Instruktorzy harcerscy, choć nie muszą, a w większości i za-
pewne nie są nauczycielami czy profesjonalistami w szeroko rozu-
mianej dziedzinie edukacji, to jednak z racji pełnionych, a ustruktu-
ryzowanych także instytucjonalnie ról, stają się lub już są 
pedagogami. Aleksander Kamiński wyróżniał dwa typy pedago-
gów: profesjonalistów i amatorów. Wśród tych pierwszych tylko ci 
nauczyciele i wychowawcy są pedagogami, którzy poddają kontroli 
badawczej, analizom porównawczym i refleksji teoretycznej sprawy 
wychowawcze, teoretyzują na tematy wychowawcze. Są jednak pedago-
dzy amatorsko traktujący swe powołanie, do jakich zaliczał tę część 
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kadr instruktorskich w harcerstwie, która poddaje refleksji swoją 
aktywność, penetruje środowiskowe przyczyny sukcesów i porażek 
rozwojowych, kulturalnych i społecznych oraz poszukuje i aktywi-
zuje czynniki mogące wesprzeć (…) wychowawcze naprostowywanie 
spaczeń, inicjowanie sytuacji sprzyjających pomyślności we wszechstron-
nym rozwoju jednostek, grup, społeczności (…)14, to – (…) sól intelektu-
alna swych kręgów koleżeńskich.15 

Wychowawcy harcerscy wpisują się w szeroko pojmowaną gru-
pę pedagogów społecznych, która może być lepiej przygotowana 
do podejmowania działania w tkance społecznej wobec trzech kate-
gorii osób: zagrożonych wyłączeniem, wyłączanych i już wyłączo-
nych (wykluczonych) z życia społecznego. Tak rozumiani instruk-
torzy orientują działania na opiekę i pomoc, na wychowanie, 
inkulturację, edukację i animację procesów wspomagających rozwój 
innego człowieka czy grup społecznych. Na tym tez polegała siła 
skautingu, harcerstwa, że był on od samego początku ruchem in-
kluzyjnym, a nie ekskluzywnym, elitarnym, zarezerwowanym dla 
określonej grupy społecznej. Jest w tym zbieżność z oczekiwaniami 
A. Kamińskiego, by czynić pedagogikę społeczną pedagogiką śro-
dowiskową w tym sensie, że potraktujemy harcerstwo jako środo-
wisko ludzkiego życia, które wymaga nie tyle jego instytucjonaliza-
cji, ile nasycania je intencjonalnością wychowawczą i dostrzegania 
w nim dotychczas sobie nieuświadamianych przez kadry instruk-
torskie wychowawczych możliwości w zakresie lepszego wspoma-
gania rozwoju osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kamiński jednoznacznie opowiadał się za pedagogiką humani-
styczną w harcerstwie, która stoi po stronie wychowywania innych 
istot z pełnym poszanowaniem ich godności. W tym ujęciu pedagog 
organizuje, reorganizuje i ulepsza środowisko (…) nie tyle dla ludzi  
z tego środowiska i nie tyle przez ludzi tego środowiska, lecz nade wszystko 
wspólnie z ludźmi środowiska, kiedy to wychowawca jest wśród ludzi jako 

________________ 

14 A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa: PWN 1978, s. 6-7 
15 tamże, s. 5. 
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powiernik, doradca, animator, przodownik i rzecznik.16 Wychowawca-
pedagog (…) postrzega wychowanka zawsze dwojako, widząc w nim nie 
tylko przedmiot, ale i podmiot procesu wychowawczego. Proces ten widzi 
we współdziałaniu z jednostką obdarzoną samoświadomością, nawet gdy 
jednostka ta jest dzieckiem. Dla pedagoga nie do przyjęcia jest podział na 
manipulujących i manipulowanych, na urabiających i urabianych. Peda-
gog widzi wychowawcę jako specjalistę działającego wśród ludzi, zjednują-
cego ich dla wartości i motywacji wyższego poziomu.17 

Swoistość wychowania pośredniego w harcerstwie 

Siłą harcerstwa jest to, że może ono włączać do życia społeczne-
go i sprzyjać odzyskiwaniu mocy własnej wartości, aspiracji, szans 
na lepsze życie tych, którzy są pozbawiani właśnie takich nadziei  
w swoim środowisku rodzinnym (które bywa, że jest środowiskiem 
zagrożenia społecznego, dysfunkcyjnym), szkolnym, pozaszkolnym 
czy zawodowym. Harcerstwo zawsze najlepiej sprawdzało się  
w tym właśnie obszarze społecznego życia, w ratowaniu i wydo-
bywaniu na powierzchnię życia osób wartościowych a mimo to 
gdzieś i przez innych marginalizowanych, zaniedbanych, szykano-
wanych, ale i o zaniżonym poczuciu wartości, niepewnych siebie,  
o niezaspokojonej potrzebie afiliacji, bezpieczeństwa czy przynależ-
ności i samorealizacji, poszukujących społecznie wartościowych 
celów, pragnących się sprawdzić czy poświęcić innym. 

Szczególna wartość harcerstwa wynika z właściwej pracy z kan-
dydatami do wstąpienia w jego szeregi, gdyż po dokonanym przez 
nich akcie inicjacji trzeba zatroszczyć się o to, aby złożone przyrze-
czenie nie było naruszone. W tym też sensie rację miał Baden Po-
well, kiedy stanowił najważniejsze prawo samowychowawcze dla 
wszystkich jego członków, w tym także funkcyjnych – harcerzy  
i instruktorów: kto raz został harcerzem (a więc kto raz dał słowo, 

________________ 

16 Tamże, s. 29 
17 tamże 



Wyjątkowość fenomenu harcerskiego wychowania 23 

zobowiązał się przy świadkach do czegoś), ten jest nim już na zaw-
sze, albo wcale. Zdaniem A. Kamińskiego jakość i siła wpływów 
wychowawczych zależy w sposób decydujący od tego, czy w (…) struk-
turę organizacyjną „wmontowane” są bodźce zachęcające do ulepszeń, do 
samodoskonalenia w zakresie ukierunkowania i efektywności postępowania 
wychowawczego) (…).18 Dlatego tak istotną rolę odgrywają w harcer-
stwie wszelkie bodźce samowychowania, ale i warunki sprzyjające 
poprawnej selekcji kadry instruktorskiej oraz procesów samorząd-
nościowe w całym ruchu. Nie unikniemy w tym procesie pedagogi-
ki pojmowanej jako wiedza, która ma charakter prywatny, osobisty 
i wynika z gromadzonych przez lata doświadczeń na podłożu wła-
snej praktyki. W skład tak rozumianego systemu poznawczego  
wychowawców wchodzą ich umiejętności, wzory postrzegania, 
oczekiwania, oceny oraz strategie osobistego działania pedagogicz-
nego.19 

Mimo znaczącego rozwoju pedagogiki ogólnej na świecie, nau-
kowych monografii poświęconych kategoriom pojęciowym peda-
gogiki teoretycznej i praktycznej, instruktorzy harcerscy oporni są 
na asymilację i aplikację wiedzy naukowej nadając swoim rozważa-
niom, refleksjom i większości publikacji potoczny charakter. Ich 
analizy są ustawicznym powtarzaniem eklektycznego uzasadniania 
wyjątkowości harcerstwa przez przypisywanie współczesnemu 
namysłowi nad nim rzekomej wielowymiarowości jego natury. Jak 
pisze Jakub J. Czarkowski: Harcerstwo nie jest, ani jedynie organizacją 
czy instytucją wychowawczą, ani jedynie ruchem społecznym (często bar-
dzo spontanicznym), jest jednak wszystkimi tymi rzeczami po trosze20. Co 
ciekawe, autor dokonuje takiej właśnie charakterystyki natury har-
cerstwa w podrozdziale zatytułowanym „U źródeł powstania me-
________________ 

18 A. Kamiński, Studia i …, dz.cyt., s. 77 
19 J.-L. Patry, Dlaczego nauka o wychowaniu ma tak mały wpływ na wychowa-

nie?, „Edukacja” 1993, nr 4. 
20 J.J. Czarkowski, O metodzie harcerskiej i jej rozwoju [w:] Na tropach harcer-

skiej metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego, red. Grażyna Miłkowska, Krystyna 
Stech, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego  
2011, s. 16. 
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tody”. Podobnie podeszła do naukowej analizy harcerstwa Krysty-
na Stech stwierdzając, że można mówić o polikategorialności jego 
ujęć, (…) co wynika z niemożności jednoznacznego określenia istoty tak 
złożonego i wielowymiarowego fenomenu, jakim jest harcerstwo21. To 
koncentracja na próbie uchwycenia harcerstwa w całej jego istocie 
sprawia, że zanika wgląd w to, co stanowi o jego szczególnej cesze, 
jaką jest właśnie swoistość wychowania pośredniego. Kiedy harcer-
stwu nadaje się miano – ruchu, systemu, organizacji, związku, stylu 
życia, gry, wędrowania, a nawet metody wychowania czy/i nau-
czania, to znika z pola widzenia to, czego doświadczają i co współ-
konstytuują we wzajemnych relacjach harcerze i ich instruktorzy. 
Rozprawy na temat tego, czym jest skauting, czy czym jest harcer-
stwo, nie dają odpowiedzi na pytanie, czym jest skautowe czy har-
cerskie wychowanie. 

Aleksander Kamiński trafnie zidentyfikował fenomen harcer-
stwa, który został przez kolejne pokolenia zinstrumentalizowany, 
zredukowany do metody, chociaż nią w swej istocie nie jest. Skau-
ting angielski jest przede wszystkim grą, kształcącym, lecz zarazem swo-
bodnym, prostym i wesołym spędzaniem czasu. Harcerstwo polskie jest 
także grą, ale grą, która pragnie bardzo serio traktować harcerski ideał 
wychowawczy. Można by niejako powiedzieć, że młodzież polska podnosi 
stawkę skautowej gry.22 Takie podejście do wychowania sprawia, że 
koncentrujemy się na instrumentalnym wymiarze harcerskich form 
aktywności identyfikując w nich elementy owej gry, zabawy, ćwi-
czeń, usprawniania określonych umiejętności czy sprawności. Inte-
resuje nas wówczas wczasowa funkcja harcerstwa, dla której klu-
czowy jest właśnie archetyp „gry-zabawy” (…) która nie jest 
„zwyczajnym życiem”, lecz bezinteresownie wychodzi poza „proces bezpo-
średniego zaspokojenia konieczności i żądz, a nawet ów proces przerywa – 
„służy kulturze, a nawet więcej jeszcze: sama staje się kulturą”. Zabawa-

________________ 

21 K. Stech, Społeczny zasięg metodyki harcerskiej [w:] Na tropach …, dz. cyt., 
s. 53. 

22 A. Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa: Nasza 
Księgarnia 1948, s. 24. 
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gra „łączy i dzieli” Przykuwa. Urzeka: czyli oczarowuje. (…) Nadaje 
człowiekowi podmiotowość, o ile ten panuje nad nią i przestrzega jej reguł. 
Toteż im w ruchu harcerskim silniejsza jest funkcja wczasowa, tym pełniej 
realizowane są inne funkcje (np. wychowawcza, samowychowawcza, przy-
gotowawcza do zorganizowanego życia społecznego).23 Wynika z tego, że 
wychowanie ma miejsce w ramach inaczej i jakoś realizowanej 
funkcji wychowawczej, ale już nie wczasowej, samowychowawczej 
czy preparacyjnej. 

Stanisław Czopowicz proponuje spojrzenie na harcerstwo w 
wymiarze modelu heurystycznego jako ruchu społecznego, który 
jest zorientowany na wartości i zmierza (…) do ich urzeczywistnienia 
przez realizację własnego programu pracy według harcerskiej metody wy-
chowawczej, pod przewodnictwem instruktorów harcerskich, we własnej 
organizacji służącej i podporządkowanej ruchowi, wartościom, programo-
wi, metodzie wychowawczej i formacji instruktorów. Trzeba zatem zoba-
czyć nie konstrukt teoretyczny, lecz dynamiczną rzeczywistość praktyko-
waną, w której da się wyodrębnić jej podstawowe elementy składowe:  
1. Ruch społeczny dzieci, młodzieży i dorosłych, 2. Ideę wyznaczającą cel, 
wartości, zasady i styl życia, 3. Instruktorów – kierowników, przywódców 
i wychowawców, 4. Organizację i struktury organizacyjne, 5. Program 
pracy oraz 6. Metodę wychowawczą.24 

Autor dodaje, że te elementy wzajemnie się przenikają, dopeł-
niają, warunkują tworząc niezależną całość, toteż ich wyróżnienie 
ma jedynie teoretyczny charakter. Także w tym ujęciu instruktora,  
a zarazem naukowca, teologa, który – jak pisze – posłużył się meto-
dą teologii pastoralnej z wykorzystaniem metody analizy(indukcji) 
danych dyscyplin humanistycznych (historii, socjologii, pedagogiki 
społecznej) widać, jak trudno jest dostrzec, że kiedy wychowanie 
jest fenomenem dopełniającym czyjeś i jakieś działanie, co w tym 
przypadku zostaje określone mianem „metody wychowawczej”, to 

________________ 

23 S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. 
Zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa: Niezależne Wydawnic-
two Harcerskie 2010, s. 15. 

24 Tamże, s. 13. 
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poprzestajemy na jego behawioralnym wymiarze wpisującym się w 
racjonalność instrumentalną. Na domiar tego S. Czopowicz przyj-
muje z pedagogiki społecznej jej instytucjonalny punkt widzenia, by 
analizować dane historyczne i socjologiczne o harcerstwie wskazu-
jące na to, jak czynią one harcerstwo instytucją wychowawczą bądź stają 
temu na przeszkodzie. Ten rodzaj pedagogiki nie koncentruje się na sto-
sunku wychowawca-wychowanek (lub grupa wychowanków), lecz na pro-
cesie wychowawczym i obserwuje w każdym kręgu środowiskowym poten-
cjalne środowisko wychowawcze (lub antywychowawcze), zaś krzyżowanie 
się wpływów jednostki i środowiska postrzega jako czynnik dynamizujący 
pożądane (lub niepożądane) wychowawczo kształtowanie postaw i zacho-
wań. 25 

Każdy badacz związku młodzieży powinien potraktować swoi-
stość procesu wychowawczego jako składnik narodowej struktury 
wychowawczej. Z tego zapewne powodu większość badaczy trak-
tuje harcerstwo jako środowisko wychowawcze, którego suweren-
ność jest ograniczana włączaniem go przez rządzących w ramy  
instytucji czy ośrodków wychowania pozaszkolnego i pozarodzin-
nego, niezależnie od tego, że nie ma tu miejsca całkowity brak wza-
jemnych między nimi interakcji. Analiza dyskusji nad wprowadza-
niem zmian prawnych, które poprzedzają wystąpienia dotyczące 
projektów poprawy statutu czy ustaw, w dokumentacje posiedzeń 
różnych organów władz harcerskich, ich podstawowych jednostek 
itp. pozwala na odczytanie, jak życie związkowe narzucało, utrwa-
lało czy blokowało zaistnienie nowych rozwiązań, reorientację 
ideową, organizacyjną i metodyczną. Zasługą pedagogów społecznych 
było uporczywe dążenie do ujęcia w ramy świadomych procesów wycho-
wawczych możliwie pełnego życia człowieka oraz do traktowania jako 
funkcji wychowawczych całego bogactwa form działalności społecznej26. Z 
powyższych źródeł można odczytać, co wzbudzało w środowisku 
instruktorskim, ale i pozazwiązkowym zastrzeżenia, wątpliwości, 

________________ 

25 S. Czopowicz, dz. cyt. s. 27-28. 
26 A. Kamiński, Prehistoria polskich związków młodzieży, Warszawa: PWN 

1959, s. 26. 
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pragnienie korekt czy konieczność formalnej legalizacji pożądanych 
zmian i w jakim stopniu były one gruntowne czy może powierz-
chowne, pozorne. Nie jest bowiem bez znaczenia, co wprowadzano 
do fundamentalnych dla harcerstwa dokumentów statutowych, 
organizacyjnych, gdyż te były przekładane na język metodyki wy-
chowania i pragmatyki awansowej kadr instruktorskich. 

Kamiński jednoznacznie wskazywał na powinność przyjęcia w 
badaniach pedagogicznych punktu widzenia nie tylko historii pe-
dagogiki, ale przede wszystkim pedagogiki społecznej, dla której 
najistotniejsze jest skoncentrowanie się nie (…) na stosunku wycho-
wawczym pojmowanym jako swoisty dialog: wychowawca – wychowanek 
lub wychowawca-grupa wychowanków, lecz na procesie wychowawczym, 
dostrzegającym w każdym kręgu środowiskowym potencjalne środowisko 
wychowawcze, a w krzyżowaniu się wzajemnych wpływów jednostki i 
środowiska – czynnik dynamizujący pożądane wychowawczo kształtowa-
nie zachowań ludzkich w toku meliorowania przez zainteresowanych ich 
środowiska życia – rodzinnego, koleżeńskiego, sąsiedzkiego etc.27 Było to 
częściowym odejściem od prymarnego pojmowania wychowania 
skautowego/harcerskiego jako wychowania pośredniego na rzecz 
dominacji wpływów środowiskowych, w tym spontanicznych , 
które instruktorzy mogliby (…) uczynić intencjonalnie ukierunkowa-
nymi, a więc włączonymi w procesy wychowawcze28. Punkt widzenia 
łódzkiego pedagoga społecznego pozwala na wyraźne lokowanie 
jego preferencji ontologicznych i epistemologicznych w pojmowa-
niu wychowania i badaniu jego występowania w związku młodzie-
ży jako charakterystycznych dla funkcjonalizmu socjologicznego. 
On sam podjął się naukowej analizy pojęcia wychowanie w roz-
prawach wydawanych po II wojnie światowej. W okresie PRL 
przeważały neobehawioralnej definicje tego pojęcia w ramach pe-
dagogiki podporządkowanej filozoficznie przez marksizm-
leninizm, to jednak A. Kamiński dystansował się wobec nich uza-

________________ 

27 A. Kamiński, Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy 
XIX wieku, Warszawa: PWN 1971, s. 11. 

28 Tamże,, s. 25. 
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sadnieniem wykraczającym poza powyższe uwikłania znaczeń pi-
sząc, iż musimy skupić się [...] na pedagogice społecznej i na tym, jak dys-
cyplina ta pojmuje wychowanie29. 

Bardzo wyraźne odcięcie się od ideologii na rzecz postrzegania 
procesu wychowania w jego środowiskowych i osobowościowych 
uwarunkowaniach jest zgodne z tożsamością pedagogiki społecznej 
i etyką naukową. Akcentując holistyczny wymiar rozwoju człowie-
ka jako istoty bio-socjo-kulturalnej, nawiązywał Kamiński do filozo-
fii człowieka filozofa wychowania Sergiusza Hessena.30 Zbieżność 
poglądów na istotę wychowania w pedagogice społecznej łódzkiego 
pedagoga dopełnia jego fascynacja filozofią par excellence humani-
styczną i personalistyczną tak bliskiego mu Sergiusza Hessena, któ-
ry był jego przełożonym na Uniwersytecie Łódzkim a jego teksty ze 
względu na neokantowski idealizm i antykomunizm objęte były 
cenzurą. Jak pisał A. Kamiński: (…) w pracach z zakresu pedagogiki 
społecznej można dostrzec dwa odmienne jej ujmowania: jedno – jako swo-
isty kierunek pedagogiczny, drugie – jako odrębną dyscyplinę. Jako jeden z 
kierunków pedagogicznych jest to pedagogika specyficznie traktująca pro-
ces wychowawczy [...]31. Istotę tego procesu ujmował zatem nie tylko 
z perspektywy pedagogiki społecznej jako odrębnej dyscypliny 
nauk o wychowaniu, ale właśnie w kontekście wiedzy ogólnopeda-
gogicznej32. Brakuje we współczesnych pracach z pedagogiki har-
cerskiej koniecznej modyfikacji teorii socjalizacji także w tym ruchu. 
Czeka nas zatem podjęcie badań, w których uwzględnionoby wie-
________________ 

29 A. Kamiński, Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, 
Warszawa: IW CRZZ 1976, s. 7. 

30 Szerzej: B. Śliwerski, Wkład pedagogii Aleksandra Kamińskiego do współ-
czesnej teorii wychowania humanistycznego [w:] Bogactwo życia i twórczości Alek-
sandra Kamińskiego, pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego, Wydawnictwo 
Adam Marszałek Toruń 1999, s. 94-106. 

31 A. Kamiński, Pedagogika społeczna w dorobku nauk pedagogicznych w Pol-
sce Ludowej, Człowiek w Pracy i Osiedlu 1978 Nr 1, s. 61. 

32 Szerzej: B. Śliwerski, Wkład pedagogii Aleksandra Kamińskiego do współ-
czesnej teorii wychowania humanistycznego [w:] Bogactwo życia i twórczości Alek-
sandra Kamińskiego, pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego, Wydawnictwo 
Adam Marszałek Toruń 1999, s. 94-106. 
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loaspektowy i interdyscyplinarny charakter pośredniego wycho-
wania. 
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stood as intellectual disabilities and for adults with such potential as well. The re-
search was grounded in E. Schein’s organizational culture, furthermore on the con-
cept of private space and public space described by T. Tamura and my author’s 
concept developed at the reinterreted role of the handicapped human in stationary 
institution published by W. Wolfensberger’s (1969). 

KEY WORDS: Japan research, cultural research, disability studies, special education, 
inclusive education, ethnographic research, visual research, microethnography. 
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Wprowadzenie 

Japonia jest interesującą poznawczo kulturą Azji wschodniej i 
obszarem badań terenowych, o czym mogłam się przekonać w maju 
2016 roku podczas stażu naukowo-badawczego na wyspie Kyushu 
w Fukuoce. Autorzy Makoto Nakada i Takanori Tamura sformuło-
wali myśl o tym, że „Japonia jest skomplikowanym krajem – nawet 
dla Japończyków!”.1 Badacze zauważają, że jeśli Japonia jest skom-
plikowana dla Japończyków to, o ile bardziej jest skomplikowana 
obcokrajowców i badaczy z zagranicy? Zgadzam się z tą obserwa-
cją. Staż, pobyt w Japonii wymagał ode mnie wzmożonej uwagi, 
nieustannej czujności w reakcjach na sytuacje społeczne. Ponadto 
aktywności i otwartości na subtelne i zrytualizowane formy kontak-
tów służbowych oraz działań naukowo-badawczych w terenie. 

Poniższy raport z badań terenowych, opartych na mikroetno-
grafii wizualnej i prowadzonych zagranicą w maju 2016 roku, sta-
nowi część badań edukacyjnych kultur organizacyjnych szkolnic-
twa w Japonii, jakie prowadziłam na wyspie Kyushu w mieście 
Fukuoka. Celem części badań, analizowanej niniejszym w raporcie 
było zrozumienie i przeanalizowanie przestrzeni i wybranych arte-
faktów behawioralnych i fizyczno-materialnych 6 szkół i 1 placówki 
wsparcia dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,w kontek-
stach kultury organizacyjnej, emicznego, japońskiego rozumienia 
przestrzeni oraz przestrzeni jako kulturowego rezerwuaru kodo-
wania konstruktu niepełnosprawności. Praca analityczna została 
oparta koncepcjach kultury organizacyjnej E. Scheina2 koncepcji 
przestrzeni publicznej – ohyake (公) i prywatnej nazwanej – wata-

________________ 

1 M. Nakada, T. Tamura, Japanese Conceptions of Privacy: An Intercultural 
Perspective, Ethics and Information Technology March, 2005, Volume 7, Issue 1, pp 27–
36, p. 31 

2 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 
2010. 
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kushi (私) i puraibashii (プライバシー) w opracowaniu T. Tamury3 
oraz na mojej koncepcji przestrzeni jako rezerwuarze kulturowego kodo-
wania konstruktu niepełnosprawności, zbudowanej na rozwiniętej i 
reinterpretowanej koncepcji roli człowieka upośledzonego w instytu-
cji stacjonarnej, autorstwa W. Wolfensbergera4. Badania prowadzo-
ne były w ramach współpracy naukowej (od 2011 nieformalnej a od 
2013 roku formalnej) z profesorem pedagogiki porównawczej N. 
Tasaki z Uniwersytetu Żeńskiego Kyushu (Kyushu Women’s Univer-
sity) oraz Uniwersytetu Edukacji Nauczycieli w Fukuoce (University 
of Teacher Education in Fukuoka) w Japonii. Profesor N. Tasaki był w 
Polsce gościem seminariów naukowych zorganizowanych na WNP 
UMK w 11.09.2013 oraz 10.04.2017 roku. W niniejszym raporcie nie 
omawiam instytucjonalnych i teoretycznych założeń japońskiego 
systemu edukacji specjalnej oraz inkluzyjnej. Temu poświęcę od-
rębną publikację. 

Ramy teoretyczne projektu badawczego 

Poniższy raport ilustruje główne wyniki mikroetnografii wizu-
alnej i stanowi wycinek szerszych badań terenowych, etnograficz-
nych poświęconych: japońskim studiom nad niepełnosprawnością, 
koncepcjom niepełnoprawności w Japonii oraz systemowi edukacji 
specjalnej i inkluzyjnej w tym kraju. Referowany w artykule raport 
z badań jakościowych jest w sensie metodologicznym zarówno 
edukacyjną etnografią instytucjonalną, jak również wizualną mi-
kroetnografią. Jednym z celów badawczych projektu badań etno-
graficznych w ramach stażu naukowego i badań terenowych, było 
________________ 

3 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA, Journal of Humanities 
(Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac.th/ 
files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 

4 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disabi 
litymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 
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poznanie, przeanalizowanie oraz opisanie przestrzeni i artefaktów 
systemu edukacji specjalnej oraz inkluzyjnej dla dzieci, młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną, zwanych – chiteki shōgai (知的
障害) i/lub zaburzeniami rozwoju, zwanych – hattatsu shōgai (発達
障害). W trakcie gromadzenia danych w terenie okazało się, iż my-
ślenie o japońskich przestrzeniach i artefaktach edukacyjnych (be-
hawioralnych i fizycznych) oraz ich rozumienie przez Japończy-
ków, są związane nierozerwalnie z normami i wartościami, dlatego 
też postanowiłam analizować artefakty z perspektywy fenomenów, 
które osadzone są na kontinuum symboli oznaczających kulturowo 
to, co publiczne oraz to, co prywatne. Przestrzenie materialne sys-
temu edukacji oraz artefakty są zatem analizowane w kontekście 
kultur organizacyjnych, a także przestrzeni jako kulturowego re-
zerwuaru kodowania konstruktu niepełnosprawności. Główne py-
tanie badawcze, które postawiłam do tej części projektu brzmi: 

• Jakie są przestrzenie, artefakty oraz nadawane im kulturowe zna-
czenia w kulturach organizacyjnych systemu edukacji specjalnej i 
inkluzyjnej w Japonii? 

Poniższe badania kultur organizacyjnych zarówno w sensie on-
tologicznym, epistemologicznym i aksjologicznym, zostały oparte 
na koncepcjach teoretycznych i metodologicznych antropologów 
kultury m.in. J. Spradleya5, E. Halla6, H. Wolcotta7, M. Ham-
mersleya, P. Atkinsona8, M. Hammersleya9-10, N. Denzina i Y. Lin-
________________ 

5 J. Spradley, The Ethnographic interview, Holt, Rinehart & Winston, New York 
1979. J. Spradley, Participant observation, Holt, Rinehart & Winston, New York 1980. 

6 E. Hall, Ukryty wymiar, Muza, Warszawa 1997. 
7 H.F.Wolcott, Posturing in qualitative inquiry. In MD LeCompte, WL Millroy 

& JPreissle, (Eds.) The Handbook of Qualitative Research in Education, Academic Press, 
NewYork, 1992 pp. 3-52. 

8 M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 
2000. 

9 M. Hammersley,Teaching qualitative methodology: craft, profession or brico-
lage. In: Seale, C.; Gobo, G.; Gubrium, J. F. and Silverman, D. eds. Qualitative Re-
search Practice. Thousand Oaks: Sage, 2004 pp. 549–560. 

10 M. Hammersley, (ed.) Educational Research and Evidence-based Practice. In 
association with the Open University, Sage, London 2007. 
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coln11, M. Angrosino12, J.Green & Bloome13, S. Pink14, M. Banksa15, 
D. Jemielniaka16. Ponadto psychologa J. Creswella17, socjologów W. 
Wolfensbergera18, T. Tamury19oraz badaczy z obszaru nauk o za-
rządzaniu E. Scheina20, B. Wierneka21, M. Kostery22 oraz pedago-
gów: I. Kaweckiego23, A. Nalaskowskiego24, B. Borowskiej-Beszty25-
________________ 

11 N. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, T., 1, 2. PWN, Warszawa 
2009. 

12 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacje, PWN, Warszawa 2010. 
13 J.L. Green, D. Bloome, Ethnography and ethnographers of and in education:  

a situated perspective. In: Flood, J.; Heaths, S. B.; Lapp, D. (Ed.). Handbook for literacy 
educators: research in the community and visual arts. Macmillan, New York 1997,  
p. 181-202. 

14 S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, UJ, 
Kraków 2008. 

15 M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, 
PWN, Warszawa 2009. 

16 D. Jemielniak, Badania jakościowe, Metody i narzędzia. T.2., PWN, Warszawa 
2012. 

D. Jemielniak, Badania jakościowe, Podejścia i teorie. T. 1. PWN, Warszawa 2012. 
17 J. Creswell, J., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. 3rd Edition. Sage Publications, Inc, Los Angeles 2009. 
18 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 

Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disa 
bilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 

19 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA: Journal of Humanities 
(Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac.th/ 
files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 

20 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, 2010. 
21 B.Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza TEXT, 

Kraków 2000. 
22 M. Kostera, Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, PWN, 

Warszawa 2003. 
23 I. Kawecki, Dane wizualne w badaniach pedagogicznych, „Pedagogika Kul-

tury” 2009, t. 5 
24 A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2000. 
25 B. Borowska-Beszta B., Pracownicy Fundacji (metoda etnograficzna) (w: ) 

Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wydawnic-
two i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Krakow 2001, s. 260-322. 



36 BEATA BOROWSKA-BESZTA 

26-27-28, D. Kubinowskiego29, J. Nowotniak30, E. Siarkiewicz, E. Trę-
bińskiej-Szumigraj, D. Zielińskiej-Pękał31. 

Przegląd literatury 

Ramy teoretyczne projektu jakościowego zostały oparte na zało-
żeniu M. Kostery32 o tym, że organizacja jest kulturą, co oznaczło 
postrzeganie elementów systemu edukacji japońskiej jako kultur 
organizacyjnych. Ponadto, w sensie ontologicznym badania w ni-
niejszym raporcie z badań oparte zostały na uprzednio wspomnia-
nej triadzie koncepcji dotyczących modelu kultury i artefaktów ma-
terialno-fizycznych autorstwa E. Scheina33, koncepcji przestrzeni T. 
Tamury34 oraz mojej autorskiej koncepcji przestrzeni jako rezrwuaru 
kulturowego kodowania konstruktu niepełnosprawności zbudowanej na 
koncepcji ról człowieka upośledzonego w instytucjach stacjonarnych 

________________ 

26 B. Borowska-Beszta, Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice 
metodologiczne, Wyd. Impuls, Kraków 2005. 

27 B. Borowska-Beszta, Anatema (?) szoku kulturowego w andragogice specjal-
nej, „Edukacja Otwarta”, 2008, nr 2, s. 163-179 

28 B. Borowska-Beszta, Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburze-
niami rozwoju. UMK 2013. 

29 D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewalua-
cja, Lublin: UMCS 2010. 

30 J. Nowotniak, Społeczne światy pokoi nauczycielskich, „Teraźniejszość – 
Człowiek – Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” nr 3 (55), 71-86 

31 E. Siarkiewicz, E. Trębińska-Szumigraj, D. Zielińska-Pękał, Edukacyjne prowo-
kacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Impuls, 
Kraków 2012. 

32 M. Kostera, Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, PWN, War-
szawa 2003. 

33 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 
2010. 

34 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA, “Journal of Humani-
ties” (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac. 
th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 
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W. Wolfensbergera35. Szczegółowe analizy badanych scen kulturo-
wych i artefaktów w Japonii prowadziłam zatem: 

Po pierwsze, w kontekście odwróconego piramidowego modelu 
kultury organizacyjnej E. Scheina36, wskazującego w modelu kultu-
ry: artefakty, wartości i ukryte założenia, odniesione do wiedzy 
ukrytej (tacit). E. Schein wskazuje, że do zrozumienia kultury orga-
nizacji potrzebna jest analiza widzialnych artefaktów, czyli „skon-
struowanego środowiska organizacji, jej architektury, technologii, 
układu biur, noszonych ubiorów, obserwowalnych i słyszalnych 
wzorów zachowań, oraz oficjalnych dokumentów takich jak: statu-
ty, różne materiały informacyjne dla pracowników, historie”37. E. 
Schein nazywa kulturę organizacyjną zespołem sensownych reguł 
postępowania, odkrytych, ustanowionych i rozwiniętych przez 
grupę, służących do radzenia sobie z problemem integracji i ze-
wnętrznym dostosowaniem, które dzięki dobremu działaniu wyta-
czają nowym członkom sposób myślenia i odczuwania w aspekcie 
wspomnianych problemów38. 

Po drugie, badania ugruntowałam w japońskiej koncepcji prze-
strzeni według T. Tamury, dzielącej przestrzeń i artefakty kulturo-
we na to, co jest publiczne i nazwane – ohyake (公) i to, co jest pry-
watne – i zwane watakushi (私) oraz puraibashii (プライバシー). O 
japońskiej koncepcji przestrzeni T. Tamura39 pisze następująco: wa-
________________ 

35 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disabi 
litymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 

36 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 
2010. 

37 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 
2010. p.62 

38 E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, w: L. Zbiegień – 
Maciąg, Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 
1999. 

39 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA: “Journal of Humani-
ties” (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula. 
ac.th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 
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takushi（私) jest chronologicznie starszym słowem, niż puraibashii 
(プライバシー) na określenie symboliczne w Japonii tego, co jest 
prywatne (częściowe, sekretne, indywidualne lub czasem postrze-
gane jako samolubne). Sprawy i problemy oznaczone przez Japoń-
czyków symbolem lingwistycznym watakushi i puraibashii są 
mniej ważne i wartościowe dla Japończyków, niż sprawy oznaczo-
ne przestrzenią publiczną ohyake (公). Zdaniem autora, Japończycy 
używają współcześnie ohyake（公), watakushi (私) oraz puraibashii 
(プライバシー), jako ekwiwalentów na doprecyzowanie w prze-
strzeni oraz oznaczenie wartości tego, co jest publiczne oraz tego co 
jest dla nich prywatne. T. Tamura40 kontynuuje rozważania i mówi, 
że etymologia słowa ohyake (公) = „oh” oznacza: wielki a „yake” 
oznacza: dom, dlatego też ohyake (公)stosuje się na oznaczenie 
„wielkiego domu” (czyli dworu cesarskiego, cesarskiego domu, 
rządu, narodu i społeczeństwa). Ohyake (公)oznacza również rze-
czy, które są „otwarte” oraz postawę „bycia bezstronnym”. T. Ta-
mura uważa, że “to co publiczne” i „rząd” oznaczają prawie to sa-
mo41. Zarysowany powyżej teoretycznie podział przestrzeni w 
Japonii był początkowo czytelny dla mnie badaczki-Europejki czy-
telny, jednakże w praktyce gromadzenia danych ujawniły się niu-
anse kulturowe, dotyczące subtelności i niedookreśleń znaczenia 
artefaktów, niewyraźnych granic. Chcę dodać, że Japończycy rów-
nież mają niekiedy problem z ustaleniem przynależności przestrze-
ni i artefaktów do obszaru ohyake lub watakushi i puraibashii. Moje 
trudności w zrozumieniu znaczeń powodowały z kolei pewne re-
strykcje i ograniczenia zastosowane wobec badaczki w terenie ba-
dawczym szkół i placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nie-
pełnosprawnością. W konsekwencji jednak ograniczenia stosowane 
przez odźwiernych (gate-keeperów) wprowadzających w teren ba-
________________ 

40 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA, “Journal of Humani-
ties” (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac. 
th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 

41 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA, “Journal of Humani-
ties” (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac. 
th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) p. 138 
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dawczy, stały się momentem krytycznym do właściwego rozumie-
nia przestrzenie edukacyjnych, nadawanych im wartości oraz zna-
czenia artefaktów (behawioralnych i fizycznych) w kontekstach 
kategorii ohyake (公) (publiczne) oraz watakushi (私) i puraibashi  
(プライバシー) (prywatne). 

Po trzecie, filarem badań w reinterpretowanej i rozszerzonej 
przeze mnie formie była opublikowana w końcu lat 60-tych, kon-
cepcja 7 ról człowieka upośledzonego, determinująca modele wspar-
cia instytucjonalnego, autorstwa W. Wolfensbergera42. W. Wolfens-
berger uważa, że „w instytucjach realizowanie roli podlega 
wpływowi nie tylko bodźców interpersonalnych, których doświad-
cza człowiek w nich przebywający ze strony personelu, lecz rów-
nież bodźców obejmujących możliwości i wymagania środowiska 
fizycznego”43 W. Wolfensberger wskazał 7 ról ludzi upośledzonych i 
podejście do nich w modelach instytucji stacjonarnych, na tle kon-
tekstów historycznych. Na drodze analiz krytycznych minionych, 
historycznie istniejących w kulturze przestrzeni, artefaktów mate-
rialnych i fizycznych obecnych w systemach wsparcia, autor wy-
różnił typologie 7 ról ludzi upośledzeniem. Koncepcja została opubli-
kowana w 1969 roku, a autor posłużył się sformułowaniem 
upośledzenie, co wskazuje związek z obowiązującą w tamtych latach 
terminologią diagnostyczną dotyczącą niepełnosprawności intelek-
tualnej. W.Wolfensberger44 wyróżnił 7 ról człowieka upośledzonego 
(The Retardate), determinujących instytucjonalne modele wsparcia. 
________________ 

42 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disabili 
tymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 

43 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disa 
bilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017)p. 64 

44 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disabi 
litymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 
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Autor wskazał: (a) upośledzonego jako osobę chorą, (b) upośledzo-
nego jako organizm człekokształtny, (c) upośledzonego jako zagro-
żenie, (d) upośledzonego jako obiekt litości, ( e) upośledzonego jako 
obciążenie filantropią, (f) upośledzonego jako świętego niewinnego 
i (g) upośledzonego jako osobę rozwijającą się. 

Chcę dodać, że z dzisiejszego punktu widzenia, kategoryzowa-
nie osób z niepełnosprawnością w badaniach poza klinicznych, 
budzi wiele wątpliwości akademików z obszaru studiów nad nie-
pełnosprawnością i jest moim zdaniem niezręczne, jakkolwiek za-
uważam, że autor świadomie wskazane etykiety utworzył, podkre-
ślając jednocześnie kuriozalność i ograniczenie ról. Niemniej jednak, 
koncepcja W. Wolfensbergera wpisuje się terminologicznie oraz 
treściowo w krytykę systemów instytucjonalnego wsparcia końca 
lat 60-tych. Koncepcja w pierwotnym kształcie ograniczenia, wyni-
kające z czasu oraz ze zmian w projektowaniu przestrzeni dla osób 
z niepełnosprawnością w kulturze Zachodu. W konsekwencji pracy 
koncepcyjnej, konstrukty W. Wolfensbergera45 poddałam gruntow-
nej reinterpretacji w kontekstach: użytej terminologii, zakresu se-
mantycznego koncepcji, ugruntowania we współczesnych studiach 
nad niepełnosprawnością, rozszerzenia modelu o wymiar placówek 
dziennego przebywania, zbudowania uniwersalnego wzoru kultu-
rowego oraz przeniesienia punktu ciężkości z podmiotu na prze-
strzeń, którą postrzegam jako dominujący rezerwuar wiedzy kultu-
rowej i konstruktów niepełnosprawności. Model nazwałam 10 
wymiarowym kulturowo-przestrzennym rezerwuarem kodowania kon-
struktów niepełnosprawności. Wśród konstruktów teoretycznych rein-
terpretowanych wyróżniam zatem 10 w ujęciu chronologiczno-
historycznym: 

________________ 

45 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disa 
bilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 
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Tabela 1. Kulturowo-przestrzenny rezerwuar kodowania konstruktów niepełno- 
 sprawności 

1. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako organizmu człekokształtnego 

2. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako zagrożenia 

3. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako obiektu litości 

4. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako obciążenia filantropią 

5. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako świętego niewinnego 

6. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako chorej 

7. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako rozwijającej się 

8. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako wykluczonej 

9. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie osoby 
niepełnosprawnej jako niezależnej 

10. przestrzeń kultury jako rezerwuar konstruktu wskazującego traktowanie 
osoby niepełnosprawnej jako samostanowiącego twórcy własnego życia46 

Źródło: opracowanie własne Beata Borowska-Beszta 

W konkluzji przeglądu literatury, chcę dodać, że na podstawie 
badań terenowych, etnograficznych w kulturach niepełnosprawno-
ści i kulturze dominującej, realizowanych przeze mnie w latach 
1999-2017 (lub realizowanych pod moim kierunkiem), uważam, że 
powyższe 10 kategorii przestrzeni kultury ma charakter uniwersal-
ny, zarówno w wymiarach kultury materialnej i przestrzeni rze-
czywistych kultur: stacjonarnego lub dziennego wsparcia, edukacji 
osób z niepełnosprawnością, jak również w przestrzeniach wirtual-
nych kultur online. Powyższe trzy filary teoretyczne, czyli koncep-
cje E. Scheina47, T. Takamury48 oraz moja koncepcja stanowiąca 

________________ 

46 Pogłębionym analizom modelu poświęce odrębną publikację. 
47 E. H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 

2010. 
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rozwinięcie, reinterpretację koncepcji W. Wolfensbergera49, posłu-
żyły jako grunt prowadzonych analiz na etapach kodowania i kate-
goryzacji oraz generowania tematów kulturowych w czasie i po 
realizacji badań w terenie japońskim. Do nich również odniosłam 
się w dyskusji badań terenowych, przestawionej w niniejszym ra-
porcie. 

Metoda – etnografia wizualna – mikroetnografia 

Badania artefaktów szkolnych zostały zaprojektowane zgodnie 
z koncepcjami badań etnograficznych, mikroetnograficznych, wizu-
alnych i ugruntowane w antropologii kulturowej uczonych cytowa-
nych w ramach teoretycznych projektu i przeglądzie literatury. 
Próba celowa w niniejszym raporcie z badań obejmowała wizyty w 
6 specjalnych i inkluzyjnych szkołach publicznych dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością oraz 1 ośrodku wsparcia dorosłych 
ze złożoną niepełnosprawnością intelektualną stopni: umiarkowa-
nego, znacznego i głębokiego. W trakcie wizyt terenowych wykona-
łam obserwacje uczestniczące, nieuczestniczące oraz wykonałam 
łącznie 414 fotografii, stanowiących dokumentację wizualną bada-
nych miejsc. Dostęp do badań łącznie w 7 ośrodkach edukacyjnych i 
wspierających oraz czas gromadzenia danych, ukierunkował bada-
nia w kierunku mikroetnografii, zawężonej w niniejszym raporcie 
do szczególnego, jednego aspektu badanej rzeczywistości szkolnej, 
a mianowicie przestrzeni i artefaktów fizycznych – materialnych. 
Do analizy wybrałam jedynie fotografie, które ilustrowały we-
wnętrzne przestrzenie oraz artefakty szkolne. Jako pewne ograni-
________________ 

48 T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA, “Journal of Humani-
ties” (Special Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula. 
ac.th/files/essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 

49 W. Wolfensberger, The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: 
Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Com-
mittee on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.di 
sabilitymuseum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 
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czenie uważam to, że nie wolno mi było fotografować twarzy 
uczniów w przestrzeni szkoły, przez co szkoły i przestrzeni spra-
wiają w raporcie wrażenia miejsc wyludnionych, a tak w istocie nie 
było. Co więcej, w niektórych zajęciach praktycznych uczyłam się 
od gimnazjalistów z niepełnosprawnością intelektualną ich zadań, 
praktycznie wykonując czynności np. robienia papieru mache, tkac-
twa i in. Tych danych również nie było wolno mi zarejestrować 
aparatem fotograficznym. Kroki postępowania badawczego oparte 
były na koncepcji badawczej J. Spradleya50 i T. L. Whiteheada51 i 
obejmowały: 

• analizę literatury naukowej 
• analizę wtórną innych danych zastanych 
• pracę w terenie: gromadzenie danych wizualnych i werbal-

nych, analizy wstępne danych 
• rekurencję, dyskusję i analizy danych jakościowych 
• pisanie raportu z badań i eseju etnograficznego 

Gromadzenie danych 

Dane w zrealizowanej mikroetnografii wizualnej były groma-
dzone za pomocą aparatu fotograficznego Huwawei z telefonu ko-
mórkowego. Uważam, że sprzęt niewielki miał znaczenie i nie po-
wodował dyskomfortu Japończyków. Dane gromadziłam jawnie, 
mając uprzednie niezbędne zgody dyrektorów 6 szkół, 1 ośrodka 
wsparcia dorosłych oraz opiekuna stażu naukowego Profesora N. 
Tasaki, na wykonywanie 414 zdjęć i rozmowy z nauczycielami lub 
________________ 

50 J. Spradley, The Ethnographic interview, Holt, Rinehart & Winston, New York 
1979. 

J. Spradley, Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston, New 
York 1980. 

51 T. L. Whitehead, Basic Classical Ethnographic Research Methods Second-
ary Data Analysis, Fieldwork, Observation/Participant Observation and Informal 
and Semi‑structured Interviewing, 2005. http://www.cusag.umd.edu/documents/ 
workingpapers/classicale thnomethods.pdf (Dostęp 4.07.2017) 
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terapeutami. Celowość wykonywania dokumentacji fotograficznej 
do badań była uzgodniona uprzednio przez opiekuna stażu z dy-
rektorami każdej z wizytowanych szkół oraz ośrodka wsparcia i 
oparta na ustnej zgodzie, wskazanej przez metodologów: Green & 
Blooma52. Z relacji ustnej opiekuna stażu wiem, że uzyskanie zgody 
na wejście do szkół oraz gromadzenie danych nie było prostym 
zadaniem. Wymagało dyplomacji i głębszego uzasadnienia wejścia 
w teren. Oprócz danych fotograficznych w edukacyjnych kulturach 
organizacyjnych, przeprowadziłam rozmowy z dyrektorami: na-
czelnymi, zwanymi kōchō sensei (校長先生) (principal i dyrektor szko-
ły) i zastępcami, każdej ze wskazanych szkół, zwanymi kyoutou 
sensei (教頭先生)(head teacher), anglistami i in. Rozmowy z angli-
stami było mocno osobliwe. Ta grupa nauczycieli mówiła do mnie 
niemal szeptem, powściągliwie, uśmiechając się przyjaźnie i poru-
szając bardzo powoli. Angliści cedzili słowa, sprawiając, że rozmo-
wy o sprawach służbowych w kontekstach służbowych przypomi-
nały intymne zwierzenia. Zwykle przestrzeń między nimi a mną 
była mniejsza niż 50-30cm. Zauważałam, że angliści byli dyskretnie, 
lecz cały czas, obserwowani przez któregoś z dyrektorów. Mieli 
tego świadomość. Gdy ujawniali mi jakieś trudności w pracy np. 
brak odpowiedniego wykształcenia specjalistycznego do pracy z 
niepełnosprawnymi, ich szept po angielsku był niemal niesłyszalny. 
Dostosowałam się do ich zachowania i sposobu komunikacji lecz 
często musiałam dopytywać o szczegóły. Zjawisko obserwowałam 
kilkakrotnie. Gromadzenie danych realizowałam w następujących 
specjalnych i inkluzyjnych szkołach publicznych, a także ośrodku 
wsparcia, wskazanych w tabeli: 

________________ 

52 J. L. Green, D. Bloome, Ethnography and ethnographers of and in education: 
a situated perspective. In: Flood, J.; Heaths, S. B.; Lapp, D. (Ed.). Handbook for literacy 
educators: research in the community and visual arts, Macmillan, New York 1997,  
p. 181-202. 
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Tabela 2. Przestrzenie edukacyjne gromadzenia danych 

1. Zespół Szkół Specjalnych Koga: (Prefektural Koga Special Needs Education Schools 
in Koga) 
• Szkoła Podstawowa Specjalna (Special Elementary School) 
• Gimnazjum Specjalne (Special Junior High School) 

2. Centrum Wsparcia Dorosłych z Niepełnosprawnością Momochi (Fukuoka City 
Momochi Welfare Center) 

3. Uniwersytecka Szkoła Specjalna i klasy inkluzyjne Uniwersyteckiej Szkoły 
Ogólnodostępnej: (Schools Attached to University of Teacher Education in Fukuoka 
UTEF) 
• Uniwersytecka Szkoła Podstawowa z klasami inkluzyjnymi (Fukuoka UTEF 

Primary School) 
• Uniwersyteckie Gimnazjum z klasami inkluzyjnymi (Fukuoka UTEF Junior High 

School) 
• Uniwersytecka Szkoła Specjalna (Fukuoka UTEF Special School) 

4. Szkoła ogólnodostępna z klasami specjalnymi i inkluzyjnymi 
• Zespół Szkół Podstawowych, Munakata (Primary Schools, Munakata) 

Teren badań 

Miejscem pełnych badań terenowych była Wyspa Kyushu w Ja-
poni, miasto portowe Fukuoka w Prefekturze Fukuoka oraz dwa 
uniwersytety japońskie – prywatna uczelnia: Kyushu Women’s 
University i uczelnia państwowa: University of Teacher Education 
in Fukuoka. Ponadto szkoły specjalne, inkluzyjne oraz placówka 
wsparcia młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami intelek-
tualnymi. Badania prowadziłam w maju 2016 roku w trakcie stażu 
naukowego od 16.05-22.05.2017. Stażem naukowym w Japonii kie-
rował Profesor Noritomo Tasaki, pedagog, komparatysta, obecnie 
emerytowany lecz nadal czynny zawodowo i akademicko, profesor 
dwóch uniwersytetów: Kyushu Women’s University i University of 
Teacher Education in Fukuoka. Opiekun stażu, profesor N. Tasaki 
ustalił dla mnie indywidualny harmonogram stażu, a w tym zakres 
prac badawczych, zajęć uniwersyteckich, mityngów naukowych i 
terenowych w Japonii. Dzięki jego autorytetowi i pozycji naukowej 
oraz wielu szerokim, zawodowym kontaktom miałam możliwość 
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unikatowego oglądu szkół edukacji specjalnej, inkluzyjnej, które 
byłyby niedostępne bez poręczenia osobistego, co wiązało się 
szczególnie z osobistym autorytetem profesora N. Tasaki w kultu-
rach akademickich i kulturach organizacyjnych szkół i placówek 
wsparcia. Poniżej przedstawiam założenia badawcze odniesione 
jedynie do raportu obejmującego część badań artefaktów i znaczeń 
kulturowych w edukacyjnych kulturach edukacji specjalnej i inklu-
zyjnej w Japonii. Pomijam w niniejszym raporcie problemy badań 
fenomenu twarzy, jako symbolu kulturowego, pomijam badania 
związane z podmiotami edukacji specjalnej, szokiem kulturowym 
oraz problematyką metodologiczną władzy gate-keepera w terenie, w 
Japonii oraz szczegółowe badania dotyczące innych, niż wybrane 
przestrzenie i fizyczno-materialne artefaktów edukacyjnych kultur 
organizacyjnych w Japonii, wskazanych w publikacjach przez E. 
Scheina53, które również realizowałam podczas stażu naukowo-
badawczego. Poniższy raport skoncentrowałam wyłącznie na de-
skrypcji i analizach przestrzeni i znaczeń fizyczno-materialnych 
artefaktów edukacyjnych. Opiekun stażu profesor N. Tasaki wielo-
krotnie podkreślał, że organizacja wizyt w szkołach specjalnych jest 
zadaniem trudnym organizacyjnie, co również dało mi do myślenia 
o dostępności obszarów praktyki związanych z niepełnosprawno-
ścią w Japonii dla osób z zewnątrz. 

W tej części badań postawiłam pytanie badawcze główne, które 
rekapituluję dla poprawy czytelności tekstu: 

• Jakie są przestrzenie, artefakty oraz nadawane im kulturowe znacze-
nia w kulturach organizacyjnych systemu edukacji specjalnej i in-
kluzyjnej w Japonii ? 

W praktyce terenowej okazało się, że przestrzenie i artefakty są 
powiązane z innymi elementami kultury organizacyjnej wskazywa-
nymi przez E. Scheina54 takimi jak normy, rytuały, wartości, symbo-

________________ 

53 E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 
2010. 

54 E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 
2010. 
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le, które również poznawałam i do których się odniosę częściowo w 
niniejszym raporcie z badań. 

Negocjacje wejścia w teren 

Przed udaniem się do Japonii i w teren opiekun stażu Prof. N. 
Tasaki kilkakrotnie poprosił, abym wyposażyła się w wizytówki, 
stosowny ubiór oraz bardzo delikatnie i niewprost zasugerował, 
abym opanowała umiejętności wymiany wizytówek, co było 
wprowadzeniem do poznania zarówno do artefaktów fizycznych 
jak i behawioralnych. Bycie w terenie wymagało zatem ode mnie 
wstępnej znajomości rytuałów i etykiety podczas mityngów służ-
bowych oraz czynności koniecznych podczas spotkań, a w tym: 

• Posiadania wizytówek oraz umiejętności wymiany wizytówek 
podczas mityngów służbowych i badań 

• Odpowiedniego powściągliwego i pogodnego zachowania 
podczas spotkań z władzami uczelni, szkół, etc. 

• Umiejętności samodzielnego dojazdu pociągiem linii lokal-
nych do wybranych miejsc w terenie badawczym, umiejętność 
poruszania się w terenie i komunikacji, mimo iż opiekun stażu 
niejednokrotnie towarzyszył mi podczas gromadzenia danych 
w terenie, zwłaszcza gdy wiedział, że w danym miejscu zna-
jomość języka angielskiego wśród pracowników edukacyjnych 
kultur organizacyjnych jest znikoma. 

• Obowiązku stosownego i oficjalnego ubioru, koniecznego do 
wejścia do placówek edukacyjnych. Tradycyjny i oficjalny 
ubiór oznacza: czarną garsonkę, jasną bluzkę, rajstopy, półbu-
ty pełne, dyskretną biżuterię, płaskie i zwłaszcza ciche obuwie 
dla kobiet. Wysokie obcasy były niewskazane z powodu za-
kłócania spokoju i ciszy osób w edukacyjnych scenach kultu-
rowych, na co zwrócił mi uwagę i szczególnie podkreślił Pro-
fesor N. Tasaki. Ciche obuwie jest bowiem wyrazem szacunku 
dla miejsca oraz uczących się. Wskazane były zatem półbuty 
ciche, nie zakłócające innym ich spokoju. Szpilki i wysokie ob-
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casy w półbutach damskich okazały się pomysłem niestosow-
nym. 

Wejście w teren wymagało dostosowania się do reguł spotkań 
oficjalnych w strukturach szkoły. Poniżej wskazuję elementy arte-
faktów behawioralnych, podczas wizyt. Były wśród nich następują-
ce reguły i normy : 

• Konieczność zwyczajowego kłaniania się podczas spotkań z 
dyrekcjami, nauczycielami i po wizytach, rozmowach. Utrzy-
mywanie kontaktu wzrokowego i bezdotykowego, co wyklu-
czało podawanie rąk. 

• Konieczność wymiany wizytówek, powściągliwość w gesty-
kulacji, uprzejma pogodna powaga w zachowaniu (uśmiech 
szeroki bądź śmiech ma znaczenie binarne i zalecana jest po-
wściągliwość w wyrażaniu emocji). 

• Konieczność każdorazowej zmiany obuwia w szkołach na 
klapki szkolne (czerwone, zielone, niebieskie, beżowe) pod-
czas wizyt w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum i od-
powiedniego ustawienia własnego obuwia (nosami do wyj-
ścia) przed drzwiami wyjściowymi głównymi z budynku w 
przestrzeni zwanej w Japonii genkan (玄関). 

• Konieczność indywidualnego uzgadniania wykonania każdej 
fotografii w terenie badawczym, którą wykonywałam w do-
wolnym miejscu podczas stażu wewnątrz uniwersytetów i 
placówek edukacyjnych oraz ośrodka wsparcia. 

• Podporządkowanie się i respektowanie zakazu ujawniania w 
fotografiach twarzy dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną w każdej placówce. 

Analiza danych 

Analiza danych tej części badań, była prowadzona symultanicz-
nie w trakcie gromadzenia danych w maju 2016 oraz przez ok. 6 
miesięcy po zakończeniu gromadzenia danych terenowych w Japo-
nii. Prowadzone analizy obejmowały kodowanie i kategoryzację 
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według U. Flicka55 i G. Gibbsa56, dotyczącą uporządkowania kodo-
wania i kategoryzowania przestrzeni i artefaktów materialno-
fizycznych, zwłaszcza tych istniejących na styku przestrzeni ohyake 
(公), watakushi (私) i puraibashii (プライバシー) oraz analiza tema-
tów kulturowych57-58 polegająca generowaniu szerszych wzorów 
wpisujących się w kategorie przestrzeni publicznych i prywatnych. 
Tematy kulturowe były generowane w dwóch warstwach: realnej i 
symbolicznej kodowania znaczenia, tego co publiczne i tego co 
prywatne w japońskim systemie edukacji specjalnej i inkluzyjnej. 

Wyniki badań 

Przestrzenie ohyake (公) watakushi (私) i puraibashii  

(プライバシー) oraz artefakty systemu edukacji specjalnej  

i inkluzyjnej w Japonii 

Zanurzenie w wybrane japońskie edukacyjne kultury organiza-
cyjne i przestrzenie ohyake (公), watakushi (私) i puraibashii (プラ
イバシー) systemu edukacji specjalnej w Japonii, ujawiły kwestie 
problematyczne związane z określeniem przyporządkowania szkół 
do przestrzeni publicznej i jej zakresu i prywatnej. Każda bowiem, 
szkoła podstawowa, gimnazjum lub nawet obie uczelnie wyższe, 
znajdowały się za murem z bramą elektronicznie otwieraną oraz 
niekiedy z obecnym przy niej umundurowanym strażnikiem. 

________________ 

55 U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010. 
56 G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2010. 
57 B. Borowska-Beszta, Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburze-

niami rozwoju. UMK, Toruń 2013. 
58 B. Borowska-Beszta, Analiza antropologiczna jako transformacja: Problemy i 

techniki generowania tematów kulturowych, „Problemy edukacji rehabilitacji socja-
lizacji osób niepełnosprawnych: Wybrane zagadnienie metodologii i metodyki 
badań w obszarze niepełnosprawności icodzienności osób z niepełnosprawno-
ścią”.Vol. 23, 2016 (w druku). 
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Fot. 1. Zespół Szkół Specjalnych Koga 

Fot. Archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 

Dodatkowo każda szkoła podstawowa specjalna, inkluzyjna i 
gimnazja, które wizytowałam miały genkan (玄関) i założenie obo-
wiązku zdejmowania oraz zmiany obuwia na klapki stanowiące 
wyposażenie szkoły. Zmiana obuwia nie dotyczyła przestrzeni 
uniwersytetów Kuyshu Women’s University ani University of Tea-
cher Education in Fukuoka z wyjątkiem sal seminaryjnych, w któ-
rych odbywało się obowiązkowe tradycyjne nauczanie parzenia 
herbaty i tradycji japońskich. Ponadto, okazywało się, że wizerunki 
szkół i uczelni w mediach internetowych mają wyjątkowo skąpe 
dane o pracownikach, osoba ludziach danych miejsc, włącznie z 
pomijaniem nazwisk i e-maili oraz wizerunków fotograficznych 
władz rektorskich jednego z wizytowanych uniwersytetów. Takie 
oczywiście reguły wytłumaczono mi tym, że twarz jest sprawą 
prywatną, nawet jeśli chodzi o władzę uczelni wyższej, nazwisko 
rektora też nie musi być znane, podobnie nazwisko dyrektorów 
szkół. Było to mocno zaskakujące wyjaśnienie. Bardzo natomiast 
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chętnie Japończycy pozowali do fotografii grupowych z osobami z 
zewnątrz np. ze mną. Prowadzone badania wykazały, że przestrze-
nie i artefakty materialno-fizyczne takie jak: budynki, przestrzenie 
wewnętrzne szkół specjalnych i ogólnodostępnych z klasami inklu-
zyjnymi są miejscami o niejasnych granicach lokalizacji symbolicz-
nej i znajdują się bliżej przestrzeni watakushi (私) i puraibashii  
(プライバシー) niż, co wcześniej zakładałam w przestrzeni publicz-
nej – ohyake (公). Natomiast wewnątrz samych kultur organizacyj-
nych zauważałam dążność do dostępności przestrzeni i jej transpa-
rentności. Szkoły miały pewne cechy charakterystyczne dla budowy 
szkół japońskich w ogóle, ale również zauważałam dostosowanie 
ich do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością. 

Surippa (スリッパ) po wejściu i ocha (お茶) z dyrekcją szkół 

Każda pojedyncza wizyta w szkole rozpoczynała się punktual-
nym przybyciem do szkół powitaniem przez nauczycieli prowadzą-
cych i opiekunów wizyty oraz obowiązkową zmianą obuwia na 
klapki szkolne dla gości (bez względu na ich status społeczny) 
zwane surippa (スリッパ). Były one koloru czerwonego, zielonego, 
błękitnego i in. z inskrypcją po japońsku koloru złotego. Nosi się je 
w miejscach, gdzie obuwie w jakim chodzi się na zewnątrz budyn-
ku jest zakazane. Podobne klapki nosi się w toaletach w domach 
japońskich. W dwóch szkołach na tablicach napisano specjalne po-
witanie dla mnie gościa z Polski po japońsku, w klasach inkluzyjych 
szkoły podstawowej w Munakata otrzymałam nawet wycięte przez 
ucznia z niepełnosprawnością intelektualną czerwone serce z ży-
czeniami i przyklejoną jego uśmiechniętą fotografią. Był to ważny 
gest symboliczny– otrzymałam bowiem i serce i twarz. Wizyty roz-
poczynało każdorazowo wspólne wypicie zielonej herbaty, zwanej 
ocha (お茶) z dyrekcją szkół i zawsze z nauczycielami stojącymi na 
czele Rad Pedagogicznych oraz wspólne wstępne rozmowy i usta-
lanie planu gromadzenia danych. Herbatą zwykle częstował w swo-
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im biurze kōchō sensei (校長先生) (principal – dyrektor szkoły), repre-
zentujący szkołę na zewnątrz, w kontekstach wizyt oficjalnych, ce-
remonii i w kwestiach dyplomatycznych oraz czasem wicedyrektor 
szkoły, zwany kyoutou sensei (教頭先生)(head teacher), odpowie-
dzialny za bieżące codzienne funkcjonowanie szkoły z zaakcento-
waniem spraw dydaktyczno-wychowawczych. W strukturze władz 
szkół japońskich jest jeszcze trzeci dyrektor zwany kyoumu sensei  
(教務先生), który zajmuje się planem szkolnym. Zwykle wizytom w 
szkołach i terenie badawczym towarzyszyło na początku dwóch 
dyrektorów, natomiast po szkole zawsze oprowadzał zawsze kyou-
tou sensei (教頭先生) (head teacher – zastępca dyrektora, nauczyciel 
wiodący). Zwykle to kyoutou sensei (教頭先生) odpowiadał chętniej 
na pytania, prowadził rozmowę, dawał wyjaśnienia w razie wąt-
pliwości. Czasem się dziwiłam, dlaczego dyrekcja i organizatorzy 
wizyt nie wybrali do tej roli anglistów, ponieważ bywało, że kyou-
tou sensei (教頭先生) znał słabiej język angielski i często nadrabiał 
uprzejmym uśmiechem niż udzielał wyczerpującej odpowiedzi. 
Wyjaśnieniem były pewne ciekawe obserwacje dotyczące hierarchii 
władzy w szkołach. W kilku szkołach gdy spontanicznie podcho-
dzili do mnie angliści aby porozmawiać, odbywało się to w osobli-
wy sposób, o czym wspomniałam w raporcie, a mianowicie mówili 
szeptem, bardzo powściągliwie, co wówczas mnie nieco dziwiło. 
Głośno mówiono w moim towarzystwie po japońsku, jakby dając 
publiczny wyraz priorytetu języka japońskiego. Mimo to, w szko-
łach jest jeszcze jedna funkcja tantousha (担当者) superwizora w 
Radzie Pedagogicznej każdej szkoły. Zwykle jest to nauczyciel języ-
ka angielskiego, odpowiedzialny za naukę tego języka. Następnie w 
kolejności odbywały się wizyty całych przestrzeni szkolnych i ko-
lejno hospitacje lekcji lub zajęć z dziećmi, młodzieżą z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniach lekkim, umiarkowanym i 
znacznym. W miarę swobodnie mogłam fotografować puste koryta-
rze i puste klasy szkolne. Za każdym razem otrzymywałam werbal-
nie normy szkoły i zalecenie nie fotografowania twarzy uczniów. 
Chodziło o to, że twarze uczniów powinny zostać anonimowe. Cza-
sem mogłam jedynie fotografować uczniów pełnosprawnych lub z 
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niepełnosprawnością siedzących plecami do mnie lub z oddali. Na 
korytarzu przy klapkach zrobiłam przypadkowo zdjęcie chłopca, 
który bardzo chciał być sfotografowany i często wchodził mi w 
kadr. Zakodowałam jego twarz w raporcie z badań, gdy usiadł do 
zdejmowania obudia w genkan. Żałuję, że nie mogłam robić żad-
nych zdjęć z pracowni dziewiarskiej – tkackiej, pracowni ceramicz-
nej, a szczególnie pracowni tworzenia papieru mache, którego  
wyrobu uczyła mnie w praktyce młodzież japońska z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z japońskie-
go gimnazjum w Kodze. Były to żywiołowe i spotaniczne spotkania. 
Przechodząc do analiz przestrzeni, miejsce oglądanej lekcji w Uni-
wersyteckiej Szkole Specjalnej (UTEF) pokazała przestrzeń zadbaną, 
jasną, doświetloną światłem naturalnym, czystą, gładką, uporząd-
kowaną, minimalistyczną w wyrazie i ascetyczną. Mogłam zauwa-
żyć, że szkoła uniwersytecka dysponuje prawdopodobnie więk-
szymi środkami finansowanymi, niż placówki szkolne poza 
uniwersyteckie. Na lekcji muzyki, rytmiki i głoskowania w grupce 
10-ciorga szczuplutkich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
w st. umiarkowanym, m.in. z Zespołem Downa, oprócz nauczyciel-
ki było dwóch mężczyzn, studentów praktykantów. Małe dzieci, 
dzieci i młodzież, mijane na korytarzach cechowała werbalna 
uprzejmość, gdyż zawsze każdemu z osobna mówiły z uśmiechem 
konnichiwa (dzień dobry!) na, co oczywiście odpowiadałam również 
z uśmiechem i ukłonem. Obcy nauczyciele również kłaniali się mó-
wiąc konnichiwa. Dzieciom zalecano aby nie biegały po korytarzach 
lecz spokojnie chodziły. 
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Fot. 2. Surippa (スリッパ ) – klapki szkolne dla gości wiszą na specjalnym stojaku 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 

 

Fot. 3. Genkan (玄関) 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 



Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プライバシー) ? 55 

Artefakty fizyczno-materialne korytarzy i klas szkolnych 

Genkan (玄関) jest pierwszym ważnym symbolicznie miejscem 
symbolicznej i rzeczywistej puryfikacji podczas wejścia do każdej z 
6 szkół podstawowych i gimnazjów, które wizytowałam i w których 
gromadziłam dane. Wejście do placówki wsparcia dorosłych, pla-
cówki opiekuńczej nie miało przestrzeni genkan (玄関) i nie wyma-
gało zmiany obuwia. Genkan (玄関) ma znaczenie psychologiczne i 
symboliczne w tradycji Japonii. Stanowi psychologiczną granicę 
między światem zewnętrznym i przestrzenią ohyake i światem 
wewnętrznym domu, szkoły – watakushi i puraibashii.59 Genkan  
(玄関) jako przestrzeń graniczna tego, co ohyake i tego co watakushi 
i puraibashii jest w tradycji japońskiej związana historycznie ze 
świątyniami ZEN oraz domami samurajów. Jest istotnym miejscem 
puryfikacji i zaznaczenia granicy oraz ważnego momentu tranzytu 
ze świata zewnętrznego ohyake do wewnętrznego watakushi i pu-
raibashii szkół. Szkoły podstawowe i gimnazja uwzględniające 
przestrzeń genkan (玄関) wskazują czytelnie, z jednej strony ko-
nieczność symbolicznego oczyszczenia myśli (lecz nie tylko) przed 
wejściem do kultur szkolnych, z drugiej strony stanowią moment 
zrównania podmiotowego statusu gości, a ponadto pokazują grani-
ce prywatności i tego co publiczne. Wydawać by się mogło, z per-
spektywy europejskiej że szkoła jest przestrzenią publiczną, nato-
miast z perspektywy Japonii, te granice nie są już oczywiste. 
Podczas pierwszej zmiany obuwia w wizytowanym gimnazjum 
specjalnym w Kodze, w którym gromadziłam dane, ustawiłam nie-
prawidłowo własne czółenka w genkan (玄関). Dyrektor szkoły 
zareagował błyskawicznie i przed wejściem na korytarz szkolny 
osobiście przestawił moje buty prawidłowo, dając mi sygnał o zna-
czeniu genkan (玄関) a ja się szybko nauczyłam, jak to należy robić. 
Całe błyskawiczne zdarzenie nie było reprymendą w moim kierun-
ku lecz naturalnym gestem, wobec moich szybkich lecz czasem nie-
________________ 

59 F. Asako, What is Genkan? “Nipponia”, No.20 March 15, 2002, http://web-
japan.org/nipponia/nipponia20/en/what/what01.html 
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poradnych prób poradzenia sobie z wąską spódniczką garsonki, 
zdejmowaniem sznurowanych czółenek na stojąco i tym, że głównie 
mężczyźni czekali na mnie najdłużej, przyglądali się temu co po-
spiesznie robię. Z tego powodu moment zakładania i zdejmowania 
obuwia miał wymiar genderowy i powodował pewne napięcia sy-
tuacyjne. Nikt mnie jednakże, w żaden sposób, nie popędzał. Gen-
kan (玄関) wymaga od osoby wchodzącej dokonania fizycznej 
zmiany obuwia oraz zmiany symbolicznej, polegającej na zostawie-
niu dosłownego i metaforycznego „brudu” na zewnątrz. Gdy zmie-
ni się obuwie na klapki symbolizujące w szkołach przestrzeń domu, 
niedozwolone jest wychodzenia klapkami w kierunku drzwi wej-
ściowych do budynku lub poza budynek. 

Korytarze w wizytowanych szkołach specjalnych lub ogólnodo-
stępnych z klasami inkluzyjnymi i specjalnymi były przestrzenne i 
dobrze oświetlone. Mijały mnie dzieci umundurowane i poruszają-
ce się w szyku znanym w Polsce, jako tzw. gęsiego. Minimalistyczne 
w projektach i puste korytarze, miały zazwyczaj jakiś jeden koloro-
wy akcent, jedną tablicę artystyczną i symboliczną w formie, lecz 
nie było korytarzy przeładowanych na ścianach znakami, tekstami, 
ogłoszeniami i znaczeniami. Były miejsca minimalistycznie puste, 
lecz nie sprawiały wrażenia chłodnych i zdystansowanych instytu-
cji. Z korytarzy można było oglądać lekcje, gdyż ściany od ich stro-
ny na ogół były przeszklone i transparentne. Można było bądź 
wchodzić do klas, w których nie było lekcji lub oglądać te, w któ-
rych odbywały się lekcje wchodząc do klas lub obserwując z koryta-
rza lekcje. Skupieni uczniowie nie reagowali na wejścia. Na holach 
szkoły ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi i specjalnymi, 
transparentnych i czystych znajdowały się przymocowane wieszaki 
z workami rzeczy osobistych dzieci ale też inne przedmioty jak np. 
ławka z oparciem, umywalka długa na ok. 3 metry z kranami i my-
dłem, na korytarzu prowadzącym do biblioteki. Przeważającymi 
barwami korytarzy były kolory kremowy i écru oraz miękka biel. 
Zarówno w szkołach specjalnych dla poziomów podstawowego i 
gimnazjum, jak i w szkole ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi 
i specjalnymi przestrzenie ścian szkolnych korytarzy nie epatowały 
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raczej kolorem i tym bardziej pstrym chaosem lecz pojedynczymi 
tablicami. Przeszklone korytarze dodawały pewności, że to, co się 
dzieje w klasach jest transparentne oraz z drugiej strony, klasa 
znajdowała się pod kontrolą władz szkolnych. Niejednokrotnie 
przechadzając się po korytarzach byłam zaintrygowana ciszą na 
lekcjach, zwłaszcza w szkole ogólnodostępnej z klasami inkluzyj-
nymi i specjalnymi, gdzie w klasach regularnych znajdowało się po 
40-cioro dzieci. Cisza i skupienie panowały również w wydzielo-
nych klasach specjalnych, które liczyły po kilkoro dzieci, od 4-10. 

Klasy w szkołach specjalnych i ogólnodostępnej z klasami in-
kluzyjnymi i specjalnymi miały stoliki pojedyncze dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zwanych – chiteki 
shōgai (知的障害) -zwrócone w stronę tablicy, ustawione prosto lub 
po łuku. Miałam wrażenie, że nie są sztywno umieszczone, że mogą 
być przestawiane, zgodnie z potrzebami dydaktyczno-
wychowawczymi. Klasy lekcyjne były dobrze doświetlone miękkim 
światłem naturalnym i lampami. Każda klasa miała okna niemal na 
całych ścianach. Klasy miały często klarowny podział przestrzeni 
podzielonej na (a) przestrzeń pracy indywidualnej, (b) przestrzeń 
pracy zespołowej i zabaw oraz (c) pustą przestrzeń pomiędzy 
obiema wyżej wspomnianymi. Owa przestrzeń pusta wydała mi się 
szczególnie interesująca, gdyż z jednej strony umożliwiała swobodę 
uczniom: można było pochodzić sobie gdy dziecko miało potrzebę, 
a z drugiej podjęcie takich form edukacyjnych, które nie wpisywały 
się w przestrzenie pracy indywidualnej lub zespołowej. Podobny 
wystrój był w szkole ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi, w 
której prowadzono odrębne klasy specjalne, kilkuosobowe dla dzie-
ci z różnorodnymi zaburzeniami: w sferze sensorycznej, zaburze-
niami emocjonalnymi (zaburzeniami ze spektrum autyzmu), nie-
pełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania. Te 
klasy również miały klarowny podział przestrzeni na przestrzeń do 
pracy indywidualnej, odgrodzonej parawanami różnego typu, dla 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz do pracy grupo-
wej po drugiej stronie klasy, również z wydzielonymi przestrze-
niami, batutą. W klasach nie było dywanów, wykładzin dywano-
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wych lecz gładki parkiet lub rodzaj trwałych niezwykle gładkich, 
jasnych posadzek. Ciekawym rozwiązaniem, w klasach specjalnych 
szkoły ogólnodostępnej było użycie piłek tenisowych, tenisa ziem-
nego do wygłuszania nóg krzeseł i stolików ustawionych na parkie-
cie. Cisza podczas lekcji i nie przeszkadzanie innym ma kluczowe 
znaczenie w kulturze Japonii, w dowolnych przestrzeniach życia 
społecznego. Wizytując klasy, w których odbywały się lekcje, ob-
serwowałam pracę dzieci i młodzieży, ich skupienie i niekiedy zain-
teresowanie wizytującymi. Co ciekawe, w jednej szkole ogólnodo-
stępnej z klasami specjalnymi połowa szkoły była przeznaczona dla 
uczniów pełnosprawnych a połowa dla dzieci z dysfunkcjami i spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Intrygujący był sposób funk-
cjonowania szkoły oraz informacje, jakie otrzymałam od nauczycieli 
o tym, że rodzice dzieci pełnosprawnych mieli osobne wejście i nie 
wiedzieli o tym, że jedno skrzydło szkoły przeznaczone jest dla 
dzieci z niepełnosprawnością. To wyjaśnienie kulturowe dało mi 
pewne przypuszczenia odnośnie symbolu kulturowego i znaczenia 
fenomenu niepełnosprawności intelektualnej – chiteki shōgai  
(知的障害) w Japonii. Znaczenie tego fenomenu przeanalizuję w 
kolejnej publikacji z cyklu badania systemu edukacji w Japonii. 

W klasach szkolnych, szkoł specjalnych, szkoły ogólnodostępnej 
z klasami inkluzyjnymi i specjalnymi, które wizytowałam znajdo-
wały się oprócz tablicy, pojedynczych lub dwuosobowych stolików 
dla dzieci i młodzieży: również niezamykane szafki na mundurki 
szkolne, w których dzieci zostawiały mundurki, gdy udawały się na 
lekcje wychowania fizycznego. Ponadto stałym elementem aranżacji 
przestrzeni były parawany różnego typu, dzielące przestrzenie na 
przestrzeń pracy indywidualnej oraz zespołowej. 

Parawany znajdowały się w klasach w których uczyły się dzieci 
i młodzież zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Para-
wany były również stałym elementem wnętrz w Centrum Wsparcia 
Dorosłych z Niepełnosprawnością Momochi. Zwykle miały one 
różnorodne faktury od płóciennych do drewnianych, czy też tektu-
rowych. Bywały transparentne (przypominające klatki) i ogrodze-
nia, które symbolicznie zamykały przestrzeń i fizycznie ją dzieliły. 
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Parawany są również stałym elementem i historycznie obecnym 
artefaktem kultury japońskiej. Nie zauważyłam aby dzieci kontak-
towały się między sobą przez parawany różnego typu. Były zaab-
sorbowane własną pracą. Ciekawym miejscem szkół były biblioteki 
szkolne. W szkole ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi i spe-
cjalnymi na korytarzu przed wejściem do biblioteki zamocowana 
była długa na ponad 3 metry, wielostanowiskowa umywalnia z 
kilkoma kranami, mydłami w plastikowych siatkach oraz przypo-
mnieniem pisemnym z zaleceniem umycia rąk przed wejściem do 
biblioteki szkolnej. Hole przed bibioteką szkolną, podobnie jak gen-
kan były drugim miejscem w przestrzeniach szkolnych, gdzie nale-
żało dokonać oczyszczenia. 

 
Fot. 4. Szafki w klasie lekcyjnej – tokushu gakkō (特殊学校) 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 
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Fot. 5. Korytarz w szkole specjalnej – tokushu gakkō (特殊学校) 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 

 
Fot. 6. Klasa szkolna – kyōshitsu (教室) w szkole specjalnej – tokushu gakkō (特殊学 

 校) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – chiteki shōgai (知的障害) 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 
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Fot. 7. Klasa szkolna – kyōshitsu (教室) w szkole ogólnodostępnej z klasami specjal-
nymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju – hattatsu shōgai (発達障) ze spectrum  
 autyzmu 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 

 
Fot. 8. Klasa szkolna – kyōshitsu (教室) w szkole szkole ogólnodostępnej z klasami 
specjalnymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju – hattatsu shōgai (発達障) ze spec- 
 trum autyzmu 

Źródło: archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 
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Dyskusja 

Podsumowując proces gromadzenia danych oraz analizy arte-
faktów fizycznych i behawioralnych, podczas badań terenowych w 
7 placówkach edukacji specjalnej, inkluzyjnej i wsparcia dorosłych 
w Japonii chcę zauważyć, że kultury organizacyjne w których gro-
madziłam dane cechowało uporządkowanie, harmonia przestrzeni, 
koncentracja i spokój. Dodatkowo każda placówka edukacyjna mia-
ła na terenie zespołów szkół przylegający niewielki ogród medytacji 
ZEN. Chcę dodać, że gromadzenie danych wizualnych okazało się 
przydatną techniką obserwacji uczestniczącej, gdyż gromadzenie 
danych werbalnych – wywiadów było niekiedy utrudnione z po-
wodu słabej znajomości języka angielskiego wśród japońskich aka-
demików z którymi miałam kontakt i mojego braku znajomości 
języka japońskiego (poza zwrotami grzecznościowymi i umiejętno-
ścią liczenia do 10). Wyjątek i pewien ewenement stanowi sam Pro-
fesor N. Tasaki oraz niektórzy dyrektorzy i nauczyciele szkół, tera-
peuci w placówce dla dorosłych. Myślę, że badania mogą dodać 
nowego wymiaru i wglądu w światowe, kulturowe studia nad nie-
pełnosprawnością i systemy edukacji oraz wsparcia. Dodatkowo, 
praktyka badań terenowych na gruncie Japonii była wielostronnie 
zaskakująca dla mnie jako Europejki. W miarę zanurzania się w 
edukacyjne kultury organizacyjne dostrzegałam subtelności orien-
talnych konceptualizacji artefaktów behawioralnych oraz niewy-
raźne i trudne do ustalenia granice przyporządkowania przestrzeni 
i artefaktów materialno-fizycznych przestrzeni systemu edukacji 
specjalnej i inkluzyjnej do kontinuuk ohyake, watakushi i puraibas-
hii. Praktyka terenowa i niekiedy trudne sytuacje i wyzwania w 
terenie badawczym, stały się momentem krytycznym do właściwe-
go rozumienia artefaktów fizycznych i behawioralnych badanych 
kultur edukacyjnych w kategoriach tego, co jest dla Japończyków 
przestrzenią ohyake (公) (publiczną) i tego, co jest przestrzenią wa-
takushi (私) i puraibashii (プライバシー) (prywatną). Dodatkowo, 
badając edukacyjne kultury organizacyjne w Fukuoce w Japonii, po 
uprzednich własnych badaniach (Borowska-Beszta, 2013) zauwa-
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żam pewną prawidłowość polegającą na znaczącej roli odźwiernego 
– (gate keepera)w badaniu japońskich edukacyjnych kultur organiza-
cji. Moim zdaniem, w przypadku kultur organizacyjnych edukacji 
specjalnej lub inkluzyjnej Japonii, bez osoby posiadającej autorytet i 
niekwestionowany szacunek społeczny oraz pozycję w środowisku, 
stanowiącym scenę kulturową badaną i wprowadzjącej badacza do 
badanego systemu, nawet artefakty materialno-fizyczne, nie mó-
wiąc o behawioralnych, nie będą wcale dostępne badaczowi spoza 
Japonii w tej kulturze tradycyjnej, silnie zhierarchizowanej i zrytua-
lizowanej oraz trudno dostępnej. Ujawnianie informacji przez Ja-
pończyków o problemach intersujących mnie badawczo, było kwe-
stią wielce delikatną i trudną dla nich. 

Konkluzje 

Analizy przestrzeni i artefaktów fizyczno-materialnych bada-
nych kultur organizacyjnych wskazały ich silne powiązanie a arte-
faktami behawioralnymi. Dla przykładu, trudno byłoby właściwie 
zrozumieć czytelnikom spoza kultury Japonii znaczenie procesu 
puryfikacji w genkan (玄関), w kulturach organizacyjnych analizo-
wanych szkół bez jednoczesnej analizy artefaktów behawioralnych 
związanych z dookreślonym normami szkolnymi zachowaniem, w 
tej przestrzeni puryfikacji. Kultury organizacyjne 6 szkół specjal-
nych i szkole ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi i specjalnymi 
różnych poziomów edukacyjnych i 1 ośrodka wsparcia dorosłych, 
wskazują, zarówno w charakterze przestrzeni i artefaktach szkol-
nych, projektowanie z myślą o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną, zaburzeniami 
rozwoju oraz silne ugruntowanie w japońskich wzorach kulturo-
wych projektowania przestrzeni w ogóle. Prowadzone analizy 
wskazały istnienie przestrzeni transparentnych i przyjaznych dzie-
ciom, młodzieży ale jednocześnie bardzo przyjaznych władzy szkół. 
6 szkół i 2 uniwersytety w których również gromadziłam dane, są 
bowiem otoczone murami i mają bramy elektrycznie otwierane. 



64 BEATA BOROWSKA-BESZTA 

Korytarze szkół podstawowych i gimnazjów są w przeszklone, da-
jące wgląd w to, co się dzieje podczas lekcji. 6 szkół i 1 placówka 
wsparcia dorosłych były zaprojektowane zgodnie z potrzebami 
uczących się osób z niepełnosprawnością. Analizowane przestrze-
nie szkolne, z artefaktami fizycznymi i behawioralnymi odzwier-
ciedlają moim zdaniem przestrzenie, w których manifestuje się 
wskazany przeze mnie w pierwszej części artykułu 9. rezerwuar 
kulturowego kodowania konstruktu niepełnosprawności, skoncen-
trowany na osobie rozwijającej się. Nastawienie na rozwój potencjału 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną było nadrzędnym 
celem, który wynikał z rozmów z japońskimi nauczycielami. Klu-
czem było zatem silne ukierunkowanie na rozwój potencjału 
uczniów, aby podołali dorosłemu życiu społecznemu w Japonii i 
jego wymaganiom. Organizacja klas szkolnych specjalnych była 
moim zdaniem optymalna i uczyło się w niej po 4-5 dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i zaburzeniami rozwoju. Ponadto chcę zauważyć, że artefaktem 
fizycznym szkoły jest (oprócz wszystkich elementów wyposażenia 
klas, korytarzy, które omawiałam) szczegółowo uregulowane w 
statutach szkół umundurowanie uczniów, jak też wymagany ofi-
cjalny ubiór od nauczycieli. W przypadku nauczycieli oznacza to 
garnitur lub garsonkę, chyba, że nauczyciel naucza wychowania 
fizycznego i nakłada odzież sportową. Umundurowanie i ubiór 
mają również w szkołach ukryte i zakodowane symbole. W szkole 
ogólnodostępnej z klasami inkluzyjnymi uczestniczyłam w przygo-
towaniach do tradycyjnego japońskiego festiwalu o charakterze 
włączającym, którego rytuał ćwiczono na boisku szkolnym. Siedzą-
cy obok mnie anglista zwrócił szeptem moją uwagę na oznaczenia 
dzieci i młodzieży numerami na koszulkach, na plecach. Dzieci z 
najwyższym potencjałem fukcjonalnym i intelektualnym, te naj-
zdolniejsze miały oznaczenia na plecach numerem 1, potem 2, oraz 
inne 3, natomiast dzieci z niepełnosprawnościami były oznaczone 4. 
Wypatrywałam zatem 4. Warto dodać, że czwórka w kulturze Ja-
ponii ma specjalne znaczenie lecz traktowana jest niestety, jako licz-
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ba pechowa a wymawiana jako (shi し) budzi bliskie skojarzenia ze 
śmiercią. 

 

Fot. 9. Na boisku szkolnym uniwersyteckiej szkoły ogólnodostępnej z klasami  
 inkluzyjnymi 

Fot. Archiwum prywatne B. Borowska-Beszta 

Bibliografia 

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacje, PWN, Warszawa 2010. 
Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, PWN, 

Warszawa 2009. 
Borowska-Beszta B., Analiza antropologiczna jako transformacja: Problemy i techni-

ki generowania tematów kulturowych, „Problemy edukacji rehabilitacji socjali-
zacji osób niepełnosprawnych: Wybrane zagadnienie metodologii i metodyki 
badań w obszarze niepełnosprawności icodzienności osób z niepełnosprawno-
ścią”.Vol. 23, 2016 (w druku). 

Borowska-Beszta B., Anatema (?) szoku kulturowego w andragogice specjalnej, 
„Edukacja Otwarta”, 2008, nr 2, s. 163-179 



66 BEATA BOROWSKA-BESZTA 

Borowska-Beszta B., Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodo-
logiczne, Wyd. Impuls, Kraków 2005. 

Borowska-Beszta B., Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami 
rozwoju. UMK 2013. 

Borowska-Beszta B., Pracownicy Fundacji (metoda etnograficzna) (w: ) Formowanie 
się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wydawnictwo i 
Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Krakow 2001, s. 260-322. 

Creswell J., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 
3rd Edition. Sage Publications, Inc, Los Angeles 2009. 

Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, T., 1, 2. PWN, Warszawa 2009. 
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010. 
Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2010. 
Green J. L., Bloome D., Ethnography and ethnographers of and in education: a situ-

ated perspective. In: Flood, J.; Heaths, S. B.; Lapp, D. (Ed.). Handbook for literacy 
educators: research in the community and visual arts, Macmillan, New York 1997, p. 
181-202. 

Hall E., Ukryty wymiar, Muza, Warszawa 1997. 
Hammersley M., (ed.) Educational Research and Evidence-based Practice. In associ-

ation with the Open University, Sage, London 2007. 
Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000. 
Hammersley M.,Teaching qualitative methodology: craft, profession or bricolage. 

In: Seale, C.; Gobo, G.; Gubrium, J. F. and Silverman, D. eds. Qualitative Research 
Practice. Thousand Oaks: Sage, 2004 pp. 549–560. 

Jemielniak D., Badania jakościowe, Metody i narzędzia. T.2., PWN, Warszawa 2012. 
Jemielniak D., Badania jakościowe, Podejścia i teorie. T. 1. PWN, Warszawa 2012. 
Kawecki I., Dane wizualne w badaniach pedagogicznych, „Pedagogika Kultury” 

2009, t. 5 
Kostera M., Antropologia organizacji, Metodologia badań terenowych, PWN, War-

szawa 2003. 
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, 

Lublin: UMCS 2010. 
Nakada M., Tamura T. , Japanese Conceptions of Privacy: An Intercultural Perspec-

tive, Ethics and Information Technology March, 2005, Volume 7, Issue 1, pp 27–36, 
p. 31 

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2000. 
Nowotniak J., Społeczne światy pokoi nauczycielskich, „Teraźniejszość – Człowiek 

– Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” nr 3 (55), 71-86 
Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, UJ, Kraków 

2008. 
Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010. 



Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プライバシー) ? 67 

Schein E., Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, w: L. Zbiegień – Maciąg, 
Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1999. 

Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pękał D., Edukacyjne prowokacje. 
Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Impuls, 
Kraków 2012. 

Spradley J., Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston, New York 
1980. 

Spradley J., The Ethnographic interview, Holt, Rinehart & Winston, New York 1979. 
T. Tamura, Japanese feelings for privacy MANUSYA: Journal of Humanities (Special 

Issue No.8 2004) pp. 138-156 http://www.manusya.journals.chula.ac.th/files/ 
essay/Tamura_p121-139.pdf (Dostęp: 4.07.2017) 

Whitehead T. L., Basic Classical Ethnographic Research Methods Secondary Data 
Analysis, Fieldwork, Observation/Participant Observation and Informal and 
Semi‑structured Interviewing, 2005. http://www.cusag.umd.edu/documents/ 
workingpapers/classicalethnomethods.pdf (Dostęp 4.07.2017) 

Wiernek B., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza TEXT, 
Kraków 2000. 

Wolcott H.F., Posturing in qualitative inquiry. In MD LeCompte, WL Millroy & 
JPreissle, (Eds.) The Handbook of Qualitative Research in Education, Academic 
Press, NewYork, 1992 pp. 3-52. 

Wolfensberger W., The Origin And Nature Of Our Institutional Models In: Changing 
Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded, President’s Committee 
on Mental Retardation, Washington, D.C. January 1969, http://www.disability 
museum.org/dhm/lib/detail.html?id=1909&page=all (Dostęp: 4.07.2017) 



68 BEATA BOROWSKA-BESZTA 

 

 



Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 21/2018  

DOROTA PODGÓRSKA-JACHNIK 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalne i nie-specjalne.  

Dylematy współczesnego podejścia  

do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ABSTRACT: Dorota Podgórska-Jachnik, Specjalne i nie-specjalne. Dylematy współcze-
snego podejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością [Special and non-special. Dilem-
mas of a modern approach to the needs of people with disabilities]. Interdyscypli-
narne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21, Poznań 2018. Pp. 21-88. Adam 
Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

The article is devoted to the problems of disability seen through the prism of needs, 
both those referred to as special (special educational, developmental, professional 
needs), as well as those universal. The term (special) needs were analyzed, in parti-
cular the problem of losing its basic, psychological significance in the special peda-
gogy of recent years, as well as its theoretical and practical explorations in relation 
to nursing-compensating, educational and therapeutic activities. Text points atten-
tion to the need to update analyzes consistent with the idea of inclusion, in relation 
to the issue of the needs of people with disabilities, as a motivating factor and com-
pensation area. 

KEY WORDS: special needs, unmet needs, disability, inclusion 

Wprowadzenie 

Pojęcie „specjalne potrzeby” stało się obecnie jednym z termi-
nów najintensywniej używanych w pedagogice specjalnej. Badający 
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percepcję społeczną tego pojęcia Morton A. Gernsbacher i wsp. 
wskazują, iż obecnie Google Scholar indeksuje ponad milion arty-
kułów naukowych z tym określeniem, a Amazon.com sprzedaje 
prawie 5000 książek, które zawierają je w tytule1. Choć powszechnie 
znana jest jego historia i uwarunkowania jego pojawienia się, bywa 
coraz rzadziej użytkowane w zgodzie ze swoim źródłowym zna-
czeniem: najczęściej traktowane jest jako etykieta, będąca współcze-
snym synonimem niepełnosprawności, a niestety rzadko jako in-
deks wskazujący na zawartą w nim psychologiczną kategorię 
potrzeby. Pojawia się ryzyko, że wypowiadając tysiące razy słowo 
„potrzeby”, można osiągnąć efekt habituacji i przestać dostrzegać 
za nim osobę, która takie czy inne potrzeby przejawia. Tymczasem 
to w racjonalności odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnospraw-
nością leży sedno ich efektywnego wspierania i społecznej inkluzji. 

Specjalne potrzeby – eufemizm pojęcia  

niepełnosprawność czy faktycznie pytanie  

o potrzeby osoby? 

Wiedza o niepełnosprawności – jej przyczynach, uwarunkowa-
niach, wynikających z niej ograniczeniach, ale także możliwościach 
przeciwdziałania jej oraz minimalizowania jej skutków – zmieniała 
się przez wieki. Wraz z rozwojem nauk, zwłaszcza medycyny, 
zwiększała się zdolność wyjaśniania tajemnicy niepełnosprawności, 
ale również zmieniało się zainteresowanie nią społeczeństwa oraz 
przejawiane przez to społeczeństwo postawy wobec osób niepełno-
sprawnych. Obecnie niepełnosprawność jest traktowana jako złożo-
ne zjawisko wpisane w ludzkie losy i kształtujące (determinujące) te 
losy, dlatego poświęca się jej nie tylko wiele opracowań medycz-
nych, ale również coraz więcej refleksji natury humanistycznej, filo-
________________ 

1 Gernsbacher M.A, et al. (2016), “Special needs” is an ineffective euphemism, Cog-
nitive Researche No 1(1): 29; https://doi.org/10.1186/s41235-016-0025-4, [Pub. 
Online 2016 Dec 19], [access: 2018.01.15]. 



Specjalne i nie-specjalne. Dylematy współczesnego podejścia do potrzeb osób 71 

zoficznej, pedagogicznej i psychologicznej. Skutkiem tego jest poja-
wienie się w nauce różnych koncepcji teoretycznych i kategorii ob-
jaśniających fenomen niepełnosprawności. Do takich można zali-
czyć postrzeganie niepełnosprawności poprzez pryzmat 
wynikających z niej specjalnych potrzeb człowieka. 

Z punktu widzenia psychologii potrzeby lokalizowane są wśród 
czynników motywujących i dynamizujących ludzkie działania, na-
tomiast stanowią one coś więcej niż kierujące człowiekiem instynkty 
i popędy. Najkrótsza definicja potrzeby (ang. need) określa ją jako 
stan niezaspokojenia2, choć można mówić zarówno o konieczności 
(nieodpartej) wykonania czegoś, jak również o instrumentalnym 
braku czegoś do osiągnięcia pewnego oczekiwanego stanu, celu, 
zamiaru. Wśród tłumaczeń i synonimów znajdują się jednak rów-
nież takie określenia, jak trudności, bieda, ubóstwo, niedostatek, trudne 
położenie. Wszystko to razem wskazuje, iż mamy do czynienia z 
silnym i zróżnicowanym przedmiotowo regulatorem ludzkiego 
zachowania, często o charakterze imperatywu, nieodpartego bodźca. 

Pojęcie „specjalne potrzeby” kojarzy się przede wszystkim z po-
jęciem „specjalne potrzeby edukacyjne”, które zostało wprowa-
dzone czterdzieści lat temu przez Mary Warnock (1978), jako  
alternatywa dla prostej dychotomizacji: „niepełnosprawność” – 
„nie-niepełnosprawność”, oraz odpowiadającej im prostej dycho-
tomizacji wyborów edukacyjnych w praktyce oświatowej: szkoła 
specjalna – zwykła szkoła. Dostrzeżenie złożoności indywidualnych 
potrzeb wszystkich uczniów – nie tylko tych z niepełnosprawnością 
– spowodowało myślenie kategoriami niezbędnej, zróżnicowanej 
pomocy, uwzględniającej nie tylko niepełnosprawność, ale wszyst-
kie czynniki, które mają wpływ na edukacyjne postępy jednostki3. 
Można to określić mianem podejścia pozytywnego, które odzwier-
ciedla następujący sposób myślenia: nie ważne, z czego wynikają i 
________________ 

2 Rathus S.C. (2005), Psychologia współczesna, Wydawnictwo GWP, Gdańsk,  
s. 442. 

3 The Warnock Report (1978), Special Educational Needs. Report of the Committee of 
Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. London: Her 
Majesty’s Stationery Office. 
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czym są twoje ograniczenia, istotne jest, czego szczególnego potrzebujesz, 
by mimo nich osiągać standardy takie jak inni. Było to zatem przejście 
od medycznej kategoryzacji uczniów oraz etykiety diagnozowa-
nych u nich deficytów do funkcjonalnego rozumienia ich potrzeb. 
Warnock rozumiała przy tym potrzebę w szerokich kategoriach 
edukacyjnych, jako konieczność zastosowania jednej z lub kilku z 
następujących form kompensacyjnych działań szkoły: 

• zapewnienia specjalnych środków dostępu do programu nauczania za 
pomocą specjalnego wyposażenia, urządzeń lub zasobów, modyfikacji 
środowiska fizycznego lub specjalistycznych technik nauczania; 

• zapewnienia specjalnego lub zmodyfikowanego programu nauczania; 
• zwrócenia szczególnej uwagi na strukturę społeczną i klimat emo-

cjonalny, w którym odbywa się edukacja4. 
Koncepcja Warnock, a przede wszystkim samo pojęcie specjal-

nych potrzeb, zrobiły na świecie zawrotną karierę. Gdy ćwierć wie-
ku temu Ruth Luckasson i wsp. (1992) sformułowałi propozycję 
określenia stopni upośledzenia umysłowego zakresem niezbędnego 
wsparcia psycho-społecznego, umocniło to w światowym dyskursie 
naukowym ideę praktycznej operacjonalizacji potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, co obecnie zaczyna być standardem. Potrze-
by te w ujęciu Luckasson można stopniować (zamiast tradycyjnych 
stopni upośledzenia umysłowego): od sporadycznej pomocy, przez 
pomoc ograniczoną, znaczną aż do całkowitej 5. 

Pojęcie specjalnych potrzeb (edukacyjnych) nie tylko zakorzeni-
ło się w systemie pojęciowym pedagogiki specjalnej, ale także – 
nieco wbrew intencjom twórców – zaczęło zastępować pojęcie nie-

________________ 

4 Ibidem, s. 41. W oryginale: 
• the provision of special means of access to the curriculum through special equipment, 

facilities or resources, modification of the physical environment or specialist teaching 
techniques; 

• the provision of a special or modified curriculum; 
• particular attention to the social structure and emotional climate in which education 

takes place 
5 Luckasson, R. et al. (1992). Mental retardation: Definition, classification, and sys-

tems of supports (9th ed.). Washington, DC: AAMR. 
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pełnosprawności. Czy za jakiś czas stanie się ono kolejną etykietą o 
pejoratywnym wydźwięku? To bardzo prawdopodobne – M.A. 
Gernsbacher i współautorzy (2016)6 wykazują empirycznie jego 
początkowo eufemistyczny charakter, a obecnie stopniowe prze-
kształcanie się dysfemizm7. W interesującym eksperymencie atry-
bucyjnym, obejmującym badania na dużej grupie N=530 osób, auto-
rzy wykazali, iż pojęcie specjalnych potrzeb kojarzy się obecnie z 
większym stopniem negatywności i większym potencjałem stygma-
tyzacyjnym, niż pojęcie niepełnosprawność, które postrzegane jest 
według badaczy bardziej integracyjnie8. Autorzy opierając się na 
swych odkryciach, wręcz nie zalecają używania określenia „specjal-
ne potrzeby”, co warto rozważyć w tych krajach, gdzie zdominowa-
ło ono dyskurs oświatowy, a więc także i w Polsce. Wskazują też 
kampanie lobbujące za usunięciem z mediów – w tym mediów spo-
łecznościowych – zarówno określenia „specjalne”, jak i postrzega-
nego jako eufemizm pojęcia „specjalne potrzeby”9. Przywołują 
również postulaty Colina Barnesa, przedstawiciela współczesnych 
interdyscyplinarnych Disability studies, apelującego, by zastąpić 
termin „kształcenie specjalne” – „edukacją włączającą”, „specjalne 
potrzeby edukacyjne” – „niezaspokojonymi potrzebami edukacyj-
nymi”, a określenie „dzieci ze specjalnymi potrzeby edukacyjnymi” 
– ponownie nieeufemistycznym, a jednoznacznym terminem „dzie-
ci niepełnosprawne”10. 

________________ 

6 Gernsbacher M.A., at al. (2016), “Special needs”…, op. cit. 
7 Dysfemizm – odwrotność eufemizmu, zastąpienie przyzwoitego, oględnego a. obojęt-

nego słowa a. wyrażenia drażliwym, dosadnym a. nieprzyzwoitym. [online] http://www. 
slownik-online.pl/kopalinski/6912E60D67C51EA4412565BA002919B3.php [dostęp: 
2018.01.15]. 

8 Gernsbacher M.A., et al.(2016), “Special needs”…, op. cit. 
9 Vide: #NoSpecial – Carter-Long, 2016; #Don’tCallMeSpecial – Reeves, 2015 

[za:] M.A. Gernsbacher et al.(2016), “Special needs”…, op. cit. 
10 Barnes C., Sheldon A. (2007), ‘Emancipatory’ disability research and special educa-

tional needs. [In:] Florian L, ed.. The Sage handbook of special education. London: Sage; 
pp. 233–246. 
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Przyszłość pojęcia „specjalne potrzeby” wydaje się więc nie-
pewna, tym bardziej, iż według Gernsbacher pojęcie to wywołuje 
więcej pytań bez odpowiedzi11, co prowokuje z kolei do identyfikacji 
tych pytań. Jednym z nich może być pytanie o to, jakie skutki teore-
tyczne i praktyczne wiążą się ze zbudowaniem omawianego pojęcia 
wokół psychologicznej kategorii „potrzeby”. Zanim więc uznamy 
za niepotrzebne i wyrzucimy etykiety „specjalnych potrzeb” czy 
„specjalnych potrzeb edukacyjnych” do śmietnika nauki, warto 
jednak wrócić do źródła i wyłuskać z tego złożonego pojęcia jedno 
kluczowe słowo, które zmieniło sposób patrzenia na osobę z nie-
pełnosprawnością: samo psychologiczne pojęcie „potrzeby’, oraz 
zastanowić się nad jego współczesnym sensem i wynikającymi stąd 
zobowiązaniami. 

Drugim obszarem znaczeniowym, w którym pojawia się słowo 
potrzeba w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością są „potrze-
by niezaspokojone” (unmet needs). Choć jeszcze nie osadzone tak 
silnie w dyskursie pedagogiki specjalnej, jak potrzeby specjalne 
(special needs), pojęcie to zaczyna dominować w podejściu do pro-
blemów niepełnosprawności w polityce zdrowotnej i społecznej. 
Wpisuje się ono w podejście inkluzyjne, gdyż permanentny brak 
zaspokojenia pewnych potrzeb niektórych grup społecznych jest 
identyfikowany jako czynnik o charakterze wykluczającym, czemu 
współczesny ruch inkluzyjny – polityka zrównoważonego rozwoju, 
medycyna włączająca, edukacja włączająca, współczesna praca so-
cjalna oparta na idei empowermentu – stara się przeciwdziałać12. 

Uznanie osób z niepełnosprawnością za grupę wrażliwą, czyli 
zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem jest powodem, dla które-
go podejmuje się diagnozę potrzeb i stopnia ich zaspokojenia. Przy-
kładem takich działań na szczeblu międzynarodowym jest World 
report on disability (2011) WHO, gdzie kategoria „potrzeb i niezaspo-
kojonych potrzeb” osób z niepełnosprawnością jest wyróżnioną 

________________ 

11 Ibidem. 
12 Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością I ich 

rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS, Warszawa. 
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częścią modelu analitycznego zastosowanego zarówno do ogólnej 
opieki zdrowotnej (general health care) we wszystkich jej zakresach – 
promocji zdrowia, profilaktyki, podstawowej opieki medycznej i 
leczenia specjalistycznego, jak i rehabilitacji (rehabilitation) oraz sze-
roko rozumianej opieki i wsparcia (assistance and suport)13. Tak roz-
legły zakres analiz związany jest z bio-psycho-społecznym mode-
lem niepełnosprawności oraz ideą holistycznego, funkcjonalnego 
podejścia do niepełnosprawności, wyrażonego najpełniej w koncep-
cji ICF – International Classification od Functioning, Disability and He-
alth WHO. W efekcie tego badanie potrzeb i niezaspokojonych po-
trzeb ujęte w wymienionych trzech obszarach w przywoływanym 
Raporcie WHO podporządkowane jest idei inkluzji, poprzez doce-
lowe działania odpowiednio na rzecz: 

1) zmniejszenia nierówności w zakresie zdrowia oraz osiąganie 
najwyższych standardów zdrowotnych i funkcjonalnych osób 
z niepełnosprawnością; 

2) szeroko pojętej rehabilitacji, ukierunkowanej na osiągnięcie 
oraz utrzymanie optymalnego funkcjonowania w interakcji z 
otoczeniem mimo niepełnosprawności; 

3) wsparcia i opieki, umożliwiających optymalny poziom samo-
dzielności i niezależnego życia14. 

Przykładem ciekawych diagnoz przeprowadzonych dla celów 
polityki społecznej na szczeblu krajowym i lokalnym, uwzględnia-
jących potrzeby i niezaspokojone potrzeby osób z niepełnospraw-
nością, mogą być: 

• ogólnopolski raport opracowany w 2017 roku na zlecenie Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON); badania zrealizowano na grupie badawczej N=966, 
dobranych według szczegółowego algorytmu opisanego w 
metodologii15. 

________________ 

13 World report on disability (2011), World Health Organisation, The World Bank, 
Genewa. 

14 Ibidem. 
15 Sochańska-Kawiecka M. i wsp.(2017), Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych – 

RAPORT KOŃCOWY; Badania Społeczne MSK, PFRON, [online] https://www. 
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• raport z badania potrzeb i satysfakcji z wybranych usług spo-
łecznych, służących ich zaspokojeniu, dzieci z orzeczoną nie-
pełnosprawnością i ich rodziców z województwa łódzkiego, 
przeprowadzonego w roku 2016 na zlecenie Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Łodzi; badania zreali-
zowano na reprezentatywnej losowej próbie N=322 rodziców i 
N=359 dzieci uczęszczających do 24 gimnazjów specjalnych i 
24 szkół podstawowych specjalnych w województwie16. 

Wszystkie trzy raporty – WHO, PFRON i RCPS w Łodzi – do-
stępne są w internecie i stanowią przykład narzędziu rzeczywistego 
kształtowania polityk różnego szczebla, umożliwiających zarządza-
nie niepełnosprawnością z punktu widzenia zdiagnozowanych 
potrzeb. Warto dodać, że nowoczesne podejście do tego problemu, 
zgodne z polityką społeczną empowermentu, wyraża się w postulacie 
planowania usług medycznych i socjalnych odpowiednich do za-
spokojenia spersonalizowanych potrzeb (need-based service), zamiast 
dopasowywania osoby z niepełnosprawnością do dostępnej usługi 
– bycia obsługiwanym (being service-led)17. To wskazuje także, że 
diagnoza społeczna jest zawsze tylko pewnym tłem dla działań 
zindywidualizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, i że 
skutki działań wspierających należy rozpatrywać także – a właści-
wie przede wszystkim – z uwzględnieniem psychologicznych me-
chanizmów uruchamianych przez wektory potrzeb i działań zmie-
rzających do ich zaspokojenia. Można być bowiem odbiorcą 
wsparcia w roli podmiotu lub przedmiotu. W podmiotowym podej-

________________ 

pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy
_badanie_potrzeb_ON.pdf [dostęp:: 5.01.2018]. 

16 Pyżalski J., Podgórska-Jachnik D. (red.) (2016), Badanie potrzeb i satysfakcji z 
wybranych usług skierowanych 

do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat. Raport z ba-
dań IMP na zlecenie RCPS w Łodzi, [online] http://www.imp.lodz.pl/upload/ 
aktualnosci/2016/raport.pdf, [dostęp: 5.01.2018]. 

17 Harris J., Morgan H., Glendinning C. et al. (2006), Personalised social care for 
adults with disabilities: a problematic concept for frontline practice. Health & Social Care 
in the Community, 2006,14:125-135. 
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ściu do potrzeb osób z niepełnosprawnością kryje się nie tylko 
ochrona przed nierównością, ale także potencjał kompensacyjny o 
charakterze rozwojowym. Wymaga to jednak głębszego wglądu 
specyfikę struktury potrzeb indywidualnych w sytuacji niepełno-
sprawności, z naciskiem na psychologiczne znaczenie pojęcia po-
trzeby, ale i jego interdyscyplinarne implikacje. W dalszej części 
opisana będzie praktyczna możliwość wykorzystania dwóch kon-
cepcji teoretycznych przystających do analizowanego obszaru: kon-
cepcja Dorothei Orem i polska koncepcja Kazimierza Obuchow-
skiego, z odniesieniami do koncepcji potrzeb Abrahama Maslowa – 
tu bliżej nie omawianej, ze względu na jej upowszechnienie. 

Specyfika potrzeb osób z niepełnosprawnością  

z perspektywy deficytu i rozwoju 

W psychologii wskazuje się na dwie podstawowe kategorie po-
trzeb: związane z brakiem (deficiency needs) i związane z rozwojem 
(growth needs). Stanowią one podstawę bardziej złożonych teore-
tycznych modeli klasyfikacji potrzeb, ale i empirycznych weryfika-
cji wzajemnych relacji między nimi18. Wtórną kwestią pozostaje to, 
jakie treści szczegółowe – w tym także jakie wartości – podkładane 
są pod pojęcia braku i rozwoju. W przypadku niepełnosprawności, 
gdzie ograniczenia i deficyty są szczególnymi warunkami kształto-
wania ludzkiego doświadczenia kategoria deficiency needs wydaje 
się szczególnie istotna. Deficyt wydaje się też podstawowym czyn-
nikiem określającym szczególność / specjalność potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością. Przy tym nie chodzi o to, że osoby z niepełno-
sprawnością potrzebują czegoś więcej, tylko że mogą potrzebować 
tego bardziej, tzn. skutki niezaspokojenia tych potrzeb mogą sta-
nowić poważne zagrożenie dla rozwoju, zdrowia lub życia. Specy-
fika potrzeb braku nie wiąże się też ze szczególnością niedoboru, 
________________ 

18 Np. Noltemeyer A., et al. (2012), The relationship among deficiency needs and 
growth needs: An empirical investigation of Maslow’s theory, Children and Youth Ser-
vices Review, Vol. 34, Issue 9, September 2012, pp. 1862-1867. 
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ale ze szczególnością w zakresie możliwości jego wyrównania – 
zwłaszcza samodzielnego. To więc można przyjąć, że także deficyt 
samodzielności sprawia, iż potrzeby osób z niepełnosprawnością 
określane są mianem specjalnych. 

Inspirującą koncepcją z punktu widzenia potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością widzianych przez pryzmat deficytu samodzielności, 
a więc i konieczności korzystania dla ich zaspokajania ze wsparcia 
społecznego, jest teoria samoopieki i jej deficytu (Self Care Deficit 
Theory) Dorothei Orem19. Koncepcja ta stanowi jedną z klasycznych 
teorii pielęgniarstwa i podstawę jego modelu praktycznego20, jed-
nak może być ona ciekawą inspiracją do oddzielenia tego, co w 
przypadku choroby lub niepełnosprawności stanowi aspekt me-
dyczny i pozamedyczny. To istotny przyczynek do dyskusji nad 
realnością całkowitego odcięcia się od ujęcia medycznego w postu-
lowanym obecnie społecznym modelu niepełnosprawności. Co wię-
cej, jest to spojrzenie z perspektywy „uspołeczniającej się” medycy-
ny. Widać to w modelu Orem w zasadzie samoograniczania 
kompensacyjnej interwencji pielęgniarskiej do niezbędnego mini-
mum, wyznaczonego aktualnymi potrzebami osoby wspomaganej, 
na rzecz stopniowego włączania elementów edukacyjnych i aktywi-
zujących posiadane, a ograniczone chorobą czy niepełnosprawno-
ścią zasoby samoopieki. To pewna analogia do tendencji samoogra-
niczania się pedagogiki specjalnej w celu wyzwalania zasobów 
samodzielności i autonomii osoby z niepełnosprawnością. 

Samoopieka jest formą samodzielności. Według Orem jest to 
umiejętność sprawowania opieki nad sobą i nad swoimi bliskimi, 
wynikająca z wrodzonej skłonności do samopielęgnowania. Samo-
opieka jest niezbędna dla zdrowia i życia, gdyż stanowi warunek 
(samodzielnego) zaspokajania własnych potrzeb, czego człowiek 
uczy się w ciągu życia, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Jest 
zatem według Orem świadomą, wyuczoną aktywnością ukierunkowaną 

________________ 

19 Orem, D. (2001). Nursing: Concepts of practice. St. Louis, MO: Mosby. 
20 Bigs A. (2008), Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Update on the State of the 

Art and Science, Nursing Science Quarterly, Vol. 21, Issue: 3; pp. 200-206;. 
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na zaspokojenie określonych potrzeb, która w sposób celowy integruje 
funkcjonowanie i rozwój jednostki21. Jednak w życiu człowieka zacho-
dzą pewne zdarzenia powodujące deficyt samoopieki (ang. self ca-
re), do których można zaliczyć równego rodzaju zmiany sytuacji 
osobistej, a więc można powiedzieć: kryzysy – w znaczeniu psy-
chicznym, społecznym, ekonomicznym czy zdrowotnym (rys. 1). 

 

Rys. 1. Kategorie niespecyficznych i specyficznych (specjalnych) potrzeb człowieka 
w sytuacji choroby i niepełnosprawności jako próba uogólnienia modelu deficytu 
samoopieki (Self Care Deficit Theory) Dorothei Orem (źródło: opracowanie własne  
 zmodyfikowanego modelu Orem) 

Znaczenie tej koncepcji wydaje się szczególnie przystawać do 
problematyki niepełnosprawności, definiowanej poprzez ograni-
czenie samodzielności i zdolności do zaspokajania potrzeb. Może 
być też pomostem pomiędzy wspomnianą już diagnozą społeczną 
potrzeb osób z niepełnosprawnością dla celów polityki zdrowotnej i 

________________ 

21 Kowalik G. (2012), Praktyczne zastosowanie modelu pielęgnowania Dorothy Orem, 
Studia Medyczne 26 (2), s. 108. 
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oświatowej (raport WHO), a spersonalizowaną, indywidualną stra-
tegią ich zaspokajania, sprzyjającą nie tylko wyrównywaniu różnic, 
ale także wyzwalającą potencjał rozwojowy jednostki. Orem, kon-
centrując się na aspekcie zdrowotnym i problemie choroby, uzasad-
nienia swoją koncepcją potrzebę i charakter interwencji pielęgniar-
skiej, lecz wydaje się, że można ten model rozciągnąć na inne 
rodzaje niezbędnego wsparcia. W świetle podjętego tematu, najbar-
dziej istotne jest jednak wyróżnienie przez Orem trzech grup po-
trzeb, które dają się zauważyć w sytuacji choroby i/lub niepełno-
sprawności, powodującej deficyt samoopieki. Są to potrzeby 
uniwersalne, rozwojowe i potrzeby ujawniające się w zaburzeniach 
stanu zdrowia (rys. 1). Odpowiada to podejściu zainicjowanemu w 
latach 90-tych przez Denisa C. Harpera, które łączy aspekty me-
dyczne choroby z psychologicznymi i społecznymi. Podział ten 
można dokładnie odnieść do sytuacji osoby z niepełnosprawnością i 
jest on bliski uznanej w polskiej pedagogice specjalnej koncepcji 
wspólnych i swoistych cech rozwoju w sytuacji choroby przewlekłej 
Władysławy Pileckiej22. 

Na schemacie (rys. 1) widoczne jest, że wśród potrzeb niespecy-
ficznych dla niepełnosprawności wyróżniono zarówno potrzeby 
uniwersalne, warunkujące przetrwanie każdej jednostce, i jak i roz-
wojowe, kluczowe w z punktu widzenia samorealizacji. Potrzeby 
specyficzne to takie, które wynikają bezpośrednio ze zmienionych 
sytuacją choroby / niepełnosprawności uwarunkowań i mają one 
charakter kompensacyjny. Nie ograniczają się jednak do działania 
„za” pacjenta, co określane jest jako system pielęgnacyjny w pełni 
kompensacyjny, choć i taka potrzeba może się ujawnić (np. oddy-
chania „za” pacjenta przy użyciu respiratora czy odżywiania poza-
ustrojowego). System kompensacyjny stosuje się w wobec pacjen-
tów niezdolnych lub o ograniczonej zdolności do wydawania 
sądów, opinii, do podejmowania świadomych decyzji samoopie-
kuńczych, dotyczy także opieki nad osobami z poważnie ograni-

________________ 

22 Pilecka W. (2002), Przewlekła choroba somatyczna w rozwoju dziecka, Kraków, s. 
17-18. 
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czoną możliwością lub z niemożliwością poruszania się, komuni-
kowania, lub rozpoznawania zagrożeń ze strony środowiska23. 

Choć sytuacja taka wydaje się specyficzna dla pielęgniarstwa, 
ma też swój odpowiednik w pedagogice. Analogia tego typu pielę-
gnacji kompensacyjnej dotyczy np. opieki nad dzieckiem z głęboką 
wielozakresową niepełnosprawnością, gdy działania opiekunów 
warunkują trwanie życia dziecka, często bez zapowiedzi lepszego 
jutra. Czasem nawet z perspektywą pogorszenia i śmierci, jak w 
przypadku genetycznych wad letalnych czy choroby terminalnej. 
Znaczenie pedagogiczne takich działań wyraża najlepiej pojęcie 
pielęgnacji wychowującej czy też wyodrębnienie się tanatopedago-
giki, jako szczególnej subdyscypliny pedagogicznej towarzyszącej 
w drodze do śmierci24. Nawet sytuacji pełnej pielęgnacyjnej kom-
pensacji zaspokajania potrzeb można bowiem nadać sens pedago-
giczny, wynikający z personalistycznego ujęcia osoby ludzkiej, na-
wet w najcięższej chorobie czy najgłębszej niepełnosprawności. 
Charakteryzuje je podmiotowe traktowanie osoby, a więc pielę-
gnowanie nie tylko jej, ale także samej relacji interpersonalnej, oraz 
zaspokajanie nie tylko ujawnianych, ale i domniemanych potrzeb 
przypisywanych (każdej) osobie. Z zasady jesteś podmiotem, gdy inni 
traktują cię jak podmiot, wywodzi się zalecenie, by być przy chorym – 
nawet, gdy on tego nie czuje; mówienia do niego – choć nawet tego 
nie słyszy; otaczania go pewnymi przedmiotami (książkami, obraz-
kami, zabawkami) – chociaż nawet z nich nie korzysta. Przy tym 
należy zaznaczyć, że tanatopedagogika nie jest pielęgnacją umiera-
jącego, ale tym wszystkim, co się dzieje w wymiarze relacyjnym, 
społecznym i duchowym, nawet wtedy, gdy pielęgnacja i walka o 
podtrzymanie życia wydają się dominować w działaniach wobec 
chorego. 

________________ 

23 Płaszewska-Żywko I., Wilczek-Rużyczka E. (2000), Teoria pielęgnowania Do-
rothea’ Orem, Studia Medyczne 26(2), s. 107-111. 

24 Binnebesel J. (2010), Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości czło-
wieka i śmierci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 
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W praktyce trudno wyznaczyć granicę, gdzie kończy się pielę-
gnacja kompensacyjna, gdzie zaczyna pedagogiczna, jednak w mo-
delu Orem jest nie tylko miejsce na działania edukacyjne, ale i ten-
dencja, by przestrzeń tę sukcesywnie poszerzać, w miarę 
odzyskiwania zdolności samoopiekuńczych. Jest to więc model 
dynamiczny. Na rys. 1 widać również, że zaspokajanie specyficz-
nych potrzeb związanych z chorobą stanowi rodzaj specjalistycznej 
interwencji medycznej o charakterze kompensacyjnym, częściowo 
kompensacyjnych lub edukacyjno-wspierającym w istniejących 
stanie kryzysu spowodowanego chorobą. Model Orem został tu 
zmodyfikowany o pętlę zwrotną, skierowaną ponownie w kierunku 
potrzeb uniwersalnych i rozwojowych, ukazując swoisty homeosta-
tyczny i samowzmacniający się cykl sił witalnych i dążeń samorea-
lizacyjnych, mierzonych aktualizacją różnych kategorii potrzeb. Jest 
to nieco inne ujęcie, niż w jednym z najbardziej znanych, tradycyj-
nym, hierarchicznym modelu potrzeb Abrahama Maslowa – jego 
słynnej piramidzie, której nie przedstawiam z racji powszechnej 
znajomości tej teorii. Hierarchiczność potrzeb wyraża się tym, że 
potrzeby wyższego rzędu aktywują się dopiero po zaspokojeniu 
potrzeb z niższych poziomów. Mimo wielkiego wpływu tej teorii na 
współczesną naukę, zależność ta nie zawsze znajdowała potwier-
dzenie empiryczne, była przedmiotem krytyki, jak i kolejnych prze-
obrażeń25. Zaproponowana na rys. 1 modyfikacja modelu Orem 
łączy znaczenie potrzeb deficytu i potrzeb wzrostu – tych drugich 
lokalizowanych na wyższych pięter piramidy Maslowa – dla przy-
wracania zdolności życia, funkcjonowania i samorealizacji, mimo 
istniejącej choroby czy niepełnosprawności. Można zatem koncepcję 
tę rozwinąć w celu ukazania roli zasobów osobistych w zjawisku 
rezyliencji czy potraumatycznego wzrostu, motywowanych potrze-
bami rozwojowymi. 

________________ 

25 Kenrick D.T. et al. (2010), Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Exten-
sions Built Upon Ancient Foundations, Perspect Psychol Sci. 2010 May; 5(3): 292–314. 
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Potrzeba sensu życia oraz dystansu psychicznego  

we wzrastaniu (psychicznym) osób z niepełnosprawnością 

W polskiej literaturze psychologicznej i pedagogicznej znaczącą 
rolę odegrała monografia Kazimierza Obuchowskiego Psychologia 
dążeń ludzkich (1983, 2000). Drugie wydanie tej książki ukazało się ze 
znamiennym metaforycznym tytułem dodatkowym Galaktyka po-
trzeb. Metafora ta trafnie odzwierciedla wielość i złożoność potrzeb 
ludzkich oraz rolę, jaką odgrywają one w życiu człowieka. Autor, 
podobnie jak A. Maslow, wskazuje na pewną hierarchię potrzeb 
(można przyrównać tu przede wszystkim podstawę piramidy Ma-
slowa i jej wierzchołek), jednak w kategoryzacji potrzeb posługuje 
się przede wszystkim ich aspektem treściowym. I tak K. Obuchow-
ski wyróżnia potrzeby: fizjologiczne, seksualne, poznawcze, emo-
cjonalne, potrzebę sensu życia oraz potrzebę dystansu psychicznego 
– określaną jako dojrzała potrzeba sensu życia26. 

Ponieważ w praktyce wspierana osób z niepełnosprawnością 
koncentracja na potrzebach rozumianych jako deficyt zdominowała 
ujęcie rozwojowe, koncepcja Obuchowskiego stanowi inspirującą 
przeciwwagę, która może stanowić bazę wychowawczą i terapeu-
tyczną dla problemów związanych z niepełnosprawnością i wzro-
stem (psychicznym, duchowym, osobistym) mimo tych proble-
mów27. Sens życia, sens istnienia, jako treściowy wyznacznik 
samorealizacji, wiąże się z aspektem aksjologicznym i teleologicz-
nym wychowania. Jego odnajdowanie i definiowanie stanowi wy-
zwanie dla każdego człowieka, bez względu na istniejącą niepełno-
sprawność. Jednak w przypadku niepełnosprawności może stać się 
________________ 

26 Obuchowski K. (2000): Galaktyka potrzeb – psychologia dążeń ludzkich, Wyd. 
Zysk i S-ka, Poznań. 

27 Fragmenty tej części zostały przedstawione w referacie Autorki pt. Niepełno-
sprawność w paradygmacie ludzkich potrzeb na Konferencji Niepełnosprawni w Państwie i 
Kościele. Potrzeby duchowe i społeczne osób niepełnosprawnych. Łódź, 2010. Cały referat 
znajduje się w materiałach pokonferencyjnych pod red. S. Skobla, A Perzyńskiego i 
W. Kamińskiego, pod tym samym tytułem; Wyd. Archidiecezjalne Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź. 
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jeszcze nadrzędnym czynnikiem kompensującym istniejące ograni-
czenia. Jeszcze większe znaczenie dla osobistego wzrostu osób z 
niepełnosprawnością ma wzniesienie się ponad to, co indywidual-
ne, bez zaprzeczania własnym doświadczeniom: dystans psychicz-
ny do doświadczeń jednostkowych, przy jednoczesnej ich integracji, 
wydaje się wartościowym kierunkiem rozwoju i wychowania osób 
niepełnosprawnych, drogą do ich autonomii, intencjonalności i kon-
troli nad własnym życiem. 

Realizacja potrzeby dystansu (ale nie izolacji od świata i nie dy-
socjacji od niechcianych, np. negatywnych doświadczeń!) daje szan-
sę odróżnienia ja-przedmiotowego od ja-intencjonalnego. Niewiele nie-
pełnosprawnych młodych osób dostaje w procesie wychowania ten 
prosty mentalny przepis na pozytywną asymilację negatywnych 
przeżyć, których nie są w stanie uniknąć. Tymczasem można po-
wiedzieć, iż Obuchowski podaje gotową recepturę na poszukiwanie 
podmiotowego hard core własnej podmiotowości za pomocą techni-
ki „schładzania” i uogólniania doświadczeń osobistych, poprzez 
nadawanie im rangi przedmiotu. Może to stanowić także wska-
zówkę terapeutyczną do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Au-
tor pisze: Lęk, rozpacz, bycie chorym, bycie kaleką, radość i sukces, mogą 
występować w dwóch postaciach. W postaci tożsamej z osobą i w postaci 
właściwości osoby. (…) Gdy ja utożsamiam się z moim bólem lub z 
niepowodzeniem, one dla mnie są mną i dlatego ja nie mogę nimi kierować, 
nie mogę kontrolować ich. W istocie one kontrolują mnie28. Dalej autor 
kontynuuje: Może być jednak tak, że (np.) złość nie jest mną, ale jest moją 
złością, odczuwam ją, tyle, że jest ona we mnie, nie jest ona mną. Nadaję 
więc jej status przedmiotu, takiego samego jak moja ręka, komputer czy 
łyżka. Dlatego mogę tę złość kontrolować29. Co więcej Człowiek odpo-
wiednio nastawiony może kolejno poddawać swojej kontroli coraz 
więcej właściwości swego Ja. Nadając im status przedmiotu, wyłącza je 
ze swojego Ja, ze swojej podmiotowości, nadając im status przedmiotu „ja-

________________ 

28 K. Obuchowski (2000): Galaktyka potrzeb…, op. cit., s. 326. 
29 Tamże. 
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nie-ja”30. Tak więc widzimy jak subiektywna przebudowa poznaw-
cza obiektywnej sytuacji, odbywająca się w ramach realizacji po-
trzeby dystansu, umożliwia kontrolę nad rzeczywistością – także ta 
trudną, nieprzyjazną, bolesną – i krystalizuje de facto pojęcie pod-
miotu. Model uprzedmiotowienia własnych negatywnych do-
świadczeń to także teoretyczne uzasadnienie dla nadania znaczenia 
– wydawać by się mogło mało istotnym -różnicom semantycznym 
w określeniach osoba niepełnosprawna (denotuje niepełnospraw-
ność podmiotową) vs. osoba z niepełnosprawnością (denotuje nie-
pełnosprawność uprzedmiotowioną, a więc nie sięgającą głębszych 
wymiarów człowieczeństwa i podmiotowości). 

Ostatni fragment analizy wskazuje, jak w paradygmacie potrzeb 
ludzkich poszukiwać konkretnych strategii wspomagających roz-
wój i ograniczania negatywnych skutków niepełnosprawności.  
Potrzeby wyższego rzędu generują wzrost osobisty, gdyż mogą 
stanowić obszar zbierania doświadczeń, którym w procesie wy-
chowania i samowychowania nadawany będzie sens: indywidualny 
sens jednostkowego życia, a dzięki osiąganiu dystansu – jego pona-
dindywidualny sens metafizyczny. 

Podsumowanie i konkluzja 

Pojęcie potrzeb i specjalnych potrzeb zdominowało obecnie 
dyskurs niepełnosprawności, jednak często używane bywa bezre-
fleksyjnie. Specjalne potrzeby (edukacyjne, rozwojowe) traktowane 
są często jako synonim niepełnosprawności, niestety coraz bardziej 
dysfemistyczny. W nazwach tych słowo „potrzeba” staje się prze-
zroczyste, tzn. nie wyzwala refleksji na temat tego, czego faktycznie 
potrzebują określone tak osoby. 

Niniejszy tekst miał na celu przywrócenie pojęciu potrzeby w 
odniesieniu do osób z niepełnosprawnością jej podstawowego, psy-
chologicznego znaczenia oraz pedagogicznego, wychowawczego 
________________ 

30 Tamże, s. 327. 
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sensu. W szczególności wskazano kilka wybranych obszarów, w 
których pojęcie „potrzeby osób z niepełnosprawnością” nabiera 
szczególnego znaczenia teoretycznego oraz skłania do podejmowa-
nia działań praktycznych: diagnostycznych, wspierających, pielę-
gnacyjno-zdrowotnych, edukacyjno-wychowawczych. Ukazano 
pewne dylematy pojęciowe oraz wybrane ujęcia teoretyczne po-
trzeb – Orem, Maslowa, Obuchowskiego – odnosząc je do proble-
mów pedagogiki specjalnej. Wydaje się, że szczególnie ujęcie po-
trzeby w kategorii czynnika wzrostu psychicznego może być 
użyteczne w wychowaniu, wspieraniu i terapii osób z niepełno-
sprawnością, co wykazano na przykładzie potrzeby sensu życia i 
potrzeby dystansu psychicznego. 

Wydaje się, że współcześnie to nie tyle „specjalne potrzeby” 
(choć trudno kwestionować ich istnienie), co „niezaspokojone po-
trzeby” (i te specjalne, i te nie-specjalne), powinny wyznaczać cha-
rakter działań wspierających. „Specjalność” potrzeb jest sprzeczna z 
ideą inkluzji – specjalność nie mieści się w paradygmacie społeczeń-
stwa dla wszystkich, co do czego jest już zgoda w odniesieniu do 
eliminowanego ze słownika pedagogiki specjalnej terminu „specjal-
na troska”. Natomiast niezaspokojenie potrzeb – zwłaszcza perma-
nentne – jest silnym czynnikiem wykluczającym. Zatem to dążenie 
do skutecznego i racjonalnego zaspokajanie potrzeb jest faktyczną 
inkluzją, o ile jest działaniem na miarę rzeczywistych, spersonali-
zowanych potrzeb (need-based service), a nie automatyzmem dopa-
sowującym osoby z niepełnosprawnością do dostępnych usług. 
Stąd ogromnego znaczenia nabiera trafna diagnoza społeczna i in-
dywidualna, ale także znajomość struktury oraz mechanizmów 
motywacyjnego i kompensacyjnego działania potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością. Przykładem racjonalnych działań może być opi-
sane w artykule wsparcie w chorobie i niepełnosprawności wobec 
deficytu samoopieki oraz w odzyskiwaniu tej zdolności (koncepcja 
Dorothei Orem), jak również praca edukacyjno-wychowawczo-
terapeutyczna nad zaspokojeniem potrzeby sensu życia osób z nie-
pełnosprawnością oraz potrzeby dystansu psychicznego, określanej 
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jako dojrzała potrzeba sensu życia (koncepcja Kazimerza Obuchow-
skiego). 
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The text is dedicated to the subject of support in education involving one of the 
groups of students with special educational needs - foreign students. Compared to 
other groups of pupils from the SPE, it is a small population of students in Poland. 
It represents less than 0.4% of students with special educational needs. The pro-
blems of foreign pupils, both in relation to education and social integration in the 
country they came to, are specific even within the group of pupils from the SPE. 
However, as the research results on the issue indicate, among others due to the 
small population of foreign pupils in Poland, teachers regard the problem of social 
inclusion of immigrant pupils as hypothetical, unrealistic. According to the concept 
of inclusive education, it is assumed that support in development is to be dedicated 
to all students regardless of whether they constitute a group: easily identifiable as 
part of the current categorical approach to the diagnosis of needs, numerous or less 
numerous, with permanent and serious development disorder or less serious pro-
blems, requiring only temporary support and small adjustments. In each case, ho-
wever, it is necessary to diagnose the needs not only of students and their families, 
but also teachers and educational staff to introduce systemic changes, so that the 
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support is no longer stigmatizing for the student, and was associated with self-
acceptance, self-awareness and the desire to maximize predisposition and deve-
lopmental potential of a person. 

KEY WORDS: migration experience, inclusive education, support 

Wprowadzenie 

Grupa uczniów z doświadczeniem migracji jest zróżnicowana. 
Mieszczą się w niej dzieci/uczniowie obcokrajowców: uchodźców i 
imigrantów oraz emigrantów, w tym czasowo przebywające za 
granicą i tam realizujące obowiązek szkolny, a następnie powraca-
jące do Polski, jak i pozostające w Polsce, których rodzice/rodzic 
wyemigrowali najczęściej zarobkowo za granicę. Każda z tych grup 
uczniów ujawnia specjalne potrzeby edukacyjne, które zabezpie-
czyć powinny zostać w ramach systemu kształcenia w Polsce. 

W tym tekście analizy skoncentrują się na pierwszej z nich czyli 
uczniach cudzoziemskich. W polskich warunkach częściej spoty-
kamy się ze zjawiskiem imigracji niż uchodźctwa. Dane wskazują, 
że wśród uczniów cudzoziemskich tylko ok. 11% stanowią dzieci z 
rodzin uchodźców. Dodatkowo od roku 2009 obserwowana jest 
tendencja spadkowa w tym zakresie1. 

W przypadku imigracji wyodrębnić można dwie grupy, rodziny 
z dziećmi, które przesiedliły się do Polski z zamiarem pobytu cza-
sowego i te, które zamierzają pozostać w Polsce na stałe. Warto 
podkreślić, że imigranci poniżej 18 roku życia, czyli osoby podlega-
jące obowiązkowi szkolnemu, to w Polsce ok. 0,019% (7290 osób) 
mieszkańców, w odniesieniu do ogółu uczniów objętych obowiąz-
kiem szkolnym w Polsce to 0,16%2. Z kolei jeśli punktem odniesie-
________________ 

1 K. Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak, Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwa-
nia systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Warszawa: WN SCHOLAR 2013, 
s. 32-33 

2 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: GUS 2017, s. 128, 
207 i 223 
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nia uczynić jedynie grupę uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, to wskaźnik wyniesie niespełna 0,4%. Tak niewielkie 
liczebności w kontekście ogólnej populacji mają niestety swoje ne-
gatywne konsekwencje. Problematyka jest rzadko poruszana, mar-
ginalizowana, a nawet bagatelizowana. Zazwyczaj jednak do mo-
mentu, gdy do klasy, szkoły nie trafi dziecko, z którym nauczyciele 
będą musieli podjąć współpracę. Wówczas okazuje się, jak niewiel-
kie jest ich przygotowanie, jak trudnymi do rozwiązania okazują się 
kwestie odmienności kulturowych, religijnych, jak istotnym pro-
blemem jest brak możliwości skutecznej komunikacji z dzieckiem i 
jego rodziną oraz problemy psychologiczne, emocjonalne i adapta-
cyjne. Pierwszym krokiem w rozpoczęciu współpracy z uczniem 
jest rozpoznanie jego potrzeb edukacyjnych. 

Z analiz prowadzonych przez Krystynę Błeszyńską3 wynika, że 
potrzeby edukacyjne uczniów z rodzin cudzoziemskich koncentrują 
się na czterech współwystępujących obszarach problemowych: 

• kulturowej specyfice uczniów i wynikającego z niej kulturo-
wego zróżnicowania klasy szkolnej, 

• pracy szkoły, problemów wynikających z różnorodności kul-
turowej uczniów, 

• kompetencji nauczycieli, a raczej poczucia bezradności i nie-
kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnico-
waną kulturowo, 

• potrzeb z zakresie wsparcia tak uczniów i ich rodzin, jaki i na-
uczycieli w codziennej współpracy. 

Szerzej o potrzebach dzieci cudzoziemskich i ich rodzin pisze B. 
Skałbania4, wskazując że w największym zakresie dotyczą one: po-
mocy finansowej, dodatkowych lekcji języka polskiego i wiadomo-
ści o kulturze polskiej, wsparcia psychologicznego, dostępu do tłu-
macza i prawnika. 

________________ 

3 K. M. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświato-
wych – perspektywa szkoły, Warszawa: ORE 2010, s. 9 

4 B. Sakałbania, Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty. Materiał in-
formacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych, Warszawa: ORE 2017, s. 44 
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Wyłaniają się z tych analiz swoiste bariery edukacji uczniów 
cudzoziemskich w Polsce. Są nimi oprócz barier językowych, kultu-
rowych i religijnych, również stereotypy i uprzedzenia etniczne i 
rasowe, ale także brak kompetencji i zrozumienia specyfiki proble-
mów edukacyjnych dzieci obcokrajowców. Owa specyfika odnosi 
się do uwarunkowań adaptacji dzieci cudzoziemskich do nowych 
warunków życia, w tym edukacji. Jednym z głównych jest fakt 
przerwania osobistych biografii, nierzadko trauma związana z de-
cyzją o migracji i szok kulturowy, którego doznają w nowym miej-
scu pobytu. K. Oberg definiuje szok kulturowy jako zaburzenie 
funkcjonowania psychosomatycznego wywołane przedłużającym 
się kontaktem z odmienną, nieznaną kulturą, dostrzeżeniem istot-
nych różnic funkcjonowania we własnej i nowej kulturze. Towarzy-
szy temu lęk i dezorganizacja wynikająca z nieznajomości zacho-
wań i oczekiwań nowego środowiska kulturowego. Znane sytuacje 
nabierają innego znaczenia, nie występują znane i zrozumiałe kody 
postępowania. Doświadczenie to ma charakter nagły, przykry i w 
bardzo nawet niekorzystny sposób zmieniać może obraz własnej 
osoby5. Ma to swoje konsekwencje dla funkcjonowania w nowym 
środowisku, relacji interpersonalnych, które przegrywają w kon-
frontacji z wcześniejszym, wyidealizowanym obrazem nowego kra-
ju. Pojawia się poczucie zawodu, zwłaszcza w sytuacji próby obro-
ny, zachowania własnej kultury i wartości grupy pochodzenia. 

Liczne są głosy, zwłaszcza w krajach przyjmujących emigran-
tów czy uchodźców wskazujące, że przybysze powinni zasymilo-
wać się kulturowo z krajem, do którego przybyli, a to przecież nie 
zawsze jest proste i nie zawsze zgodne z oczekiwaniami osób przy-
byłych. Nie jest to również zgodne z podstawowymi prawami 
człowieka gwarantowanymi w kluczowych dokumentach między-
narodowych dotyczących podstawowych praw jednostki. 

________________ 

5 K. Oberg, za: E. Zalewska, Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci 
uchodźców w Polsce, w: Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psycho-
logiczna, U. Markowska-Manista, B. Pasamoniuk (red.), tom II, Warszawa: WAPS 
2017, s. 100-101 
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Warto w tym miejscu rozróżnić pojęcie integracji i asymilacji w 
kontekście omawianej problematyki. A. Grzymała-Kozłowska6 
wskazuje, że asymilacja łączy się z brakiem tolerancji dla odmien-
ności imigrantów, a nawet przemocą symboliczną i polityczno-
instytucjonalną, której celem jest de facto pozbawienie ich własnej 
kultury. Łączy się z polityką wyeliminowania kultur mniejszości i 
założeniem odejścia imigrantów od ich etnicznej/kulturowej toż-
samości, jako swoistej zapłaty za pomoc i udzielone wsparcie. To 
pojęcie przeciwne integracji, której podstawą jest podejście plurali-
styczne i wielokulturowe, kładące nacisk na zachowanie własnej 
tożsamości i kultury przez imigrantów. 

Uwarunkowania edukacji dzieci cudzoziemskich w Polsce 

Sytuacja prawna dzieci cudzoziemskich w kontekście działań 
edukacyjnych, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo oświato-
we7 oraz przepisami dotyczącymi kształcenia osób nie będących 
obywatelami Polski8, obejmuje obowiązek szkolnych do 18 roku 
życia, korzystanie z nauki i opieki w placówkach systemu oświaty 
na takich samych prawach jak w przypadku obywateli polskich. 
Istotne jest jednak czy polski system edukacji nie tylko w wymiarze 
deklaratywnym, zapisów w prawie oświatowym, ale również w 
odniesieniu do codziennej praktyki zaspokaja potrzeby uczniów i 
ich rodzin w tym zakresie.  

________________ 

6 A. Grzymała-Kozłowska, „Integracja” – próba rekonstrukcji, w: Problemy in-
tegracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwo UW 
2008, s. 29 

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017, poz. 59, 
949 

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., w 
sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w syste-
mie oświaty innych państw, Dz. U. z 2016, poz. 1453, rozporządzenie zmieniające 
powyższe rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r., Dz. U. z 2017, poz. 1655 
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Uczniowie cudzoziemscy określani są jako ujawniający specjal-
ne potrzeby edukacyjne. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej stanowią jedną z licznych grup uczniów, 
które powinni zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną9. 
Niemniej myśląc o grupach uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Polsce, rzadko ich reprezentacją są uczniowie cu-
dzoziemscy. Z realizowanych przez W. Baranowską i M. Kosiorek 
badań10 wynika, że marginalna obecność uczniów imigrantów w 
polskich szkołach sprawia, że nauczyciele traktują problem włącza-
nia społecznego uczniów imigrantów jako hipotetyczny, nierealny. 
W efekcie tego, myślenie na temat metod, narzędzi integracji spro-
wadza się nie tyle do istoty wsparcia nastawionego na potrzeby 
ucznia, co do prostych, typowych, często pozornych działań typu: 
pikniki sportowe, przedsięwzięcia muzyczne. 

Łudząco przypomina to, wydaje się już przepracowane, przy-
najmniej po części doświadczenie integracji społecznej np. uczniów 
z niepełnosprawnościami, opisywane w literaturze naukowej z lat 
dwutysięcznych. Określane wręcz jako integracja pozorna11 czyli 
taka, w której osoba nie doznaje więzi społecznych z innymi ludź-
mi, nie ma poczucia przynależności do grupy społecznej, akceptacji, 
możliwości spełnienia standardów przyjętych w danej społeczności. 
Tego typu integracja oznacza tak naprawdę izolację. I wówczas, w 
odniesieniu do osób z niepełnosprawnością podejmowano działa-
nia, których hasłem była integracja społeczna, a ich egzemplifikacją 
były np. wspólne festyny, akademie szkolne, występy zespołów 

________________ 

9 Rozporządzenie MEN z dn. 9 marca 2017 r. w sprawie zasad organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach, Dz. U. Z dn. 25 sierpnia 2017 r., poz. 1519 

10 W. Baranowska, M. Kosiorek, Uczniowie Imigranci – wyzwanie dla narodo-
wej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu „Portfolio of Integration” 
(POI), Przegląd Badań Edukacyjnych nr 18 (1/2014), s. 236-237 

11 m.in.: T. Żółkowska, Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary, Szczecin: Oficyna INPlus 
2004, s. 287; A. Krause, współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków: 
Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s. 160-163 
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artystycznych złożonych z uczniów z niepełnosprawnością itp. A. 
Krause pisze, w odniesieniu do integracji osób z niepełnosprawno-
ścią o silnym nurcie „upodabniania niepełnosprawnych” do więk-
szości celem minimalizowania jednostkowej niepełnosprawności. 
Autor wskazuje, że mimo haseł akceptacji odmienności, główne 
miejsce w praktyce edukacyjnej, zajmował wówczas, problem do-
stosowania, sprowadzający się do pozbawienia uczniów z zaburze-
niami rozwoju jak największej liczby atrybutów niepełnosprawno-
ści i nabycie przez nich jak największej liczby atrybutów 
pełnosprawności12. Wpisywało się zatem bardziej w próbę asymila-
cji niż integracji społecznej. Po latach doświadczeń nie ma już wąt-
pliwości, że działania takie nie są skuteczne, a potrafią wręcz być 
szkodliwe w wymiarze osobowych, indywidualnych trajektorii 
rozwoju człowieka. Przyglądając się uwarunkowaniom działań 
włączających wobec dzieci cudzoziemskich i ich rodzin, wydaje się, 
że istnieje niebezpieczeństwo powtórzenia tych samych błędów, jak 
w przypadku uczniów z niepełnosprawnością. 

Innym problemem jest to, że w polskich szkołach rzadko po-
dejmowana jest refleksja dotycząca poziomu integracji grupy 
uczniów, czy też dokonywana jest diagnoza ukierunkowana na 
poziom integracji społecznej. Częściej widoczne jest nastawienie na 
poszukiwanie ucznia, który odróżnia się od grupy, by podjąć wobec 
niego działania naprawcze. Wskazuje to zatem na wciąż obecne w 
polskiej szkole nastawienie bardziej na diagnozę deficytów (czyli 
diagnozę negatywną) i ewentualną interwencję niż tworzenie wa-
runków skutecznego kształcenia wszystkich uczniów, modyfikację 
warunków i organizacji kształcenia. Nie wyzwala to myślenia kate-
goriami wspólnoty, postrzegania różnorodności jako atutu, warto-
ści, a bardziej jako indywidualnego problemu i trudności, którą 
należy pokonać, zmierzyć się z nią. 

Taki sposób myślenia prowadzić może do podwójnej marginali-
zacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczegól-
nie tych z nich, którzy, tak jak w przypadku uczniów cudzoziem-
________________ 

12 A. Krause, 2010, s. 162 
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skich, stanowią niewielką reprezentację grupy uczniów ze SPE. 
Owa podwójna marginalizacja odnosi się do wskazanego już, a 
wciąż obecnego myślenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 
kategoriach deficytu i ewentualnej interwencji, a zatem myślenia 
kategorią problemu, wyzwania. Z drugiej strony, w kontekście tej 
konkretnej grupy, szczególności specjalnych potrzeby w opozycji 
do innych specjalnych potrzeb, grup liczniej reprezentowanych i 
lepiej rozpoznanych w doświadczeniach edukacyjnych, oraz moż-
liwości ich komunikowania z uwagi na oczywisty problem bariery 
językowej. Dodatkowo sytuacji uczniów cudzoziemskich nie uła-
twia terytorialne zróżnicowanie emigrantów na terenie Polski. 

Najważniejszym wyzwaniem edukacyjnymi wobec uczniów 
cudzoziemskich wydaje się dążenie do ich możliwie najpełniejszej i 
najlepszej integracji ze społeczeństwem. Działanie nastawione na 
kształtowanie kompetencji i możliwie wspieranie w procesie adap-
tacji do nowego środowiska życia.  

W ostatnim okresie problem emigracji stał się jednym z kluczo-
wych w obszarze UE. W UE istnieją dwa modele edukacji dzieci 
cudzoziemskich: separacyjny i integracyjny. Model separacyjny 
zakłada co najmniej roczną edukację separacyjną w oddzielnych 
klasach celem opanowania języka w stopniu przynajmniej dosta-
tecznym, co umożliwić ma aktywny udział w zajęciach obowiąz-
kowych. Realizowany on jest m.in. w Niemczech, Rumunii, Holan-
dii13. Model integracyjny, obowiązujący w Polsce, ale również w 
Irlandii, we Włoszech czy w Szkocji14, zakłada wspólną edukację od 
początku kształcenia, z dodatkowymi zajęciami z zakresu języka 
kraju pobytu. Jednocześnie w ramach polskiego systemu kształce-
nia uczniom tym zapewnia się możliwość organizowania dodatko-
wych zajęć wyrównawczych, jeśli uczeń wsparcia w tym zakresie 
potrzebuje. Zajęcia mogą być realizowane indywidualnie lub gru-

________________ 

13 K. Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak, Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwa-
nia systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Warszawa: WN SCHOLAR 2013, 
s. 10 

14 tamże, s. 10 
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powo w wymiarze 1 godziny tygodniowo na przedmiot, jednak nie 
więcej niż 5 godzin tygodniowo15. W przepisach prawa wskazuje 
się również na konieczność dostosowania procesu i organizacji 
kształcenia do potrzeb i możliwości tych uczniów (art. 165 ust. 16 
pkt. 2, ustawy Prawo oświatowe). Dodatkowe zajęcia z języka pol-
skiego są bezpłatne, organizuje je organ prowadzący szkołę (pla-
cówkę). W tym celu może być zorganizowany oddział przygoto-
wawczy w szkole, w której osoby realizują naukę zgodnie z 
podstawą programową kształcenia ogólnego. Do oddziału przyj-
mowany jest uczeń na wniosek rodzica, a za zgodą organu prowa-
dzącego, uczęszczać do niego mogą również inni uczniowie spoza 
placówki, w której jest on organizowany. Czas nauki w oddziale 
przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został do nie-
go zakwalifikowany. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w oddziale 
przygotowawczym, w sytuacji gdy uczeń opanuje język polski w 
stopniu wystarczających do realizacji zadań edukacyjnych w klasie 
zwykłej szkoły ogólnodostępnej, ale również może on zostać wy-
dłużony, niemniej nie dłużej niż na kolejny rok edukacji. Istnieje 
również możliwość zatrudnienia pomocy nauczyciela w postaci 
osoby władającej językiem kraju pochodzenia ucznia, jednak nie 
dłużej niż na okres 12 miesięcy16. Warto zwrócić uwagę, że o ile 
wskazane rozwiązania zabezpieczają w sensie formalno-prawnym 
edukację uczniów w szkole, nie ma żadnych tego typu dostosowań, 
wsparcia w przypadku etapu edukacji przedszkolnej. Zatem albo 
dzieci cudzoziemskie z edukacji przedszkolnej w Polsce nie korzy-
sta lub jeśli ma to miejsce placówka decydująca się na jego przyjęcie 
musi samodzielnie poszukiwać możliwości wsparcia dzieci poza 
systemem. 

________________ 

15 Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017, § 19 
16 Ustawa Prawo oświatowe, art. 165, ust. 7-13 
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Przegląd wyników badań nad sytuacją edukacyjną dzieci 

cudzoziemskich w Polsce –  

wyzwania dla edukacji włączającej 

Badania zrealizowane przez K. Błeszyńską, w ramach projektu 
Edukacja wobec wyzwań migracyjnych17 wskazują na główne obszary 
problemów w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W pierwszej kolejności dyrektorzy placówek, w których kształcą 
się dzieci obcokrajowców wskazują, że obecność ucznia-obcokra-
jowca to dla szkoły zadanie do zrealizowania postrzegane w kate-
gorii wyzwania. To stanowisko 60% dyrektorów18. Wśród głównych 
problemów dyrektorzy placówek wymieniają: 

• dostęp do tłumaczy – ponad 74% dyrektorów badanych pla-
cówek (ponad 160 szkół) wskazuje, że potrzeby w tym zakre-
sie nie są zabezpieczone, 

• dostęp do psychologów i doradców kulturowych – w przy-
padku ponad 55% placówek jest niedostateczny, 

• dostęp do materiałów szkoleniowych – ponad 44% badanych 
wskazuje na brak materiałów szkoleniowych i 

• współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się imigranta-
mi i uchodźcami – niemal w 59% przypadków współpraca 
okazuje się niesatysfakcjonująca19. 

Uczestniczący w badaniach nauczyciele wskazywali w obszarze 
problemów głównie na częste występowanie20: 

• problemów językowych i trudności w porozumiewaniu się – 
niemal 60% (59,5%), a dodatkowo z opinii niemal 18% (17,6%) 
nauczycieli wynika, że problemy te pojawiają się przynajmniej 
czasami, 

• problemów ze zrozumieniu treści nauczania – 70% (68,9%) i 
niemal 14% (13,6%) czasami, 

________________ 

17 K. M. Błeszyńska, tamże 2010 
18 K. M. Błeszyńska, 2010, s. 25 
19 K. M. Błeszyńska, 2010, s. 40-41 
20 tamże s. 58-60 
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• problemów ze zrozumieniem i spełnieniem oczekiwań szkoły 
– 50% (50,4%) i 27% (27,1%) czasami, 

• problemy ze zrozumieniem polskiej kultury i obyczajów – 
45% (44,7%) i 27% (26,5%) czasami, 

• problem nieadekwatności zachowań przyswojonych z kraju 
pochodzenia – niemal 41% (40,6%) i 27% (27,3%) czasami, 

• problemy w relacjach rówieśniczych – 25% i 45,3% czasami,  
• problemy w relacjach z nauczycielami – 25% i 23% (23,3%) 

czasami, 
• problemy związane z praktykami religijnymi na terenie szkoły 

– 20% i 16% czasami. 
Nauczyciele i dyrektorzy są w zasadzie zgodni, co do głównych 

obszarów problemowych w pracy z uczniem cudzoziemskim. Na 
plan pierwszy wysuwa się w tym zakresie możliwość skutecznej 
komunikacji. Dotyczy to nie tylko bariery językowej, ale zróżnico-
wanego habitusu. 

Zgodnie z koncepcją P. Bourdieu efektywność pracy pedago-
gicznej z dziećmi cudzoziemskimi zależy od dystansu jaki dzieli 
habitus jaki w jej efekcie usiłuje się wdrożyć od habitusu, który zo-
stał wdrożony poprzez wcześniejsze działania edukacyjne i rodzinę 
pochodzenia dziecka21. Różnica między habitusem uczniów cudzo-
ziemskich a wymaganiami i oczekiwaniami polskich nauczycieli 
jest zazwyczaj bardzo duża. Jak wskazują K. Gmaj, K. Iglicka i B. 
Walczak nauczyciele oczekują, że rodzice uczniów wesprą ich w 
procesie nauczania i motywowania dzieci. Niestety często tak się 
nie dzieje22. 

Istotne wydaje się również w ramach edukacji uczniów obcokra-
jowców, nie tylko nastawienie na wsparcie ucznia, by skutecznie 
zaadaptował się do sytuacji życia w nowym kraju, ale również, by 
aktywnymi uczestnikami procesu wsparcia ucznia byli nauczyciel. 
Natomiast z badań I. Czerniejewskiej wynika, że nauczyciele nie 

________________ 

21 P. Bourdieu, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E Ney-
man, Warszawa: WN PWN 2006 s. 154 

22 K. Gmaj. K. Iglicka, B. Walczak, 2013, s. 11 
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zawsze czują się komfortowo w obecności uczniów-cudzoziemców, 
ich dyskomfort wynika z braku wiedzy o kulturze dziecka, a z tym 
związanej możliwości zaplanowania działań integracyjnych23. 

Jak wskazuje E. Śmiechowska-Petrovskij24 skuteczne wspieranie 
ucznia cudzoziemskiego może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy 
nauczyciele z nim współpracujący będą posiadali odpowiednie 
kompetencje umożliwiające im zrozumienie specyfiki funkcjono-
wania ucznia, jego zachowań, a to możliwe będzie jedynie wów-
czas, gdy na etapie przygotowania zawodowego uzyskają kompe-
tencje z zakresu edukacji międzykulturowej i wielokulturowej. 
Wyniki badań wskazują, że postrzeganie ucznia cudzoziemskiego 
zależy od doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy nauczycieli. 
Niestety okazuje się, że jest ona niewielka, tak w kontekście specy-
fiki funkcjonowania samego dziecka, jak i kultury jego pochodze-
nia25. Okazuje się również, że w przypadku wspierania uczniów z 
trudnościami adaptacyjnymi, a taką grupą są bez wątpienia ucz-
niowie cudzoziemscy, nauczyciele powinni posiadać kompetencje 
wykraczające poza kompetencje międzykulturowe i dotyczyć pracy 
w grupach heterogenicznych kulturowo. Tymczasem nie są one 
właściwie kształtowane w ramach oferty kształcenia kierunkowego. 
Nie jest to jedynie problem polskich uczelni wyższych. Śmiechow-
ska-Petrovskij powołując się na analizy w tym zakresie w innych 
krajach, wskazuje, że treści dotyczące pracy z uczniem odmiennym 
kulturowo w niewielkim stopniu są reprezentowane w programach 
kształcenia nauczycieli. 

________________ 

23 I. Czerniejewska 2008, s. 251, za: K. Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak, 2013, s. 29 
24 E. Śmiechowska-Petrovskij, Program kształcenia nauczycieli w zakresie 

wspierania uczniów z trudnościami adaptacyjnymi (uchodźców, cudzoziemców, 
reemigrantów). Założenia i ewaluacja, [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa peda-
gogiczno-psychologiczna U. Markowska-Manista, B. Pasamoniuk (red.), tom II, 
Warszawa: WAPS 2017, s. 16-19 

25 E. Nowicka, T. Halik, W. Połeć, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, War-
szawa: Wydawnictwo ProLog 2006; E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce, 
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010 
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Kolejna kwestia analizowana w badaniach nad uwarunkowa-
niami edukacji uczniów cudzoziemskich dotyczy postaw rówieśni-
czych. W badaniach Błeszyńskiej na ten temat wypowiadali się nau-
czyciele26. Wynika z nich, że badani najczęściej wskazywali na 
pozytywne postawy. Ponad 80% (80,8%) nauczycieli często i bardzo 
często obserwuje w nastawieniach uczniów życzliwość, 71,6% do-
strzega chęć niesienia pomocy, 74,8% ciekawość, 64,8% włączanie 
uczniów cudzoziemskich we własne działania/zabawę, 63,1% 
współdziałanie. Pojawiają się jednak również postawy i nastawienia 
negatywne. To głównie dystansowanie się – tego typu zachowania 
bardzo często i często dostrzega 17%, a czasami 46,1% nauczycieli. 
Spora grupa polskich uczniów pozostaje obojętną wobec kolegów 
obcokrajowców. Postawa ta pojawia się bardzo często i często zda-
niem niemal 10% (9,3%) nauczycieli, a czasami obserwuje ją 35% 
(34,9%) badanych. Czasami w postawach pojawiają się także: lęk – 
22,1%, niechęć – 23,4%, zachowania dyskryminacyjne – 14,8%, agre-
sja werbalna – 15%, agresja fizyczna – 12,5% i mobbing – 8,5%. 

Wyniki badań wskazują, że największe problemy w kontekście 
integracji uczniów obcokrajowców dotyczą27: udziału w pracach 
samorządu szkolnego – na niski poziom integracji wskazuje – 46,8% 
nauczycieli, udziału w działalności organizacji dziecięcych i mło-
dzieżowych – 40%, udziału w imprezach szkolnych – 27%, współ-
pracy w trakcie zajęć pozalekcyjnych – 20,2%. Najwyższe wskaźniki 
dotyczą z kolei: udziału uczniów obcokrajowców w grach sporto-
wych – 39,2%, przyjaźni z polskimi uczniami – 36,5% i współpracy 
na lekcji – 31,5%. 

Innym problemem z jakimi borykają się nauczyciele jest współ-
praca z rodzicami uczniów. Z badań Błeszyńskiej wynika, że 29% 
rodziców cudzoziemskich nie pojawia się na zebraniach, niemal 
20% (18,2%) nie przyjmuje zaproszeń na indywidualne spotkania w 
szkole, ponad połowa – 56,7% – rodziców odmawia indywidual-
nych spotkań w domu dziecka. Rodzice dzieci cudzoziemskich 

________________ 

26 K. M. Błeszyńska 2010, s. 60-61 
27 tamże, s. 62 
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rzadko włączają się w życie szkoły. Na brak tego typu inicjatyw 
wskazuje 48% nauczycieli. Jeszcze większym problemem jest 
współpraca z innymi rodzicami. Nie podejmowana jest ona zda-
niem 49% nauczycieli. Około1/4 nauczycieli twierdzi, że rodzice 
cudzoziemscy nie są zainteresowani nauką szkolną dziecka, pracą z 
dzieckiem nad obowiązkami szkolnymi. Niemal 1/3 nie współpra-
cuje ze szkołą i nauczycielem, ponad 1/3 nie rozumie oczekiwań i 
wymagań szkoły28. Powodem problemów w relacjach z rodzinami 
uczniów może być niska znajomość języka polskiego rodziców, ale 
również poczucie wyobcowania, niezrozumienie realiów edukacyj-
nych polskiej szkoły. Nie ma wątpliwości, ze rodzice cudzoziemscy, 
których dzieci są objęte obowiązkiem kształcenia w Polsce, w rów-
nym stopniu jak sami uczniowie potrzebują wsparcia w procesie 
integracji społecznej. 

W obszarze wsparcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej na-
uczyciele, jak wynika z realizowanych badań, zainteresowani są 
najbardziej29: 

• wymianą doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi z 
uczniami cudzoziemskimi – 85%, 

• przewodnikami metodycznymi – 80,7%, 
• współpracą z psychologiem – 80,5%, 
• doskonaleniem zawodowym dedykowanym problematyce 

pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem cudzoziemskim 
– 73,2%, 

• konsultacjami specjalistów – 77,4%. 

Zakończenie 

Promocja koncepcji kształcenia włączającego wpisuje się we 
współczesne tendencje wyznaczone procesem integracji społecznej 
społeczeństw coraz bardziej zróżnicowanych, ujawniających różne 

________________ 

28 tamże, 68-71 
29 tamże, s. 80-81 
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potrzeby związane z procesem rozwoju jednostki, ale również pro-
cesami społecznymi w tym zjawiska migracji. Istotą włączania edu-
kacyjnego, które logicznie rzecz biorąc powinno stać się podstawą 
dla tego typu działań i postaw w wymiarze społecznym jest prze-
ciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji z tytułu odmienności 
możliwie najszerzej rozumianej. Zróżnicowanie postrzegane jako 
wartość a nie przeszkoda w rozwoju społecznym społeczeństw jest 
szansą dla kształtowania się postaw szacunku, akceptacji i koegzy-
stencji z jednoczesnym poszanowaniem oczywistych indywidual-
nych różnic. Aby proces ten przebiegał naturalnie, wsparcie dla 
ucznia, czasowo lub trwale potrzebującego pomocy w rozwoju, 
adaptacji do warunków życia społecznego, nie może naznaczać. 
Powinno przebiegać łagodnie, by poprzez jego pojawienie się nie 
stygmatyzować ucznia jako niesamodzielnego, nieradzącego sobie z 
problemami, gorszego. Wsparcie w edukacji włączającej powinno 
zatem dotyczyć możliwie największej grupy uczniów, zgodnie z 
przekonaniem, że w zasadnie większość uczniów, na jakimś etapie 
swojego rozwoju doznaje sytuacji, w których mogłaby czy powinna 
skorzystać z pomocy. Wsparcie powinno przestać być kojarzone z 
interwencją, kryzysem, a stać się oznaką samoakceptacji, samo-
świadomości i dążenia do maksymalnego wykorzystania predys-
pozycji i potencjału rozwojowego. Wymagać to będzie zmiany defi-
niowania samego pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
Dotychczasowa koncentracja na trudnościach, niemożności np. 
sprostania wymaganiom programowym kształcenia, powinna ustą-
pić miejsca wskazaniu koniecznych dostosowań warunków, wyma-
gań edukacyjnych, wynikających np. z programu wychowania 
przedszkolnego, programu nauczania, warunków nauki i organiza-
cji kształcenia. Jej podstawą musi być jednak diagnoza funkcjonalna 
potrzeb, która nie pominie żadnego ucznia, nastawiona będzie na 
uważną obserwację, której podstawą stać się powinna możliwie 
szeroka wiedza na temat uwarunkowań jego rozwoju i funkcjono-
wania edukacyjnego i społecznego. 
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Wstęp 

Od wielu lat w strukturze populacji społecznych zachodzą 
zmiany demograficzne powodujące między innymi wydłużenie 
przeciętnego czasu trwania życia osób oraz spadek przyrostu natu-
ralnego, które tworzą wyzwania dla każdej z dziedzin życia spo-
łecznego. Również indywidualna i społeczna tożsamość człowieka1 
ma wpływ na identyfikowanie własnej osoby, na nawiązywanie 
relacji, podejmowanie współpracy, akceptację i tolerancję. Teorie 
popularyzowane obecnie przez nauki społeczne i humanistyczne 
postulują traktowanie jako niepodważalnej wartości, współistnienia 
różnych grup społecznych na zasadzie równych praw i obowiąz-
ków. Aby im sprostać, podmioty odpowiedzialne za realizację po-
lityki społecznej naszego kraju2 na obszarze gminy, powiatu i wo-
jewództwa powinny konsekwentnie realizować działania 
prewencyjne. Działania te mogą polegać na: 

– rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców, w tym osób z potrze-
bami specjalnymi, według wieku rozwojowego, 

– opracowaniu spójnej długoterminowej i międzyresortowej 
strategii uwzględniającej uczestnictwo wszystkich grup 
mieszkańców w życiu społecznym (ze wskazaniem na grupy 
osób defaworyzowanych) i zapewnieniu koordynacji tych 
działań 

________________ 

1 Pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwu najważniejszych dla człowie-
ka relacji: stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do 
kultury i tradycji. Wskazuje na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim 
samym – z jednej strony, z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją (self 
identity) z drugiej zaś – na związek z innymi. Związek ten jest oparty na (mniej lub 
bardziej) świadomych postawach wobec siebie samego i innych ludzi, a wiec zara-
zem kultury i tradycji. (na podstawie książki: Gałdowa Anna (red) Psychologia 
osobowości. Tożsamość człowieka. Wydawnictwo UJ. Kraków 2000). 

2 Za realizację polityki społecznej naszego kraju odpowiadają zarówno urzędy 
centralne, samorządowe -poszczególnych szczebli zarządzania (czyli zarówno 
jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących przed-
szkola, szkoły i placówki), jak również instytucje resortów mających wpływ na 
wspieranie zdrowia i rozwoju osobistego człowieka. 
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– zapewnieniu wsparcia rodzinom, w których u jednego z jej 
członków występuje niepełnosprawność, przez asystenta ro-
dziny3, 

– tworzeniu warunków do kształcenia dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością w szkołach zlokalizowanych najbliżej miej-
sca ich zamieszkania, 

- kontynuowaniu systemowych i międzyresortowych, wielospe-
cjalistycznych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin (np. przez wspieranie: rozwoju sieci mieszkań chronionych 
zapewniających całodobową pomoc dorosłym osobom z niepełno-
sprawnością oraz mieszkań terapeutycznych pozwalających na 
kształtowanie samodzielności tych osób w przyjaznych i dostoso-
wanych warunkach, udzielanie pomocy rodzinie w zakładaniu 
spółdzielni socjalnych, jak również ułatwianie dostępu osobom z 
niepełnosprawnością do kształcenia ustawicznego, absolwentom 
szkół dla młodzieży). 

W ramach działań systemowych na rzecz osób z niepełno-
sprawnością powinny być też zapewniane: a) ochrona zdrowia i 
szerokoprofilowa pomoc medyczna zgodna ze wskazaniami wyni-
kającymi ze ich stanu zdrowia oraz finansowana tych działań z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia (decydującego o zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, leczeniu i rehabilitacji), b) rehabilitacja społeczna oraz 
pomoc socjalna ich rodzinie, organizowana przez ośrodki pomocy 
społecznej działające w ramach resortu zabezpieczenia społecznego, 

________________ 

3 Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie progra-
mu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” opublikowana została w 
Monitorze Polskim poz. 1250. We wstępie do założeń programowych czytamy: 
„Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi priorytetowe zadanie 
państwa wymagające podjęcia wieloaspektowych działań. (…) Stąd też działania 
pomocowe państwa powinny być skierowane do całej rodziny. Niepełnosprawność 
wpływa na wiele obszarów życia rodziny, tj. na jej sytuację materialną, społeczną, 
czy też zdrowotną. Przyjęte w programie rozwiązania prawno-organizacyjne oraz 
finansowe mają na celu umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i eko-
nomiczne ich rodzin.” 
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c) likwidowanie barier architektonicznych oraz udostępnianie sys-
temu usług rekompensujących ograniczenia funkcjonalne i umożli-
wiające dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnospraw-
nością maksymalną niezależność życiową w środowisku przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wprowadziło nowe przepisy, w których jednym z zadań wiodących 
jest udzielanie pomocy rehabilitacyjnej i wspierającej rodzinom 
osób z niepełnosprawnością poprzez zapewnianie im czasu na od-
poczynek (tzw. opieka wytchnieniowa) oraz udzielenie pomocy, w 
przypadku zdarzenia losowego, w załatwianiu spraw codziennych 
lub uczestnictwa członka rodziny w aktywizacji zawodowej organi-
zowanej przez powiatowy urząd pracy, jak również podjęcie przez 
członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Natomiast istotą pomocy kierowanej do osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, ze spektrum autyzmu i z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi jest, między innymi, rozszerzenie dostępu 
do instytucjonalnych form pomocy większej grupie osób i rozwój 
sieci środowiskowych domów samopomocy. Ważnym działaniem 
w systemie wsparcia jest też powołanie powiatowych ośrodków 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, obejmujących wcze-
snym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku 0–7 lat i osoby z nie-
pełnosprawnością. Zadaniem tego rozwiązania jest wzmocnienie 
istniejących form pomocy i skoordynowanie działalności różnych 
placówek funkcjonujących w powiecie. 

Wypracowanie spójnych uregulowań prawnych gwarantują-
cych udzielenie adekwatnego wsparcia małym dzieciom i uczniom 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z po-
wodu niepełnosprawności oraz osobom dorosłym, przez współpra-
cujące ze sobą systemy: oświaty, zdrowia i polityki społecznej, po-
winno być także celem działania środowisk zajmujących się teorią i 
praktyką pedagogiczną. Podejście takie może przyczynić się do 
zauważania i zapewniania przez władze samorządowe, potrzeb 
wszystkich mieszkańców, bez ignorowania jakiejkolwiek z grup i 
do tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób 
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z niepełnosprawnością. W tym kontekście ważnym zadaniem spo-
łecznym jest również umożliwienie osobom z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności4 oraz z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego5 stanowienia o swoim 
życiu lub/i upoważnienia innej osoby do pomocy w rozwiązywa-
niu problemów. 

Między innymi taki również był cel działań podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe zrzeszone w Warszawskim Forum 
Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(WFIRONI), które postulowały do Biura Projektów i Pomocy Spo-
łecznej o kontynuowanie działań prowadzonych w systemie oświa-
ty wobec uczniów z niepełnosprawnością i wspieranie absolwen-
tów szkół w rozwiązywaniu problemów życia dorosłego. 
Inicjatywy podejmowane przez organizacje społeczne znalazły 
uznanie pracowników urzędu i w 2016 r. Biuro Projektów i Pomocy 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ogłosiło konkurs dla organizacji 
________________ 

4 Instytucją orzekającą o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
jest powiatowy zespół do spraw orzekania działający na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Uzyskanie tego orzeczenia ozna-
cza prawne potwierdzenie statusu danej osoby jako osoby niepełnosprawnej i 
umożliwia jej korzystanie ze świadczeń i przywilejów takich jak np. odliczenia 
podatkowe, zasiłki, ulgowe przejazdy, udział w zajęciach warsztatów terapii zaję-
ciowej, środowiskowym dziennym domu pomocy społecznej bądź całodobowym 
domu pomocy społecznej. Konkluzja: orzeczenie może być wydane na wniosek 
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo (jeżeli zgodę wyrazi 
osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel) na wniosek ośrodka pomocy społecz-
nej. Na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu ukierunkowywane są działania 
związane z prowadzoną terapią i rehabilitacją osoby z niepełnosprawnością. 

5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Orzeczenie 
służy celom edukacyjnym i określa potrzeby: specjalną organizację procesu dydak-
tyczno-wychowawczego, dostosowania programu i metod dydaktycznych i zaleca 
niezbędne zajęcia rewalidacyjne do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią sensoryczną bądź intelektualną albo resocjalizacyjne dla niedostosowanych 
społecznie i socjoterapeutyczne dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 
stosownym dokumencie. 
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pozarządowych na realizację zadania społecznego, którego kontekst 
wynikał z Priorytetu I. Warszawskiego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020. Tematem konkursu 
było: Wykorzystywanie systemu informacji na rzecz poprawy jako-
ści życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Niniejszy arty-
kuł przedstawia zadania realizowane przez organizację społeczną, 
która wygrała konkurs i podjęła próbę wspierania dorosłych osób z 
niepełnosprawnością i udzielanie im pomocy w: rozwiązywaniu 
problemów prawnych, organizacyjnych i z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. 

1. Utworzenie punktu Informacyjno-Koordynacyjnego  

dla Osób z Niepełnosprawnością (PIKON) 

Pierwotny projekt punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla 
Osób z Niepełnosprawnością opracowany przez WFIRONI doty-
czył wyłącznie zaspokajania potrzeb absolwentów kończących pro-
ces edukacji w szkołach zawodowych, w tym specjalnych, w trzy-
letnich szkołach przysposabiających do pracy dla uczniów z niepeł-
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim kończących udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych. W związku z innym zakresem wymagań konkur-
sowych pierwszy projekt działań został zmodyfikowany tak, by 
PIKON obejmował wsparciem konsultacyjno-informacyjnym 
wszystkie grupy osób z niepełnosprawnością zamieszkałe na tere-
nie m.st. Warszawy, ich rodziny i/lub opiekunów prawnych oraz, 
by do udzielania konsultacji, porad i pomocy w rozwiązywaniu 
problemów byli włączani przedstawiciele podmiotów publicznych i 
niepublicznych działających w ramach polityki społecznej. Dzięki 
informacjom przekazywanym przez PIKON, podmioty te mają 
możliwość uaktualniania i weryfikowania potrzeb zgłaszanych 
przez interesariuszy, niezbędnych do zapewniania potrzeb osób z 
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niepełnosprawnością. Głównymi celami przyjętymi do realizacji 
przez PIKON są: 

1) upowszechnienie oferty miasta dotyczącej aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością i ich ro-
dzin/opiekunów poprzez dostępność do pełnej informacji o 
instytucjach społecznych i organizacjach pozarządowych 
udzielających wsparcia, 

2) rozpoznanie dostępnych w mieście zasobów materialnych 
(instytucji publicznych i prowadzonych przez organizacje 
NGos) i legislacyjnych, umożliwiających aktywizację społecz-
ną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz ich ro-
dzin/opiekunów, 

3) przekazywanie przez PIKON w formie sprawozdań cząstko-
wych, informacji zbiorczej do Biura Projektów i Pomocy Spo-
łecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz opracowanie raportu na 
zakończenie pilotażu, 

4) konsolidowanie współpracy i komunikacji między podmio-
tami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi działają-
cymi w obszarze polityki społecznej na terenie miasta. 

Decyzją komisji konkursowej, pilotażowe prowadzenie działań 
informacyjno-koordynacyjnych, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 
listopada 2018 roku, przyznano Fundacji Pomocy Ludziom Niepeł-
nosprawnym. Koordynatorem Projektu z ramienia fundacji została 
Dorota Koman, funkcję kierownika biura PIKON powierzono Bar-
barze Szostak, odpowiedzi na pytania udzielają eksperci: Iwona 
Grzesińska, Lidia Klaro-Celej, Zofia Pągowska, Teresa Serafin, An-
na Witarzewska. 

Osoby zainteresowane rozwiązaniem swoich problemów przy 
pomocy PIKON mają możliwość korzystania ze strony interneto-
wej: www.pikon.um.warszawa.pl Są na niej zamieszczane odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez interesariuszy drogą e-mailową 
lub w trakcie wizyty w PIKON. Odpowiedzi udzielają eksperci. Na 
stronie podano także adres e-mail: kontakt@pikon.org.pl 
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2. Sposób zbierania danych  

i realizowanie przyjętych celów przez PIKON 

Realizację zadań punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla 
Osób z Niepełnosprawnością prowadzi biuro PIKON we współpra-
cy z ekspertami. 

Aby przyjęte cele były osiągnięte, zaprojektowano model gro-
madzenia danych, w bazie informatycznej6 i ich przechowywania, 
w układzie: a) zbiór podmiotów samorządowych i pozarządowych, 
b) adres e-mail i kontakt telefoniczny każdego z nich, c) charaktery-
styka prowadzonej działalności mającej wpływ na rozwiązywanie 
problemów, istotnych z punktu widzenia użytkownika, w układzie: 
typ instytucji, siedziba, dokładny adres, dzielnica, instytucja nad-
rzędna, dane kontaktowe, obszar, rodzaj aktywności skierowanej do 
osób z niepełnosprawnością, dodatkowe dane identyfikujące grupy 
docelowe objęte działaniem danego podmiotu. 

W celu nawiązania współpracy z instytucjami polityki społecz-
nej i organizacjami NGos zostały wysłane (pocztą elektroniczną) do 
300 podmiotów, informacje o PIKON wraz z zaproszeniem do 
współpracy. Na tej podstawie eksperci PIKON opracowali katalog 
instytucji i podmiotów udzielających wsparcia osobom z niepełno-
sprawnością i realizujących konkretne zadania problemowe (rehabi-
litację społeczną w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowisko-
wym Domu Samopomocy, itp.). Założono, że na wzrost 
rozpoznania dostępnych w mieście zasobów materialnych, podnie-
sienie współpracy pomiędzy podmiotami samorządowymi i poza-
rządowymi oraz na aktywność społeczną i zawodową osób z nie-
pełnosprawnością, może mieć wpływ informacja przekazywana 
zainteresowanym przez pracowników biura PIKON. 

Działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i/lub ich 
rodziny w rozwiązywaniu problemów są wczytywane do bazy da-
nych według: wieku, płci, zgłaszanych problemów, sposobu inter-
________________ 

6 Projekt bazy danych w systemie MS Access 2016 opracowała informatyk – 
Anna Pogorzelec 
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wencji, rodzaju udzielonej informacji i/lub najlepszej metody roz-
wiązania przedstawionej sprawy7. Dzięki temu osoby te swobodnie 
i otwarcie opowiadają o swoich problemach. Rodzaj porad i infor-
macji oraz sposób konsultacji objęty jest stałym trybem dokumen-
towania. 

Na podstawie problemów zgłaszanych przez osoby z niepełno-
sprawnością i gromadzonych w czasie rocznej działalności PIKON 
w bazie danych, powstała możliwość określenia potrzeb, z jakimi 
najczęściej borykają się osoby odwiedzające biuro i/lub zadające 
pytania, telefonicznie bądź e-mailem. Kategorie zidentyfikowanych 
potrzeb zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Kategorie potrzeb osób zgłaszanych w okresie od lipca 2017 r. do 7 listo- 
 pada 2017 r. przez zainteresowanych, na podstawie bazy danych PIKON 

Określenie kategorii potrzeb 
Szczegółowe problemy oznaczone pod-

punktami 

1. Brak informacji i wiedzy o 1.1. uprawnieniach osób z niepełnospraw-
nością wynikających z regulacji praw-
nych lub lekceważące podejście odpo-
wiedzialnych instytucji do potrzeb tych 
osób, 

1.2 formach wsparcia, rehabilitacji przysłu-
gującej osobom z niepełnosprawnością, 

1.3 innych formach wsparcia, np. dotyczą-
cych systemu edukacji, wczesnego 
wspomagania rozwoju małych dzieci, 

1.4 zadaniach PIKON i złożenie wizyty z 
ciekawości 

2. Brak pracy, brak pomocy w poszukiwa-
niu pracy 

2.1 brak szkoleń dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością, 

2.2 odrzucenie przez pracodawcę osoby z 
niepełnosprawnością jako pracownika, 
mobing, 

2.3 poszukiwanie pracy zgodnej z uzyska-
nymi kwalifikacjami. 

________________ 

7 Dane są wczytywane z zachowaniem anonimowości interesariuszy 
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Określenie kategorii potrzeb 
Szczegółowe problemy oznaczone pod-

punktami 

3. Brak pomocy w: 3.1 codziennym funkcjonowaniu, zakupach, 
3.2 społecznym funkcjonowaniu, np. przez 

tworzenie kręgu wsparcia, 
3.3 merytorycznym wsparciu w rozwiązy-

waniu problemów bieżących, 
3.4 zabezpieczeniu socjalne osoby  

z niepełnosprawnością po ukończeniu 
25 r. życia przez instytucje pomocowe. 

4. Przystosowanie najbliższego otoczenia 
(budynek), (mieszkanie) 

4.1 brak wiedzy o możliwości uzyskania 
pomocy w dostosowaniu mieszkania 
i/lub budynku (winda, szerokie wej-
ście) lub lekceważące podejście odpo-
wiedzialnych instytucji do zapewnienia 
tych uprawnień, 

4.2 brak pomocy merytorycznej w załatwie-
niu problemów wspólnoty mieszka-
niowej i innych podmiotów zajmują-
cych się mieszkalnictwem, 

4.3 nieusuwanie barier architektonicznych 
przez PFRON, nieoznakowanie miejsc 
parkingowych dla osób z niepełno-
sprawnością. 

5. Usługi i zaopatrzenie w sprzęt, do osobi-
stego używania: 

5.1 sprzęt rehabilitacyjny, protezy, 
5.2 usługi rehabilitacyjne mające na celu 

poprawę i utrzymanie stanu zdrowia. 

6. Transport: 6.1 zapewnienie stałego transportu na reha-
bilitację, leczenie, 

6.2 zapewnienie transportu w przypadkach 
nagłych, okazjonalnym. 

7. Brak dostępu do specjalistów lekarzy: 7.1 wyznaczanie odległych terminów wizyt, 
7.2 odmowa przyjęcia, utrudniony dostęp 

do niektórych specjalistów (ginekolog, 
stomatolog), szpitali (tylko z rodzicem). 

8. Trudności finansowe: 8.1 brak środków na „życie”, leki, 
8.2 brak środków finansowych na rehabili-

tację. 

9. Braki, luki w orzeczeniach: 9.1 terminy odwoławcze jako ograniczenie, 
9.2 braki w zaleceniach dotyczących rehabi-

litacji społecznej (np. warsztaty terapii 



Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością (PIKON) 115 

Określenie kategorii potrzeb 
Szczegółowe problemy oznaczone pod-

punktami 

zajęciowej), 
9.3 ponowienie orzeczenia, zmiana orzecze-

nia( np. zmiana kwalifikacji niepełno-
sprawności). 

10. Niedostateczna realizacja uprawnień 
osób z niepełnosprawnością przez od-
powiednie instytucje: 

10.1. nieprzestrzeganie przepisów odnoszą-
cych się do zapewniania realizacji po-
trzeb osób z niepełnosprawnością, 

10.2 złe, zdaniem zainteresowanych, decy-
zje orzecznicze – brak „zabezpieczeń” 
dla osób z niepełnosprawnością, 

10.3 luki w prawie, zła wola instytucji. 

11. Brak rozwiązań, narzędzi wsparcia: 11.1 odnoszących się do funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym po śmierci opiekunów, 

11.2 ustalenia stałej, obowiązkowej meto-
dyki pracy z uczniem z niepełno-
sprawnością. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie bazy danych PIKON. 

Dla potrzeb analizy danych i przejrzystości jej wyników doko-
nano także kategoryzacji przyczyn i rodzajów niepełnosprawności i 
zapisywano ją zgodnie z kodami stosowanymi w orzecznictwie8. 
Przyjęto następujące kategorie niepełnosprawności: 

1) intelektualna, zdefiniowana kodami 01-U,12-C, 
2) sensoryczna (wzrok), zdefiniowana kodami 04-O, 
3) sensoryczna (słuch), zdefiniowana kodami O3-L, 
4) ruchowa, zdefiniowana kodami 05-R. 
5) psychiczna, zaburzenia na poziomie ośrodkowego układu 

nerwowego zdefiniowana kodami 02-P,O6E, 
6) niepełnosprawność związana z wydarzeniem losowym (wy-

padek, choroba do 55 roku życia), zdefiniowana kodami 08-T, 
09-M, 11-I, 09-M, 

________________ 

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawno-
ści (Dz.U.2015,poz.110) 
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7) niepełnosprawność związana z utratą zdrowia w związku z 
wiekiem powyżej 55 roku życia zdefiniowana kodami 10-N, 
07-S, 

3. Charakterystyka osób zgłaszających się do PIKON 

W okresie od lipca 2017 r. do 7 listopada 2017 r. z pomocy PI-
KON skorzystało 409 osób (100%). W tej grupie najwięcej osób mia-
ło więcej niż 50 lat. Oznacza to, że wymieniona grupa osób nie po-
siada wiedzy o przysługujących im formach wsparcia i rehabilitacji, 
nie uzyskuje pomocy w załatwieniu problemów życiowych, napo-
tyka na bariery mentalne i architektoniczne. Graficzny obraz grup 
wiekowych Interesariuszy PIKON przedstawia wykres nr 1. 

 
Wykres 1. Osoby zgłaszające się do biura PIKON z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
problemów, według grup wiekowych. Źródło: opracowane własne na podstawie  
 bazy danych PIKON 

Najliczniejszą grupę zgłaszającą się do PIKON stanowiły kobie-
ty – 221(~54%), 180 osób (~44%) stanowili mężczyźni, a 8 osób 
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(~2%), spośród zadających pytania drogą email, nie podało swojej 
płci. Poniżej, wykres 2. pokazuje podział interesariuszy według płci. 

 

Wykres 2. Podział interesariuszy według płci. Źródło: opracowanie na podstawie  
 bazy danych PIKON 

 

Wykres 3. Rodzaje niepełnosprawności podawane przez Interesariuszy PIKON. 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych 
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Najliczniejsza grupa osób (139) posiada orzeczenia powiatowe-
go zespołu do spraw orzekania z powodu niepełnosprawności ru-
chowej Najczęściej podawane rodzaje niepełnosprawności interesa-
riuszy PIKON przedstawia wykres nr 3. 

Każdy z przedstawionych na wykresie rodzajów niepełno-
sprawności generuje inny zakres potrzeb. Najczęściej wskazywane 
przez Zainteresowanych, problemy przedstawia wykres 4., na któ-
rym określenia oznaczone cyframi od 1.2 – 9.1 odnoszą się do kate-
gorii potrzeb osób zidentyfikowanych w tabeli nr 1 niniejszego 
opracowania, zgłaszanych w okresie od lipca 2017 r. do 7 listopada 
2017 r. przez zainteresowanych. 

 

Wykres 4. Problemy wskazywane przez interesariuszy PIKON; oś lewa przedsta- 
 wia kategorie potrzeb. Źródło: opracowano na podstawie bazy danych PIKON 

Z powyższego wykresu wynika, że najczęściej przedstawianymi 
problemami wskazywanymi przez około 282 (69%) osoby z niepeł-
nosprawnością były problemy z zakresu kategorii 1.1 – 1,3. Oznacza 
to, że zainteresowani nie posiadają wiedzy o wynikających z obo-
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wiązujących przepisów prawa, uprawnieniach osób z niepełno-
sprawnością do korzystania z różnych form wsparcia i rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. 

4. Analiza potrzeb zgłaszanych przez wybrane grupy osób 

z niepełnosprawnością 

Najliczniejszą grupę interesariuszy PIKON stanowią osoby z 
niepełnosprawnością ruchową (34% z liczby 409 osób), które zgła-
szały problemy przedstawione na wykresie 5 

 
Wykres 5. Potrzeby zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Źródło: opracowano na podstawie bazy danych PIKON9 

________________ 

9 Legenda: lewa oś wykresu przedstawia kategorie potrzeb przedstawione w 
tabeli 1. Dla przypomnienia podaję przykład wybranych kategorii potrzeb zgłasza-
nych przez interesantów wskazanych na osi pionowej: 
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Łącznie 71% osób z niepełnosprawnością ruchową zgłaszało 
problemy w uzyskaniu wiedzy i informacji o uprawnieniach wyni-
kających z regulacji prawnych, formach wsparcia i rehabilitacji oraz 
innych formach wsparcia, w tym o wczesnym wspomaganiu roz-
woju dziecka (przedstawionych w odnośniku 9). Wśród problemów 
zgłaszanych przez 5 osób (1%) w każdej z kategorii, były problemy: 
ze znalezieniem stałego transportu na rehabilitację i leczenie (kate-
goria 6.1), znalezieniem nowej pracy z powodu odrzucenia przez 
pracodawcę tej osoby jako pracownika (kategoria 2.3), uzyskaniem 
wsparcia w rozwiązywaniu problemów bieżących (kategoria 3.3), 
usuwaniem barier architektonicznych i tworzeniem miejsc parkin-
gowych (kategoria 4,3), pokonaniem formalnych błędów w ustale-
niach wynikających z orzeczeń, dotyczących rehabilitacji społecznej 
(kategoria 9.2), uzyskaniem nowych orzeczeń lub zmianą w dotych-
czasowych orzeczeniach (kategoria 9.3) oraz pomocą w negocjacjach 
z instytucjami, które nie przestrzegają przepisów odnoszących się 
do wspierania osób z niepełnosprawnością (kategoria 10.1) zgłasza-
ne były. 

Potrzeby wynikające z nieznajomości lub braku wiedzy na te-
mat norm prawnych, przez osoby różnymi niepełnosprawnościami, 

________________ 

– kategoria 1.1 – 19% (78 osób) brak wiedzy o uprawnieniach wynikających z 
regulacji prawnych, 

– kategoria 1.2 – 47% (192 osoby) brak informacji i wiedzy na temat form 
wsparcia i rehabilitacji, 

– kategoria 1.3- 6% (25) osób problemy związane poszukiwaniem form wspar-
cia w systemie edukacji, wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci, 

– kategoria 2.3 – 6% (25 osób) problemy związane z poszukiwaniem pracy 
zgodnej z kwalifikacjami 

– kategoria 2.1 – 4% (29 osób) brak szkoleń dla osób z niepełnosprawności, 
– kategoria 3.1- 3% (12 osób ) brak pomocy w codziennym funkcjonowaniu, 
– kategoria 5.1 – 3% (12 osób ) brak pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilita-

cyjny i protezy, 
– kategoria 5.2 – 3% (12 osób) brak dostępu do rehabilitacyjnych 
– kategoria 6.2 – 2% (8 osób) brak pomocy w uzyskaniu transportu w nagłych 

sytuacjach życiowych kategoria. 
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określone w kategorii 1.1 były zgłaszane przez osoby z różnych 
grup niepełnosprawności, co ilustruje wykres 6. 

 

Wykres 6. Rodzaje niepełnosprawności osób zgłaszających potrzeby wynikające z 
braku wiedzy o przepisach prawa, na podstawie których mogą uzyskać wsparcie  
 społeczne. 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych PIKON 

Przeważająca liczba osób zgłasza potrzebę pomocy w wyjaśnie-
niu przepisów prawa i wynikających z nich możliwości uzyskania 
pomocy. Potrzeby takie zgłaszały osoby z: niepełnosprawnością 
ruchową -135 osób (~ 33%), niepełnosprawnością związaną z utratą 
zdrowia powyżej 55. r. życia – około 82 osoby (20%), niepełno-
sprawnością intelektualną około 57 osób (~14%) oraz niepełno-
sprawnością wynikającą z choroby psychicznej – 45 osób (~11%). 
Potrzeby takie zgłaszały również osoby z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi (wzroku i słuchu) – mniej niż 10%, osoby, które na-
bawiły się niepełnosprawności w wyniku zdarzenia losowego i 
około 21 osób (~5%), które nie ujawniły rodzaju swojej niepełno-
sprawności podczas telefonicznego zadawania pytań. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej zgłaszały 
następujące problemy: 
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– brak wiedzy o przysługujących im formach wsparcia i rehabi-
litacji, 

– brak informacji o uprawnieniach do korzystania rehabilitacji 
społecznej i różnych form wsparcia oraz problemy ze zrozu-
mieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i/lub potrzebę 
zmiany lub wydania nowego dokumentu stwierdzającego 
niepełnosprawność. Rzadziej wskazywano na: brak pomocy 
w zabezpieczeniu socjalnym osób do 25 r. życia. potrzebę za-
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, utrudnienia we współ-
pracy z instytucjami wynikające z niespójności przepisów 
prawa albo złej woli pracowników instytucji, z uzyskaniem 
stałego transportu na rehabilitację/leczenie oraz brak środ-
ków finansowych na „życie”, zakup leków, 

Analiza kategorii potrzeb pokazuje, że brak wiedzy o możli-
wych uprawnieniach określonych w regulacjach prawnych zgłasza 
74% osób z niepełnosprawnością intelektualną, 17% osób z niepeł-
nosprawnością słuchową i niepełnosprawnością ruchową i 33% 
osób, które nabyły niepełnosprawność w związku z wydarzeniem 
losowym; (nie)przestrzeganie przepisów określających zasady  

wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i/lub niechęć do 
udzielania wsparcia przez pracowników ośrodków pomocy rodzi-
nie zgłasza 74% osób z niepełnosprawnością intelektualną; nieprzy-
stosowanie najbliższego otoczenia zgłasza 75% osób z niepełno-
sprawnością ruchową i 25% osób z niepełnosprawnością 
wynikającą z choroby psychicznej. Natomiast brak rozwiązań okre-
ślonych prawem, zapewniających wspieranie osób, które stały się 
niepełnosprawnymi po 55. roku życia, zgłosiło 100% osób. 

5. Nawiązanie współpracy  

z instytucjami polityki społecznej 

Do współpracy w udzielaniu wsparcia informacyjno-koordyna-
cyjnego i pomocy w rozwiązywaniu problemów osób zgłaszającym 
się do PIKON, zostało zaproszonych 496 podmiotów (100%) działa-
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jących w różnych obszarach polityki społecznej, w tym 54% NGos, 
44% podmiotów publicznych i 2% – podmioty prywatne. Wśród 
tych podmiotów: 

– 42% udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelek-
tualną, 

– 22% udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością psy-
chiczną, 

– 16% działa na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, 
– 14 % działa na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu, 
– 6% wspiera osoby z niepełnosprawnością ruchową. 
W jakich obszarach polityki społecznej działają współpracujące 

z PIKON podmioty przedstawia wykresie 7. 

 

Wykres 7. Obszary działań instytucji współpracujących z PIKON w udzielaniu 
wsparcia osobom z niepełnosprawnością. Źródło: opracowano na podstawie bazy  
 danych PIKON 

Powyższy wykres pokazuje, że najtrudniej było PIKON nawią-
zać współpracę pozwalającą na udzielanie wsparcia osobom z nie-
pełnosprawnością, z instytucjami działającymi w obszarach: infor-
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macja, aktywizacja społeczna, opieka, rehabilitacja i diagnoza. Naj-
łatwiej można było uzyskać wsparcie z podmiotami działającymi w 
systemie edukacji. 

Z serwisu www PIKON (w omawianym okresie – od lipca 2016 
do 7. listopada 2017) skorzystało 1 135 (100%) użytkowników z pol-
skojęzycznym systemem operacyjnym, tworząc 1 663 sesji i dokonu-
jąc 5 930 odsłon stron. 

Nowi użytkownicy stanowili 33.1% a użytkownicy korzystający 
ze strony www. kolejny raz – 66,9 %. Wśród odwiedzających serwis 
www. byli: mieszkańcy Polski (Warszawa, Toruń i Poznań) – 1 471 
sesji (88,45%), ale także mieszkańcy USA (Austin) – 69 sesji (4,15%) i 
mieszkańcy Brazylii (Parauapeba) – 58 sesji (3,49%). 

Podsumowanie 

Od wielu lat funkcjonują w Polsce normy prawne uprawniające 
do podejmowania decyzji przez władze samorządu terytorialnego 
w sprawie form działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 
Kompetencje te dotyczą także zapewniania przez gminy, powiaty i 
województwa, wszystkim mieszkańcom: 

• kształcenia dostosowanego do potrzeb oraz zajęć rewalidacyj-
nych, resocjalizacyjnych i innych terapeutycznych, jak najbli-
żej miejsca zamieszkania, 

•  świadczeń opieki zdrowotnej wraz z rehabilitacją leczniczą i 
społeczną, 

• miejsc pracy na otwartym, wspieranym i chronionym rynku 
zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej dla osób kończą-
cych naukę szkolną, 

• likwidacji barier, nie tylko architektonicznych, 
• wspomagania rozwoju dzieci/uczniów od wychowania 

przedszkolnego poprzez nauczanie w szkole podstawowej i 
szkole ponadpodstawowej, aż po wspieranie kształcenia wyż-
szego, 
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• kontynuowania udzielania świadczeń, w tym udzielania 
szczegółowych informacji i profesjonalnego wsparcia rodzi-
nom osób z niepełnosprawnością (np. w zakresie pomocy spo-
łecznej, świadczeń socjalnych, zapewnienia mieszkalnictwa 
chronionego i ewentualnie specjalistycznych usług opiekuń-
czych dzieciom i młodzieży po zakończeniu edukacji szkolnej 
oraz dorosłym którzy nie są w stanie funkcjonować bez pomo-
cy osoby drugiej).  

Przedstawione w artykule informacje o działalności PIKON po-
kazują, że obowiązujące przepisy prawne nie gwarantują zaintere-
sowania władz ich stosowaniem i nie są wystarczające do uzyska-
nia: 

• wiedzy przez osoby z niepełnosprawnością o możliwych for-
mach pomocy, szczególnie, że są one zawarte w różnych 
ustawach i rozporządzeniach, 

• informacji na temat instytucji udzielających osobom z niepeł-
nosprawnością wsparcia w rozwiązaniu problemów życio-
wych, 

• pomocy z załatwieniu przejazdu, przyjęcia do lekarza, za-
trudnienia, 

• informacji o instytucjach rehabilitacji społecznej i innych. 
Działalność punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z 

Niepełnosprawnością (PIKON) pokazuje, że wsparcie informacyjne 
i koordynowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów 
osób je zgłaszających, może poprawić ich jakość życia. 

Już po tym krótkim okresie funkcjonowania PIKON (od lipca 
2017 r. do 7. listopada 2017 r.) daje się zauważyć, że wyodrębniono 
11 kategorii potrzeb (tabela nr 1 tego opracowania), negatywnie 
rzutujących na życie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Rów-
nież podmioty współpracujące z PIKON, zainteresowane udziela-
niem wsparcia wybranym grupom osób z niepełnosprawnością, 
wskazują na te potrzeby. Na tej podstawie należy wnioskować, iż 
działania te należy rozwijać i kontynuować. Zainteresowanie stroną 
internetową PIKON przez mieszkańców USA i Brazylii pokazuje, że 
także oni mogą mieć problemy z uzyskaniem wsparcia w rozwią-
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zaniu problemów życiowych i poszukują podpowiedzi na temat 
inicjatyw podejmowanych w innych krajach. 

Po zakończeniu realizacji tego programu zostanie opracowany 
szczegółowy raport omawiający zarówno ustalenia dotyczące 
ewentualnych modyfikacji norm prawnych jak i rekomendacje do 
obowiązkowego wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością 
przez wszystkie podmioty działające w ramach polityki społecznej. 
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Nabywanie kompetencji fonetyczno-fonologicznej  

w ontogenezie 

W systemie językowym wyróżnić można kilka podsystemów, 
między innymi fonologiczny, dotyczący dźwiękowej strony języka. 
Jak podaje Józef Porayski-Pomsta, „termin język dziecka odnosi się 
do procesów przyswajania (akwizycji) i znajomości systemu języko-
wego. Na poziomie świadomościowo-wykonawczym odpowiada 
mu pojęcie kompetencji językowej”1. W niniejszym artykule za 
Edwardem Łuczyńskim przyjęto, że kompetencja językowa to „(…) 
zdolność swobodnego posługiwania się danym językiem, możli-
wość porozumiewania się w nim i wyrażania za jego pomocą 
wszystkiego, co byśmy chcieli wyrazić”2. Kompetencja fonetyczno-
fonologiczna, będąca częścią kompetencji językowej, oznacza umie-
jętność precyzyjnej artykulacji głosek występujących w danym ję-
zyku, a także zdolność „(…) identyfikacji fonemów i rozpoznawa-
nia zbudowanych z nich jednostek wyższego rzędu”3. Jej 
nabywanie odbywa się etapami, a biologiczne uwarunkowania się-
gają okresu prenatalnego, kiedy kształtuje się mózg, płuca, krtań, 
narządy zmysłów oraz aparat artykulacyjny (jama ustna, nosowa, 
gardłowa). Przedjęzykowy etap rozwoju mowy, trwający od uro-
dzenia do 1. roku życia, stanowi swoisty trening zarówno narzą-
dów artykulacyjnych, jak i percepcji słuchowej. Wówczas niemowlę 
przygotowuje się do wypowiadania i rozpoznawania dźwięków 
mowy. Dziecko nabywa umiejętności językowe (w tym fonetyczno-
fonologiczne), przechodząc przez wszystkie etapy rozwoju mowy, 
ale czyni to we własnym tempie4. To czy i kiedy osiągnie dany etap, 
________________ 

1 J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2015, s. 21. 

2 E. Łuczyński, Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, [w:] Podstawy 
neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, 
Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 39. 

3 Ibidem, s. 39. 
4 J. Porayski-Pomsta, Zagadnienia periodyzacji mowy dziecka, „Logopeda” 2009, nr 

1(7), s. 10. 
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zależy od jego stanu biologicznego, psychicznego oraz od otoczenia 
(środowiska społecznego), w jakim się wychowuje. 

Rozpatrując rozwój kompetencji fonetyczno-fonologicznej, nale-
ży zwrócić uwagę na współzależność percepcji i ekspresji dźwię-
ków mowy oraz podkreślić, że umiejętności percepcyjne wyprze-
dzają sprawność artykulacyjną. Według Piotry Łobacz, dziecko w 
wieku 3-4 lat jest w stanie słuchowo identyfikować „prawie kom-
pletny inwentarz fonemów”5. Autorka podkreśla, że opanowanie 
artykulacji, czyli umiejętności realizacji najtrudniejszych głosek 
zgodnie z normą, trwa do wieku wczesnoszkolnego6. W praktyce 
logopedycznej przyjęto, że dziecko 7-letnie powinno poprawnie 
wypowiadać wszystkie głoski języka polskiego. To doprecyzowanie 
jest istotne, gdyż prawidłowy rozwój mowy (w tym prawidłowa 
wymowa) jest jednym z warunków powodzenia w nauce szkolnej i 
satysfakcjonującego uczestnictwa w grupie rówieśniczej. 

Czynniki powodujące zaburzenia artykulacji mogą zadziałać na 
poszczególnych etapach rozwoju kompetencji fonetyczno-
fonologicznej, ale także po opanowaniu inwentarza fonemów i ich 
głoskowych realizacji, a więc u starszych dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych czy seniorów. Tak dzieje się w afazji, w której dochodzi 
do rozpadu systemu językowego, dysartrii (zaburzeniach odde-
chowo-fonacyjno-artykulacyjnych, spowodowanych np. udarem 
czy chorobą Parkinsona), w przypadkach resekcji części aparatu 
________________ 

5 P. Łobacz, Prawidłowy rozwój mowy dziecka, [w:] Podstawy neurologopedii. 
Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 233. 

6 Ibidem, s. 235. Periodyzację i szczegółową analizę rozwoju fonetyczno-
fonologicznego polskich dzieci znaleźć można w pracach różnych autorów, patrz: P. 
Smoczyński, Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego, Zakład im. Osso-
lińskich ,Łódź-Wrocław 1955; M. Zarębina, Kształtowanie się systemu dźwiękowego 
dziecka, Ossolineum, Wrocław 1965; L. Kaczmarek, Moje dziecko uczy się mowy, 
Wyd. Lubelskie, Lublin 1988; P. Łobacz, Polska fonologia dziecięca, Energeia, Warsza-
wa 1996; P. Łobacz Prawidłowy rozwój mowy dziecka, [w:] Podstawy neurologopedii. 
Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 231-268; J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziec-
ka. Dwa studia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015. 
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artykulacyjnego, stanowiącej konieczny etap leczenia onkologicz-
nego, uszkodzeniach aparatu artykulacyjnego wynikających z 
modnego obecnie piercingu (kolczykowania) tkanek miękkich jamy 
ustnej, a także w związku ze zmianami w narządzie żucia u osób w 
wieku senioralnym (utrata zębów, noszenie protezy zębowej, wiot-
kość podniebienia miękkiego). 

Zaburzenia artykulacji jako przejaw nieprawidłowości  

w rozwoju fonetyczno-fonologicznym 

Zaburzenia artykulacji, nazywane także wadami wymowy, wa-
dami artykulacyjnymi, zaburzeniami w płaszczyźnie segmentalnej, 
to odstępstwo od zgodnej z normą realizacji fonemu/fonemów, 
spowodowane niemożnością jego/ich prawidłowej realizacji. Jak 
podkreśla Danuta Pluta-Wojciechowska, „głoska wadliwa jest do-
wodem występowania jakichś trudności w normatywnej realizacji 
fonemu”7. Do wad wymowy nie zalicza się regionalizmów i dialek-
tyzmów fonetycznych, które są zgodne z ogólnopolską i/lub lokal-
ną normą językową8 oraz błędów wymowy, będących rezultatem 
niewiedzy lub złego przyzwyczajenia mówiącego, przy zachowa-
nych możliwościach wypowiedzenia dźwięku, a także tzw. dziecię-
cych artykulacji9, które są efektem nieukończonego procesu rozwo-
ju głoskowo-fonemowego, przekształcających się samoistnie w 
prawidłowe realizacje w miarę fizycznego i psychicznego rozwoju 
dziecka. Ocena, czy dana realizacja fonemu jest patologiczna, czy 
też wynika z braku dojrzałości procesów percepcyjno-realizacyj-
________________ 

7 D. Pluta Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza, i terapia logopedyczna 
wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017, s. 85. 

8 I. Jaros, Trzi krziwe krzyże – cecha wymowy, błąd wymowy czy wada wymowy, [w:] 
Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. D. Pluta-Wojciechowska, 
B. Sambor, Harmonia Universlais, Gdańsk 2017, s. 100. 

9 B. Ostapiuk, Standard postępowania logopedycznego w dyslalii ankyloglosyjnej, 
„Logopedia” 2008, t 37, s. 143; G. Demelowa, Minimum logopedyczne nauczyciela 
przedszkola, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 31. 
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nych, nie jest sprawą jednoznaczną ze względu na podobieństwo 
objawów. „Wadliwe artykulacje” od „dziecięcych artykulacji” różni 
odmienny mechanizm ich powstania, co należy uwzględnić w pro-
cesie diagnostycznym. 

Wady wymowy mogą stanowić izolowany problem lub być ob-
jawem innych zaburzeń mowy. Nienormatywne realizacje fone-
mów stwierdza się, np. u osób z wadą słuchu, niepełnosprawnością 
intelektualną, afazją, dysartrią czy też specyficznymi zaburzeniami 
rozwoju języka (SLI). U tych pacjentów nieprawidłowości przeja-
wiają się we wszystkich podsystemach języka: fonologicznym, mor-
fologicznym, syntaktycznym, leksykalnym. 

Według Gerharda Böhme przyczyny wad wymowy pokrywają 
się w zasadzie z etiologią zaburzeń mowy10. Wśród czynników 
prowadzących do ich powstania wymienia się: zaburzenia słuchu i 
wzroku, niepełnosprawność intelektualną, uszkodzenia i dysfunk-
cje układu nerwowego, nieprawidłową budowę oraz wadliwe 
funkcjonowanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyj-
nego. Niekorzystne warunki środowiskowe (brak stymulacji ze 
strony otoczenia i nieprawidłowe wzorce) także mogą utrudniać 
kształtowanie się komunikacji językowej, w tym kompetencji fone-
tyczno-fonologicznej. 

Zaburzenia artykulacji zalicza się do najczęściej występujących 
nieprawidłowości w rozwoju mowy u dzieci. Statystyki potwier-
dzają dużą skalę problemu. Badania przeprowadzone przez Graży-
nę Jastrzębowską na początku lat 90. XX wieku wśród 575 uczniów 
klas zerowych i pierwszych z województwa opolskiego wykazały 
obecność wad wymowy u 18% dzieci11. Wyniki prezentowane przez 
innych badaczy są bardziej alarmujące. Przesiewowe badania logo-
pedyczne prowadzone w aglomeracji śląskiej przez różne autorki 
________________ 

10 G. Bóhme, Sprach-Sprech-Stimm und Schlucströngen, Urban-Fiscer, München-
Jena 2003. 

11 G. Jastrzębowska, Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logope-
dia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii. T. 
1, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, 
s. 38. 
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dowodzą, że wskaźnik dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym z zaburzeniami artykulacji waha się od 29,4% 
do56,8%12. Otrzymane dane korespondują z tymi uzyskanymi w 
2016 roku przez logopedów z Zakładu Dialektologii Polskiej i Lo-
gopedii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy realizowali badania prze-
siewowe uczniów klas I-III jednej ze szkół podstawowych na terenie 
Łodzi. Na 150 przebadanych dzieci wadliwą realizację fonemów 
odnotowano u 71 uczniów, co stanowi 47%13. Z badań przeprowa-
dzonych wśród 2012 dzieci w wieku przedszkolnym z Zielonej Gó-
ry i województwa lubuskiego wynika, że zaburzenia artykulacyjne 
występują u prawie 70% przedszkolaków14. 

Przedstawione wyniki badań potwierdzają konieczność podjęcia 
zdecydowanych działań w związku z dużą liczbą dzieci z wadami 
wymowy. Ponieważ konsekwencjami zaburzeń artykulacyjnych 
mogą być problemy w nauce, trudności natury emocjonalnej i spo-
łecznej, ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie działań zapobiega-
jących powstaniu wad wymowy, a w sytuacjach, kiedy jest to nie-

________________ 

12 Z badań Iwony Michalak-Widery, wynika, że wady wymowy są obecne u 
48% diagnozowanych przez autorkę uczniów klas pierwszych z terenu Katowic; 
Patrz: I. Michalak-Widera, Zaburzenia dyslaliczne u dzieci realizujących edukację elemen-
tarną – doniesienia z badań, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”2004, nr 7, s.30; 
Joanna Trzaskalik wykazała obecność wad wymowy u 55% katowickich sześciolat-
ków; Patrz: J. Trzaskalik, O konieczności badań nad wpływem chorób układu oddechowego 
na wady wymowy u dzieci w województwie katowickim [w:] Effata – Otwarcie. Logopedia 
jako nauka interdyscyplinarna i stosowana, red. I. Nowakowska-Kempna, Uniwersytet 
Śląski, Katowice 1998, s. 245; Z danych przedstawionych przez Katarzynę Węsier-
ską wynika, że wśród badanych przez autorkę dzieci w wieku 3-6 lat z Katowic 
wskaźnik nieprawidłowości w zakresie mowy, w tym wady wymowy w poszcze-
gólnych grupach wiekowych waha się od 29,4% do 56,8%.; Patrz: K. Węsierska, 
Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo 
Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2013, s.166. 

13 E. Gacka, M. Kaźmierczak, Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z za-
kresu profilaktyki logopedycznej, „Logopaedica Lodziensia” 2017, nr 1, s.39. 

14 M. Rządzka, Warunki prawidłowego rozwoju mowy dziecka, online: docplay-
er.pl/429465-warunki-prawidlowego-rozwoju-mowy-dziecka.html (data dostępu: 
29.11. 2017). 
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możliwe (np. w przypadku wad genetycznych), wczesna diagnoza i 
terapia logopedyczna. 

Zapobieganie wadom wymowy na wczesnych etapach 

życia dziecka 

Profilaktyka to jeden z obszarów działań logopedów. Jej celem 
jest zapobieganie zaburzeniom mowy, promowanie wiedzy o roz-
woju mowy i jej deficytach, a także wczesna interwencja – wczesne 
wykrycie nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej po 
to, by rozpocząć oddziaływania terapeutyczne, nie dopuszczając do 
utrwalania się negatywnych konsekwencji zaburzeń mowy. Ewa 
Małgorzata Skorek definiuje profilaktykę logopedyczną jako „(…) 
całokształt form organizacyjnych, treści, metod, zasad i środków 
tworzących spójną strukturę służącą do zapobiegania – po pierwsze 
– zaburzonej zdolności komunikacyjnej15 człowieka uwarunkowa-
nej biologicznie i/lub środowiskowo oraz po drugie – skutkom 
zaburzonej zdolności komunikacyjnej dla funkcjonowania człowie-
ka”16. 

W logopedii (podobnie jak w medycynie) wyróżnia się trzy po-
ziomy profilaktyki logopedycznej: pierwszo, drugo i trzeciorzędo-
wą17. Celem profilaktyki I stopnia (pierwszorzędowej) jest zapobie-

________________ 

15 Określeniem „zaburzona zdolność komunikacyjna” (ZZK ) posługują się w 
swoich opracowaniach między innymi: G. Gunia i V. Lechta, patrz: Wprowadzenie do 
logopedii, red. G. Gunia, V. Lechta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, a 
także E. M. Skorek, patrz: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, red. 
E.M. Skorek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2017. Termin ten jest trakto-
wany synonimicznie do „zaburzeń mowy” czy „zaburzeń komunikacji językowej”. 

16 E. M. Skorek, Profilaktyka logopedyczna-poziomy i strategie, [w:] Wielowymiaro-
wość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, red. E. M. Skorek, Uniwersytet Zielonogór-
ski, Zielona Góra 2017, s. 51. 

17 Ibidem, s. 53-69; K. Węsierska, Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, 
[w:] Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, red. K. Węsierska, t. 1, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012; G .Gunia, Koncepcja i organizacja 
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ganie zaburzeniom mowy i głosu poprzez upowszechnianie wiedzy 
logopedycznej, np. informacji na temat warunków sprzyjających 
prawidłowemu rozwojowi mowy, prawidłowej emisji głosu albo 
propagowanie zasad efektywnej komunikacji. Odbiorcą tych treści 
jest ogół populacji. Profilaktyka II stopnia (drugorzędowa) to wcze-
sne wykrycie zaburzonej zdolności komunikacyjnej i rozpoznanie 
patologii głosu – działania obejmujące grupy ryzyka, a więc np. 
dzieci urodzone przedwcześnie, te z zespołami genetycznymi, oso-
by zawodowo posługujące się głosem. Wczesna identyfikacja nie-
prawidłowości umożliwia podjęcie działań terapeutycznych w cza-
sie optymalnym dla efektów terapii. Profilaktyka III stopnia to 
łagodzenie negatywnych skutków już zdiagnozowanych proble-
mów w zakresie komunikacji językowej, a więc działania skierowa-
ne do pacjentów „logopedycznych” i ich rodzin, np. wzmacnianie 
poczucia wartości u dzieci z zaburzeniami mowy/wymowy, prze-
ciwdziałanie ich izolacji społecznej, wykluczeniu z grupy rówieśni-
czej, przeciwdziałanie bullyingowi18.Obecnie coraz częściej podkre-
śla się potrzebę takiego rozłożenia akcentów w opiece 
logopedycznej, aby działaniom profilaktycznym nadać wyższą ran-
gę, zwłaszcza profilaktyce pierwszo- i drugorzędowej. 

Przeciwdziałanie zaburzeniom artykulacji to zapewnienie op-
tymalnych warunków dla nabywania kompetencji fonetyczno-
fonologicznej, począwszy od chwili narodzin, a także monitorowa-
nie rozwoju dzieci z grup ryzyka. Ponieważ mowa/wymowa roz-
wija się od urodzenia, to najbardziej racjonalne i uzasadnione jest 
zapobieganie jej nieprawidłowościom od okresu noworodkowego. 
Przedmiotem szczególnej troski i uwagi powinny być czynności 
prymarne (pierwotne) względem mowy (będące jednocześnie pier-
________________ 

opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Wprowadzenie do logopedii, red. G. Gunia, V. Lechta, 
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 58-59. 

18 Bullying to „negatywne fizyczne lub werbalne działania, które charakteryzu-
ją się wrogą intencją, powodują negatywne emocje u ofiar, są powtarzalne w czasie 
oraz charakteryzują się różnicą sił pomiędzy sprawcami a ofiarą”, W.M. Craig, D. J. 
Pepler, Identifying and tragenting risk for involvment In bullyingu and victimization. 
„Canadian Journal of Psychiatry” 2003, vol. 28, s. 577. 
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wotne wobec wymowy), do których zalicza się oddychanie oraz 
przyjmowanie pokarmów i picie, kształtujące się na bazie odru-
chów ustno-twarzowych19. Jak zaznacza Elżbieta Stecko, orędow-
niczka i propagatorka wczesnej interwencji logopedycznej, rozwój 
artykulacji następuje „(…) w oparciu o wzorce ruchów pokarmo-
wych kształtujących się na poziomie ssania, następnie żucia i poły-
kania”20. Za dalece niewystarczające należy uznać działania, któ-
rych adresatami są dzieci przedszkolne, a polegające na 
prowadzeniu ćwiczeń słuchowych, oddechowych i usprawniają-
cych pracę narządów artykulacyjnych, do jakich często w praktyce 
sprowadza się profilaktyka logopedyczna21. Dla efektywnego zapo-
biegania wadom wymowy bardzo ważne jest propagowanie infor-
macji na temat czynników rokowniczych rozwoju wymowy/mowy 
wśród rodziców, dziadków, opiekunów najmłodszych dzieci – tych 
w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Pozwoli to z jednej stro-
ny uniknąć niekorzystnych z punku widzenia kształtowania się 
umiejętności artykulacyjnych sposobów pielęgnacji i opieki nad 
dzieckiem, a z drugiej strony wskaże, jak stymulować rozwój kom-
petencji językowej. 

W ramach pierwszorzędowej profilaktyki wad wymowy po-
winny być propagowane treści dotyczące: 

1. Korzyści wynikających z naturalnego karmienia. Ssanie piersi 
angażuje wszystkie mięśnie jamy ustnej dziecka, co sprzyja jej pra-
widłowemu rozwojowi. Naturalne karmienie dostarcza bodźców 
przygotowujących do czynności żucia. Przy tym sposobie przyj-
mowania pokarmu eliminujemy nacisk butelki na dolny wyrostek 

________________ 

19 D. Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna 
wybranych form zaburzeń, Wyd. Ergo-Sum, Bytom 2017, s.39. 

20 E. Stecko, Logopedia małego dziecka, Wydawnictwo@stecko.com.pl, Warszawa 
2013, s. 11. 

21 Na marginesie należy dodać, że w ramach prowadzonej w przedszkolach 
profilaktyki logopedycznej czasami prowadzone są ćwiczenia wręcz szkodliwe dla 
części dzieci – tych, u których pozanormatywne realizacje fonemów już wystąpiły, 
np. ćwiczenia usprawniające pracę języka, a polegające na oblizywaniu warg są 
niewskazane w przypadkach seplenienia międzyzębowego. 
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zębodołowy, co może prowadzić do jego zniekształceń22. Naturalne 
karmienie ułatwia także kształtowanie prawidłowego toru odde-
chowego przez nos; 

2. Znaczenia odpowiedniej pozycji dziecka w trakcie karmienia 
(naturalnego, jak i przez butelkę), z możliwością kontroli całego 
ciała, zwłaszcza głowy i żuchwy. Według Pawła Zawitkowskiego23 
właściwa pozycja zapewnia dziecku prawidłowy tor oddychania, 
normatywne napięcie mięśniowe w całym ciele, w tym szyi i twa-
rzy, oraz należyte ustawienie głowy względem ciała, co ułatwia 
połykanie. Odpowiedni sposób podawania butelki w linii środko-
wej (a nie bokiem) zapobiega asymetrycznemu ułożeniu ciała nie-
mowlęcia. Specjaliści podkreślają znaczenie prawidłowych wzor-
ców posturalno-motorycznych dla funkcjonowania aparatu 
orofacjalnego i mówienia24. 

3. Należytego doboru akcesoriów w przypadku konieczności 
karmienia butelką. Kształt smoczka powinien być zbliżony do natu-
ralnego kształtu brodawki sutkowej, jego rozmiar dostosowany do 
wieku niemowlęcia, a wielkość otworów w smoczku powinna po-
zwalać na swobodny przepływ mleka, bez zachłystywania się 
dziecka nadmiarem pokarmu. Ważne jest także odpowiednie usta-
wienie butelki (prawie prostopadle do ust dziecka), które wymusza 
doprzedni ruch żuchwy25, a tym samym zapobiega utrwaleniu fi-
zjologicznego tyłożuchwia, z którym noworodek przychodzi na 
świat. Należy też pamiętać, że zbyt długie podawanie pokarmu 
________________ 

22 M. Borkowska, Usprawnianie czynności karmienia u dzieci z mózgowym poraże-
niem. [w:] ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce, red. M. Borkowska, T. 
2, Wyd. Pelikan, Warszawa 1989, s. 92. 

23 P. Zawitkowski, Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych 
przedwcześnie. [w:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. M. K. 
Kornacka M K., Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 79. 

24 M. Matyja, I. Doroniewicz, Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii, 
[w:] Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Har-
monia Universalis, Gdańsk 2016, s. 57. 

25 I. Karłowska, Profilaktyka i oświata zdrowotna, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji. 
Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I Karłowska, Wyd. Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2008, s.315. 
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przez butelkę ze smoczkiem może powodować wady zgryzu oraz 
sprzyjać kształtowaniu się podniebienia gotyckiego26. Karmienie 
butelką przy braku należytej higieny może też prowadzić do roz-
woju tzw. próchnicy butelkowej i przedwczesnej utraty zębów 
mlecznych; 

4. Konieczności przestrzegania terminarza wprowadzania po-
karmów (podawanie pokarmów łyżeczką od około 4. miesiąca ży-
cia27 – jako dodatkowy sposób karmienia, nauka picia z kubeczka, 
wprowadzanie pokarmów o stałej konsystencji). Zaleca się poda-
wanie np. biszkoptów, chleba w okresie wyrzynania się siekaczy, 
czyli od około 6. miesiąca życia28. W drugim półroczu życia reko-
menduje się stopniowe wprowadzanie pokarmów stałych i sukce-
sywne ograniczanie posiłków w formie papek. Długotrwałe spoży-
wanie produktów miksowanych utrudnia rozwój odgryzania, 
żucia, gryzienia. Naukę picia z kubeczka można rozpocząć wów-
czas, gdy dziecko opanuje umiejętność pobierania pokarmu z ły-
żeczki. Należy też pamiętać o zachowaniu właściwej pozycji pod-
czas nauki picia – bez odchylenia głowy do tyłu; 

5. Konieczności dbania o higienę jamy ustnej już od okresu nie-
mowlęcego i udziału w regularnych kontrolach stomatologicznych. 
W przypadku nieprawidłowości zgryzowych wskazana jest wcze-
sna konsultacja i leczenie ortodontyczne; 
________________ 

26 G. Śmiech-Słomkowska, W. Rytlowa, Wybrane zagadnienia z profilaktyki i wcze-
snego leczenia ortodontycznego. Med. Tour Press International, Warszawa 1993, s.16. 

27 Porównaj: I. Karłowska, Profilaktyka i oświata zdrowotna, [w:] Zarys współ-
czesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 315; 
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci rekomendu-
je wyłączne karmienie piersią do 6. m. ż. ze względu na właściwości odżywcze 
mleka matki. Porównaj: H. Szajewska i in., Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. „Pediatria”, T. 13, s. 9. 
Ortodonci i logopedzi podkreślają, że wprowadzenie karmienia łyżeczką od około 4 
m. ż. stanowi istotny element treningu przygotowującego do mówienia, przede 
wszystkim wypowiadania głosek wargowych; zbieranie pokarmu z łyżeczki wy-
maga większej aktywności warg, niż dzieje się to podczas ssania. 

28 G. Śmiech-Słomkowska, W. Rytlowa, Wybrane zagadnienia z profilaktyki i wcze-
snego leczenia ortodontycznego. Med. Tour Press International, Warszawa 1993, s.19. 



138 EWA GACKA 

6. Znaczenia właściwego sposobu ułożenia dziecka podczas 
snu/leżenia w łóżeczku czy wózku. Zalecane jest płaskie ułożenie, z 
główką na niewielkiej poduszce, co jest korzystne dla prawidłowe-
go kształtowania się narządu żucia; 

7. Konieczności dbania o prawidłowy tor oddychania dziecka 
(przez nos). W sytuacji uporczywego oddychania przez usta wska-
zana jest konsultacja z laryngologiem. Organiczne przyczyny oddy-
chania torem ustnym wymagają interwencji medycznej. Jeżeli przy-
czyną wadliwego toru oddychania jest nawyk, zaleca się 
domykanie ust dziecka, np. w czasie snu, bierne lub czynne ćwicze-
nia zwiększające napięcie mięśnia okrężnego warg. Długotrwałe 
oddychanie ustami „(…) prowadzi do zmian w kościach twarzy, 
głównie szczęki, oraz zmian w klatce piersiowej”29. Taki sposób 
oddychania powoduje powstawanie tzw. gotyckiego podniebienia, 
wad zgryzu, a w konsekwencji wad artykulacji; 

8. Szkodliwości parafunkcji (czynności nietypowych, nawy-
ków), takich jak: ssanie smoczka, palca, błądzenie językiem po war-
gach itd., które mogą przyczynić się do powstania wad artykulacji i 
nieprawidłowości zgryzowych; 

9. Dbałości o prawidłowy stan słuchu – konieczność pilnej kon-
sultacji z audiologiem bądź laryngologiem w przypadku pojawienia 
się niepokojących objawów, takich jak: brak reakcji dziecka na 
dźwięki z otoczenia, pogorszenie dotychczas prawidłowego stanu 
słuchu, uporczywe i nawracające infekcje górnych dróg oddecho-
wych, które nieleczone mogą powodować niedosłuch; 

10. Wpływu budowy wędzidełka podjęzykowego na jakość 
czynności pokarmowych i artykulacji. Nawet nieznacznie skrócone 
wędzidełko podjęzykowe może zaburzać wymowę, a także powo-
dować trudności w ssaniu piersi, żuciu pokarmu30; 

________________ 

29 S. Iwankiewicz, Otolaryngologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatolo-
gii, PZWL, Warszawa1991, s. 229. 

30 B. Ostapiuk, Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją. [w:] Lo-
gopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. 
Woźniak, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 659. 
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11. Znaczenia kontaktów werbalnych i niewerbalnych (uśmiech, 
spojrzenie, gest, mimika) z dzieckiem od pierwszych chwil jego 
życia. Bardzo istotne jest reagowanie na sygnały wysyłane przez 
dziecko, co stanowi zachętę do rozwoju przedjęzykowych, a potem 
językowych form komunikacji. Ważne jest także dostarczanie pra-
widłowych wzorców mowy/wymowy. Ilość i jakość interakcji z 
dzieckiem wpływa na stan jego umiejętności językowych (w tym 
artykulacyjnych) i komunikacyjnych; 

12. Znaczenia prawidłowego rozwoju psychoruchowego, spo-
łecznego i emocjonalnego dla kształtowania się mowy/wymowy; 

13. Możliwości konsultacji logopedycznej w przypadku naj-
mniejszych wątpliwości rodziców lub opiekunów dziecka, dotyczą-
cych stanu jego wymowy/mowy, a także jakości poprzedzających 
ją czynności prymarnych. 

W celu zapobiegania zaburzeniom artykulacji, oprócz propago-
wania informacji o warunkach prawidłowego rozwoju wymowy, 
ważne są także działania z zakresu profilaktyki drugorzędowej, do 
których zaliczyć można: 

1. Wczesne rozpoznanie dzieci z nieprawidłowymi odruchami 
ustno-twarzowymi31 po to, aby wdrożyć postępowanie terapeu-
tyczne. Konsultacja logopedyczna dzieci z nieprawidłowymi odru-
chami w obrębie jamy ustnej powinna mieć miejsce już na oddzia-
łach neonatologicznych, noworodkowych; 

2. Monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej (w tym zabu-
rzeń artykulacji) w ramach wczesnej interwencji. Do podmiotów 
wczesnej interwencji logopedycznej zalicza się dzieci: z wadami 
genetycznymi (np. zespołem Pradera-Williego, Downa), z wadami 
wrodzonymi w obrębie układu nerwowego, z wadami obwodowe-
go narządu mowy (np. z rozszczepem wargi i podniebienia), a tak-
że z zaburzeniami metabolicznymi, uszkodzeniami o.u.n., do któ-
rych doszło w okresie prenatalnym, okołoporodowym i na bardzo 

________________ 

31 Do szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju mowy/wymowy zali-
cza się odruchy: ssania, połykania, szukania, ryjkowy, wymiotny, kąsania, żucia. 
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wczesnych etapach rozwoju, z opóźnieniem w rozwoju psychoru-
chowym, z uszkodzeniami narządów zmysłów, wcześniaki oraz 
dzieci, u których poszczególne etapy rozwoju mowy nie pojawiają 
się we właściwym czasie, choć nie stwierdzono u nich innych nie-
prawidłowości rozwoju32; 

3. Prowadzenie badań przesiewowych wśród najmłodszych 
dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną (a więc dzieci w 
wieku od 2,5 do 3 r. ż.)33. 

Zakończenie 

Propagowanie podstaw wiedzy logopedycznej, czyli rozpo-
wszechnianie informacji na temat prawidłowego rozwoju mowy 
oraz przeciwdziałanie zaburzeniom komunikacji językowej, w tym 
artykulacji w ramach profilaktyki II stopnia, powinny stanowić 
wspólny obszar działań logopedów, lekarzy pediatrów, a także 
neonatologów, laryngologów, audiologów, ortodontów, fizjotera-
peutów, rehabilitantów, pielęgniarek, położnych, pedagogów, psy-
chologów, nauczycieli przedszkoli i opiekunów w żłobkach. Okazją 
do promowania wiedzy z tego zakresu mogą być zajęcia dla przy-
szłych rodziców w szkołach rodzenia, spotkania ze specjalistami 
organizowane w żłobkach, przedszkolach, szkołach, a także wizyty 
kontrolne, tzw. bilanse zdrowia u pediatry czy badania kontrolne u 
stomatologa. 
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Cri du Chat syndrome (CdC) is a rare disease characterized, among others, by de-
creased muscle tone, microcephaly, and high palate; underdevelopment of the 
mandible, abnormal structure and laryngeal function (somatic symptoms) and 
disorders of psychomotor development and intellectual disability (psychomotor 
symptoms). These children have a varied level of functioning and most of them do 
not use verbal speech. Describing the problem of preverbal communication be-
haviors, the following elements were taken into account: the level of behavior in the 
primary communication, sensory, auditory communication, organization of be-
havior and signaling needs. 
The purpose of this article is to describe the pre-verbal behavior of children with Cri 
du Chat syndrome. The following questions were formulated: What is the level of 
pre-verbal communication (primary, sensory and auditory) of a child with CdC 
syndrome? What are the communicative behaviors of the child with the CdC team 
and at what level of organization? What is the level of signaling your needs by a 
child with CdC? 
The preverbal communication behavior of children with the Cri du Chat team pre-
sented in the article indicate that they are diverse, ranging from indicating the ge-
sture of what they need, to vocalizing in order to provoke contact with another 
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person. The behavior of the daughter / son indicated by the parents may constitute 
the basis for the teaching process of preverbal communication. 

KEY WORDS: communication, communication disorders, a child with Cri du Chat 

Wprowadzenie 

Zdiagnozowanie choroby rzadkiej u nie więcej niż 5 na 10 000 
osób powoduje, że stan wiedzy na temat ich funkcjonowania, jak i 
możliwości terapii oraz leczenia jest niewystarczający. Dodatkowo 
rozwój dzieci z rzadkim zespołem genetycznym i niepełnospraw-
nością intelektualną bywa zróżnicowany i nieraz trudno jest nakre-
ślić wspólne jego cechy. Coraz częściej u dzieci z rzadkimi zespoła-
mi genetycznymi diagnozuje się trudności z posługiwaniu się 
mową werbalną, stąd istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy na temat 
zachowań komunikacyjnych na poziomie prewerbalnym oraz 
wspomagania ich – bardzo często komunikacją alternatywną. Więk-
szość dzieci z zespołem Cri du Chat (CdC) nie posługuje się mową 
werbalną. Nieliczne publikacje poruszające tę tematykę nie wyczer-
pują do końca tego zagadnienia1. Brak usystematyzowanej wiedzy 
naukowej i jednostkowe doniesienia na temat komunikacji dzieci z 
CdC zdecydowały o rozpoczęciu eksploracji tego zagadnienia. W 
podjętych badaniach postawiono następujące pytania: Jaki jest po-
ziom komunikacji prewerbalnej (pierwotnej, sensorycznej i dźwię-
kowej) dziecka z zespołem Cri du Chat? Jakie są zachowania ko-
munikacyjne dziecka z zespołem CdC i na jakim poziomie 
organizacji? Jaki jest poziom sygnalizowania swoich potrzeb przez 
dziecko z CdC? 

Celem niniejszego artykułu jest opisanie zachowań prewerbal-
nych dzieci z zespołem Cri du Chat. Odpowiedź na postawione 
________________ 

1 Jedną z nich jest artykuł Marzeny Buchnat, Anety Wojciechowskiej oraz Mi-
chała Rzepki (ojca dziewczynki z CdC) pod tytułem „Wspieranie rozwoju mowy i 
komunikacji dzieci z zespołem Cri du Chat”, który został opublikowany w Forum Lo-
gopedycznym. 
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pytania wypełnia lukę w teorii pedagogiki specjalnej oraz pozwala 
zaplanować efektywne działania z zakresu wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci z zespołem CdC, ale także z innymi wrodzonymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 

Zachowanie komunikacyjne 

Dziecko wraz z wiekiem rozwija i nabywa kompetencje komu-
nikacyjne, co umożliwia mu coraz większe angażowanie się w ota-
czający świat poprzez nawiązywanie kontaktu najpierw z osobami 
z najbliższego, potem dalszego otoczenia. Powoduje to zdobywanie 
nowych doświadczeń i umiejętności. W sytuacji, gdy rodzi się 
dziecko z rzadkim zespołem genetycznym, wadami wrodzonymi, 
które mogą ograniczać ten proces, istotne staje się spostrzeżenie, że 
mowa werbalna nie jest / nie musi być głównym nośnikiem prze-
kazywanych przez niego informacji. 

W systemie komunikacji, jak podkreśla Mieczysław Plopa, każ-
de zachowanie jest jakąś formą komunikacji, dlatego, „że osoby, które 
wzajemnie na siebie oddziałują, wszystkim co robią i mówią (albo nie robią 
i nie mówią) przekazują jakąś informację, zatem wpływają na bieg interak-
cji”2. Badacz wskazuje na zachowania komunikacyjne w relacji mał-
żeńskiej, jednak można je przenieść też na relację rodzic-dziecko. 
Biorąc pod uwagę sytuację, w której dziewczynka/chłopiec z zabu-
rzeniami w rozwoju pomimo braku mowy werbalnej nawiązuje 
kontakt z dorosłym w celu komunikowania się i podejmuje próbę 
nadania komunikatu w sposób pozawerbalny, wykorzystując do 
tego dostępne dla siebie środki, można przyjąć, że zachowanie ko-
munikacyjne będzie każdą aktywnością dziecka, która zmierza do 
nawiązania kontaktu z rodzicami w celu zasygnalizowania potrzeb, 
samopoczucia lub przekazania innej ważnej informacji z wykorzy-
staniem znajomych sobie i dostępnych w repertuarze zachowań 

________________ 

2 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Wyd. „Impuls”, Kraków 
2005, s. 110. 
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dziecka gestów, znaczeń, symboli, przedmiotów etc. Postrzeganie 
każdego zachowania jak (potencjalnej) formy komunikacji, pozwala 
lepiej rozumieć znaczenie niewerbalnych sygnałów, które pojawiają 
się podczas kontaktu dwóch osób. Sygnały te mają wpływ na  
komunikację właśnie dlatego, że mają znaczenie symboliczne3. Za-
chowanie komunikacyjne jest wynikiem rozwoju i integracji zarów-
no sfery poznawczej, społecznej, jak i motorycznej dziewczyn-
ki/chłopca. Są one często zaburzone u dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną lub sprzężoną, dlatego nauczenie ich efektywnego 
porozumiewania się, komunikowania jest długotrwałe i ma zmien-
ną dynamikę (pojawiają się okresy szybkiego opanowania umiejęt-
ności lub stagnacja, a nawet nie można wykluczyć regresów). Za-
chowania komunikacyjne mają poziom zarówno niewerbalny, jak i 
werbalny. W latach 70. badacze zajmujący się dziećmi niemówią-
cymi oceniając ich możliwości w zakresie komunikacji zaczęli 
wspomagać się w pracy wnioskami z badań nad rozwojem przed-
słownej komunikacji niemowląt z ich opiekunami. Podstawową 
konkluzją okazało się twierdzenie, że aby ocenić gotowość małego 
dziecka do porozumiewania się, należy zwrócić przede wszystkim 
uwagę na funkcję pragmatyczną komunikowania się dziewczyn-
ki/chłopca z opiekunem4. Jak pisze Maria Piszczek, wspomniana 
komunikacja „rozwija się w kontekście społecznych relacji i obejmuje 
przewidywalne powiązania pomiędzy dorosłym i dzieckiem”5. Wskazanie 
takiego podejścia do zachowań komunikacyjnych dzieci z zaburze-
niami wymaga dokonania ich oceny w kontekście społecznym, któ-
ry staje się tłem dla wymiany komunikatów pomiędzy dzieckiem a 
dorosłym. Ważne jest też dostrzeżenie faktu, czy i w jakim stopniu 
wspomniane zachowania mają charakter intencjonalny6. Mówiąc o 
intencjonalności należy mieć na uwadze zdolność do odróżniania 
sposobów działania od zamiaru. Dziecko, które zachowuje się in-
________________ 

3 Ibidem, s. 110-112. 
4 M. Piszczek, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, 

CMPPP, Warszawa 2007, s. 42-43. 
5 Ibidem, s. 42. 
6 Ibidem, s. 42-43. 
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tencjonalnie, przede wszystkim podejmując czynności ma określony 
cel. W sytuacji, gdy na drodze do jego osiągnięcia pojawia się jakaś 
przeszkoda, podejmuje czynności pośrednie, aby ją zlikwidować. 
Wraz z pojawieniem się w rozwoju dziecka różnicowania środków i 
celu, zaczyna się kształtować komunikacja intencjonalna, która 
przejawia się demonstrowaniem rodzicom swoich potrzeb, życzeń z 
wykorzystaniem różnych zachowań i równoczesnym kierowaniem 
ich uwagi właśnie na ten przedmiot czy potrzebę7. Pozwala to 
dziecku na naukę sposobu przywołania dorosłego, proszenia go o 
coś oraz stawiania wymagań8. Aby opisać zachowania komunika-
cyjne, zdaniem Lidii Grzesiuk można posłużyć się czteroma katego-
riami. Pierwsza z nich to komunikaty zamierzone i niezamierzone, 
które zostały wyszczególnione ze względu na relację, jaka zachodzi 
między zachowaniem danej osoby, a jej intencją przekazania okre-
ślonej treści. Zamierzone to takie, które przekazują wiadomość wy-
nikającą ze świadomej intencji jej wyjawienia. Niezamierzone nie 
niosą za sobą wiadomości w sposób intencjonalny, ale dostarczają 
danych na temat nadawcy. Druga kategoria obejmuje podział na 
zachowania werbalne i niewerbalne, które zostały wyszczególnione 
ze względu na stosowane przez dziecko środki przekazu9. Do trze-
ciej zaliczamy „komunikaty bezpośrednio/pośrednio wyrażające stany 
wewnętrzne nadawcy, określone na podstawie jawności treści składających 
się na przekazywaną wiadomość”10. Ostatnia kategoria to komunikaty 
relacyjne i neutralne, które w aspekcie zachowań komunikacyjnych 
________________ 

7 Ibidem, s. 43-45; Piszczek M., Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej 
w edukacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo i autystycznych. Część I, Rewalidacja 
2000, nr 2(8), s. 13-21; Idem, Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w eduka-
cji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo i autystycznych. Część II, Rewalidacja 2001,  
nr 1(9), s. 3-21. 

8 Idem, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, CMPPP, 
Warszawa 2007, s. 43-44. 

9 L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną, Pracownia Testów Psycho-
logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994, s. 12-21. 

10 Grochowalska M., Gestykulacja i mowa. O niewerbalnym komunikowaniu się dzie-
ci w wieku przedszkolnym, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002,  
s. 11. 
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są analizowane pod kątem tego, czy zawarte w nich treści odnoszą 
się do emocji jednostki komunikującej się, czy do otoczenia ze-
wnętrznego wobec partnerów11. 

Magdalena Grochowalska, analizując wspomniane kategorie za-
sygnalizowała, że mogą mieć one znaczenie w sytuacji, gdy chce się 
poznać niewerbalne formy komunikacji dzieci12. Na potrzebę podję-
tych badań autorka przyjęła kategorię prewerbalnych zachowań 
komunikacyjnych, jednocześnie dookreślając, że mówiąc o prewer-
balnych zachowaniach komunikacyjnych dziecka z wieloma zabu-
rzeniami w rozwoju, wadami wrodzonymi – w tym przypadku w 
postaci zespołu Cri du Chat – uwzględniła ich następujące elemen-
ty: poziom zachowań w obrębie komunikacji pierwotnej, senso-
rycznej, dźwiękowej, organizacji zachowania oraz sygnalizowania 
potrzeb. 

Dziecko z zespołem Cri du Chat –  

obraz kliniczny a możliwości rozwoju  

w perspektywie psychopedagogicznej 

W 1963 roku francuski genetyk Jerome Léjeune zauważył, że 
niektóre dzieci w pierwszych dniach po narodzinach mają wysoki i 
cichy płacz. Był to jeden z charakterystycznych symptomów zabu-
rzenia, któremu nadał nazwę zespół Cri du Chat (Cri du Chat Syn-
drome, od franc. cri du chat – ‘krzyk kota’). Jest to rzadka choroba 
genetyczna diagnozowana u około 1 na 15-20 tys. do 1 na 50 tys. 
żywych urodzeń13. Zespół Cri du Chat często jest też określany jako 
zespół monosomii 5p, zespół delecji 5p, zespół Lejeune’a oraz ze-

________________ 

11 L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną, Pracownia Testów Psycho-
logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994, s. 12-21. 

12 Ibidem, s. 11. 
13 P.C. Mainardi, M.L. Albani, M. Pedrinazzi, ABC – Cri du Chat (Zespół Kociego 

Krzyku), materiały informacyjne opublikowane przez A.B.C. Associazione Bambini 
Cri du chat (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z zespołem Kociego Krzyku), 2014, s. 1. 
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spół kociego krzyku14. Ostatnia nazwa jest coraz rzadziej używana, 
ponieważ ma ona wymiar stygmatyzujący. Najczęściej CdC powsta-
je de novo, czasem jako efekt translokacji lub mozaicyzmu odziedzi-
czonego po jednym z rodziców. Wśród przyczyn w literaturze 
przedmiotu wymienia się aberrację chromosomową częściową i 
rzadziej występującą całkowitą delecję ramion krótkich chromoso-
mu 5. Wspomniane uszkodzenia powodują opóźnienie w rozwoju 
lub niepełnosprawność intelektualną15. Najczęściej objawy kliniczne 
CdC są dzielone na dwie główne grupy. Pierwsza z nich to symp-
tomy somatyczne, druga zaś psychoruchowe. Można także nakre-
ślić charakterystyczne cechy psychiczne (zob. tabela nr 2). 

Tabela 1. Objawy kliniczne zespołu Cri du Chat 

Symptomy somatyczne Symptomy psychoruchowe 

– niska masa urodzeniowa dziecka, 
– obniżone napięcie mięśniowe, 
– mikrocefalia, 
– zmiany w obrębie twarzy: owalna 

twarz, nisko osadzone uszy, hiperte-
loryzm, zmarszczka nakątna, 

– wysokie podniebienie; niedorozwój 
żuchwy, rozszczep wargi i podnie-
bienia (rzadko), 

– nieprawidłowa budowa i funkcja 
krtani, 

– bruzda poprzeczna dłoni; palcozrost 
(rzadko), 

– skolioza, 
– epilepsja, 
– wady serca. 

– zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
– zaburzenia koordynacji ruchowej, 
– niepełnosprawność intelektualna róż-

nego stopnia (około 70% stopień 
znaczny i głęboki, 20% umiarkowany, 
10% lekki). 

________________ 

14 Klasyfikacja ICD- 10: Q93.4 – Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5. 
„Q93.4 is a billable ICD code used to specify a diagnosis of deletion of short 

arm of chromosome 5. A ‘billable code’ is detailed enough to be used to specify a 
medical diagnosis”, Źródło: https://icd.codes/icd10cm/Q934 

15 A. Czapiga, Dziecko z zespołem Cri du Chat, [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z 
utrudnieniami w rozwoju, B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Wyd. „Im-
puls”, Kraków 2013, s. 125. 
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Charakterystyczne cechy psychiczne 

– przyjazne usposobienie, 
– nadpobudliwość, 
– tiki nerwowe, 
– autoagresja, 
– autostymulacja, 
– zachowania autystyczne, 
– wycofywanie się. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Czapiga, Dziecko z zespołem Cri du Chat, [w:] 
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski 
(red.), Wyd. „Impuls”, Kraków 2013, s. 121-129, P.C. Mainardi, Cri du Chat syndrome, Orphanet 
Journal of Rare Diseases, ojrd.biomedcentral.com, z dnia 09.09.2017, P. C. Mainardi, M.L. Alba-
ni, M. Pedrinazzi, ABC – Cri du Chat (Zespół Kociego Krzyku), materiały informacyjne opubliko-
wane przez A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z zespo-
łem Kociego Krzyku). 

Tabela 2. Rozwój komunikacji dziecka z zespołem Cri du Chat w świetle literatury  
 przedmiotu 

Umiejętność 
Norma  

rozwojowa 
Rozpiętość 

wieku 
Wiek dziecka  

z CdC 

Gaworzenie ok. 7 mc 4-48 mc ok. 14 mc 

Wypowiadanie pierwszych 
słów 

ok. 10 mc 7-72 mc ok. 23 mc 

Rozumienie poleceń ok. 10 mc 6-120 mc ok. 23 mc 

Komunikowanie się innymi 
znakami 

ok. 12 mc 1-11 roku ok. 2 r.ż. 

Posługiwanie się słowami ok. 20 mc 1-12 roku ok. 4 r.ż. 

Źródło: M. Buchnat, A. Wojciechowska, M. Rzepka, Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji 
dzieci z zespołem Cri du Chat, Forum Logopedyczne 2014, nr 22, s. 114; D.J. Campbell, Early 
Development of Indyviduals with Cri du Chat Syndrome (unpublished doctoral dissertation, Au-
burn University), Auburn 2002. 

Oprócz wspomnianych wcześniej objawów można także zau-
ważyć zaburzenia mowy, koncentracji uwagi oraz motoryki16. Ba-
________________ 

16 M. Buchnat, Zespół Cr idu Chat. [w:] Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u 
dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, M. Buchnat, K. Pawel-
czak (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 180. 



Prewerbalne zachowania komunikacyjne dzieci z zespołem Cri du Chat 151 

dania przeprowadzone w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych 
przez Denis J. Campbell wskazały specyfikę rozwoju komunikacji 
dziecka z CdC (tabela nr 3), który jest znacznie opóźniony w sto-
sunku do zdrowych rówieśników. 

Rozpiętość liczona w miesiącach między normą rozwojową a 
osiągnięciem wspomnianych umiejętności przez dziecko z CdC 
sugeruje, jak bardzo zindywidualizowany jest rozwój dziewczyn-
ki/chłopca z zespołem Cri du chat. Zarówno symptomy somatycz-
ne, psychoruchowe, jak i cechy psychiczne kształtują się indywidu-
alnie. Podjęcie wczesnego wspomagania dziecka z CdC oraz 
zaangażowanie wielu specjalistów daje możliwość rozpoczęcia eta-
pu diagnozy funkcjonalnej i terapii, która uwzględni okresy sensy-
tywne w jego rozwoju. Jest to czas pracy obejmujący stymulację 
polisensoryczną, kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej, 
czy świadomości własnego ciała17. Alina Czapiga opisała plan pracy 
rewalidacyjnej i terapii psychologicznej dziewczynki/chłopca z 
CdC wskazując w nim sfery, które należy stymulować. Wśród nich 
autorka wymieniła procesy: orientacyjno-poznawcze, intelektualne 
(operacje umysłowe), emocjonalne, motywacyjne oraz mechanizmy 
kontroli18. 

Metody badań własnych 

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody 
sondażu diagnostycznego oraz narzędzi: 

• autorskiego kwestionariusza dotyczącego oceny funkcjonowa-
nia dziecka z CdC, 

• autorskiego kwestionariusza dotyczącego zachowań komuni-
kacyjnych dziecka z CdC, 

________________ 

17 A. Czapiga, Dziecko z zespołem Cri du Chat, [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z 
utrudnieniami w rozwoju, B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Wyd. „Im-
puls”, Kraków 2013, s. 128. 

18 Ibidem, s. 127-128. 
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• kwestionariusza do badania umiejętności komunikacyjnych u 
dzieci głębiej upośledzonych umysłowo (z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu znacznym i głębokim) w opraco-
waniu Elżbiety M. Minczakiewicz, 

• Indywidulanego arkusza kompetencji komunikacyjnych – ob-
szar komunikacji prewerbalnej, autorstwa Aleksandry Nowak, 
Katarzyny Kobylackiej-Sikory. 

Główny problem badawczy brzmiał: jakie są prewerbalne za-
chowania komunikacyjne dziecka z zespołem Cri du Chat w ocenie 
rodziców? 

Sformułowano także pytania szczegółowe: 
– Jaki jest poziom komunikacji prewerbalnej (pierwotnej, senso-

rycznej i dźwiękowej) dziecka z zespołem Cri du Chat? 
– Jakie są zachowania komunikacyjne dziecka z zespołem CdC i 

na jakim poziomie organizacji? 
– Jaki jest poziom sygnalizowania potrzeb przez dziecko z CdC? 
Badania były prowadzone od sierpnia do grudnia 2017 r. Skła-

dały się z trzech etapów. Pierwszy (wstępny) polegał na gromadze-
niu i analizie literatury dotyczącej rozwoju, funkcjonowania osób z 
CdC oraz poszukiwaniu stowarzyszeń/fundacji, które mają pod 
opieką dzieci z tą chorobą. W Polsce nie ma organizacji zrzeszają-
cych tylko i wyłącznie rodziców tych dzieci. Jedyną prężną formą 
wsparcia jest założona na portalu społecznościowym Facebook gru-
pa Cri du Chat Polska. Ma ona charakter zamknięty. Członkami są 
rodzice pochodzenia polskiego, jednak nie wszyscy mieszkający na 
terenie kraju. Różne źródła podają inną liczbę osób z CdC żyjących 
w Polsce: waha się ona od 30 do 60 (tabela nr 3), w tym dzieci oraz 
nastolatków. Stąd ograniczona liczba rodziców, którzy wzięli udział 
w badaniach. Drugi etap polegał na doborze osób do badań. Kryte-
riami doboru było posiadanie dziecka z CdC, zamieszkanie na tere-
nie Polski. Kwestionariusz mógł wypełnić tylko jeden z rodziców. 
Kwestionariusz był dostępny na forum przez cztery miesiące, a 
informacja o prowadzonych badaniach została zamieszczona na 
forum dla rodziców dzieci z CdC oraz w grupie na portalu. Trzeci 
etap badania to analiza zebranego materiału. 
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Tabela 3. Liczba dzieci z zespołem CdC w Polsce 

Źródło Rok 
Liczba 
dzieci 

Uwagi 

www.genetyczne.pl 2009 
od 50 
do 60 

brak 

www.gazetakrakowska.pl 2012 ok. 50 brak 

www. poradnikzdrowia.pl 2016 ok. 50 brak 

https://parenting.pl 2017 30 brak 

www.stefanek-lubin.pl/ 2017 ok. 45 

Przytoczone dane Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami 
Genetycznymi „GEN” (obecnie 
zgodnie z danymi zawartymi na 
portalu http://bazy.ngo.pl w stanie 
likwidacji, zatem nie ma możliwości 
potwierdzenia tej informacji wśród 
członków zarządu stowarzyszenia) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.genetyczne.pl/choroby-
genetyczne/zespol-cri-du-chat-objawy-diagnostyka-leczenie/, z dnia 1.08.2017; Zuzia Trojan 
walczy z „kocim krzykiem”. Możemy jej pomóc, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/ 
585287,zuzia-trojan-walczy-z-kocim-krzykiem-mozemy-jej-pomoc,id,t.html, z dnia 29.0.5.2012; 
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/zespol-kociego-krzyku-przy 
czyny-objawy-leczenie_42069.html, z dnia 10.10.2017; E. Rycerz, Zespół kociego krzyku – objawy, 
leczenie, https://parenting.pl/zespol-kociego-krzyku-objawy-leczenie, z dnia 08.05.2017; 
http://www. stefanek-lubin.pl/o_chorobie.html, z dnia 10.10.2017. 

W badaniu wzięło udział 20 rodziców (19 matek i jeden ojciec – 
zawsze tylko jeden rodzic danego dziecka, wyboru dokonywali 
sami respondenci) w wieku 27-45 lat. Prawie połowa badanych mia-
ła wykształcenie średnie (9). Drugą liczną grupę stanowiły osoby z 
wykształceniem wyższym (8), następnie z zawodowym (2) i pod-
stawowym (1). Najwięcej rodziców (7) mieszkało w mieście od 50 
tys. do 100 tys. mieszkańców. Pozostali w mieście do 50 tys. miesz-
kańców (5), na wsi (4), w mieście powyżej 200 tys. mieszkańców (4). 
Najczęściej diagnozę zespół Cri du Chat miało pierwsze (5), drugie 
(4) lub trzecie (5) dziecko. Przedział wiekowy dzieci to od 2 do 13 
roku życia. Średnia wieku wynosi 10 lat. 
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Wykres 1. Objawy kliniczne zaobserwowane u badanych dzieci z zespołem CdC 

 
Źródło: badania własne. 

Rodzice biorący udział w badaniu wypełniali kwestionariusze 
dotyczące oceny prewerbalnych zachowań komunikacyjnych swo-
ich dzieci, które stanowiły grupę: 

– pod względem płci: 13 dziewczynek i 7 chłopców, 
– obecnie uczęszczających do: szkoły specjalnej (6), przedszkola 

terapeutycznego (3), ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego (2), specjalnego (1), integracyjnego (1), gim-
nazjum specjalnego (1), szkoły publicznej (1), mających nau-
czanie indywidulane (1), przebywających w domu i nie 
uczęszczających do żadnej placówki oświatowej (3) oraz obję-
tych wczesnym wspomaganiem rozwoju (1), 

– z następującymi objawami klinicznymi CdC: najwięcej dzieci 
miało obniżone napięcie mięśniowe (19), niską masę urodze-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

dysmorfia twarzy

rozszczep krtani

epilepsja

palcozrost

płaskostopie

mikrocefalia

niedorozwój żuchwy

wada serca

zaburzenia słuchu

zaburzenia wzroku

nieprawidłowy zgryz

skolioza

bruzdę poprzeczną dłoni

wysokie podniebienie

zaburzenia koordynacji ruchowej

niska masa urodzeniowa

zmarszczkę nakątną

obniżone napięcie mięśniowe



Prewerbalne zachowania komunikacyjne dzieci z zespołem Cri du Chat 155 

niową (12), wysokie podniebienie i zaburzenia koordynacji ru-
chowej (10). Pozostałe objawy kliniczne przedstawia wykres 1. 

– posiadającą następujące cechy psychiczne: zaburzenia uwagi 
(16), nadpobudliwość (13), przyjazne usposobienie (12), za-
chowania agresywne (11), nasiloną autostymulację (9), tiki 
nerwowe (6), zachowania autystyczne (4); 

– ze zdiagnozowaną niepełnosprawność intelektualną w stopniu: 
lekkim (1), umiarkowanym lub znacznym (18), głębokim (1); 

– w której, w życiu codziennym komunikację alternatywną sto-
sowała mniej niż połowa dzieci (8). Rodzice wskazywali me-
tody: Makaton, PCS oraz gest, dźwięki lub metoda własna; 

– posiadającą orzeczenia i opinie: wczesnego wspomagania 
rozwoju (16), o potrzebie kształcenia specjalnego (15), naucza-
nia indywidualnego (2); 

– uczęszczającą na zajęcia: terapii logopedycznej (15), rewalida-
cyjne (12), wczesnego wspomagania rozwoju oraz integracji 
sensorycznej (11), terapii behawioralnej (3). 

Prewerbalne zachowania komunikacyjne dziecka  

z zespołem Cri du Chat – wyniki badań 

W obszarze komunikacji pierwotnej połowa (10) dzieci z CdC 
objętych badaniem zawsze wyraża swoje odczucia w określony 
sposób i reaguje specyficznie na pojedyncze bodźce ze najbliższego 
otoczenia. 

Najwięcej badanych dzieci niekiedy (9) lub czasem (6) reaguje 
ruchem ciała na sygnały z otoczenia w sposób niespecyficzny, na 
przykład poprzez reakcję napięciową całego ciała. W przypadku 
reakcji w sposób specyficzny na pojedyncze wybrane bodźce z oto-
czenia, takie jak odwracanie głowy w kierunku głosu matki, roz-
luźnianie się przy jej dotyku zawsze reaguje połowa dzieci (10), 
pozostałe (9) natomiast często. Świadomość własnego ciała ma tylko 
ośmioro dzieci (8) (tabela nr 4). 
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Tabela 4. Komunikacja pierwotna badanych dzieci z zespołem CdC 

Komunikacja pierwotna 

Częstotliwość występowania  
(liczba odpowiedzi) 

nigdy 
z pomo-

cą 
niekiedy często zawsze 

Niespecyficzny sposób wyrażania 
odczuć płynących z własnego ciała 

4 0 9 5 2 

Określony sposób wyrażania odczuć 
płynących z własnego ciała 

1 0 3 6 10 

Reagowanie ruchem ciała na sygnały 
z otoczenia w sposób niespecyficzny 

2 0 9 6 3 

Reagowanie w sposób specyficzny na 
pojedyncze wybrane bodźce z otocze-
nia 

1 0 0 9 10 

Świadomość własnego ciała 1 1 5 5 8 

Źródło: badania własne. 

W obszarze komunikacji prewerbalnej na poziomie sensorycz-
nym prawie połowa objętych badaniem dzieci często (9) lub zawsze 
(8) reaguje ruchowo na sygnał z otoczenia. Te reakcje to na przykład 
wyprostowanie ramion jako odpowiedź na usłyszany hałas, czy 
uśmiech na widok matki (tabela nr 5). 

Tabela 5. Komunikacja sensoryczna badanych dzieci z zespołem CdC 

Komunikacja sensoryczna 

Częstotliwość występowania  
(liczba odpowiedzi) 

nigdy 
z po-
mocą 

niekiedy często zawsze 

Reagowanie ruchowo w sposób zróż-
nicowany zależnie od sygnału z oto-
czenia 

1 0 2 9 8 

Reagowanie na głos – aktywne poszu-
kiwanie źródła głosu, nawiązanie i 
utrzymanie przez chwilę kontaktu 
wzrokowego 

0 0 1 4 15 

Źródło: badania własne. 
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Większość badanych dzieci (15) reaguje na wybrane bodźce z 
otoczenia, takie jak głos rodzica, zawsze aktywnie poszukując źró-
dła usłyszanego dźwięku. Po zlokalizowaniu kierunku, z którego 
było słychać głos matki lub ojca, dzieci nawiązywały na krótko kon-
takt wzrokowy z dorosłym. Opiekunowie uważają, że większość 
ich dzieci (13) zawsze reaguje na swoje imię oraz często inicjuje kon-
takt z drugą osobą, wykorzystując do tego gest lub dotyk. Nato-
miast połowa (10) zawsze sygnalizuje w sposób określony potrzeby 
związane z codziennymi rytuałami. Mniejsza liczba dzieci zawsze 
(8) lub często (7) reaguje na proste komunikaty słowne z otoczenia. 
Sygnalizowanie potrzeb określonym gestem czy ruchem wykazuje 
niekiedy (7) lub często (5) tylko kilkoro dzieci. Pozostałe sytuacje 
komunikacyjne na poziomie organizacji zachowania dzieci pojawiały 
się w pojedynczych przypadkach – wyniki zamieszczono w tabeli 6. 

Tabela 6. Kontakt z otoczeniem na poziomie organizacji własnego zachowania  
 badanych dzieci z zespołem CdC 

Komunikacja na poziomie organizacji 
zachowania 

Częstotliwość występowania  
(liczba odpowiedzi) 

nigdy 
z pomo-

cą 
niekiedy często zawsze 

Reagowanie na dźwięk swojego imie-
nia 

0 0 0 7 13 

Reagowanie na proste komunikaty 
słowne z otoczenia 

1 1 3 7 8 

Sygnalizowanie w sposób określony 
potrzeb związanych z codziennymi 
rytuałami 

2 2 3 3 10 

Inicjowanie kontaktu z drugą osobą za 
pomocą gestu, dotyku 

0 1 1 13 5 

Sygnalizowanie potrzeb określonym 
gestem, ruchem 

6 1 7 5 1 

Źródło: badania własne. 
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Analizując kontakt badanych dzieci z otoczeniem na poziomie 
konkretno-obrazowym z wykorzystaniem elementów mowy 
dźwiękowej można zaobserwować, że zdecydowana większość z 
nich (17) często używa gestów w kontekście sytuacyjnym, jak i wo-
kalizuje (14) w celu sprowokowania kontaktu z drugą osobą. Na-
tomiast ponad połowa (11) zawsze wyraża mimiką swoje stany 
emocjonalne. Mówiąc o wokalizacji dziewczynki/chłopca z zespo-
łem CdC bierzemy pod uwagę podjęte próby naśladowania głosem 
fonemów, sylab, na których artykulację pozwala jej/jego gotowość 
narządów artykulacyjnych. 

Druga liczna grupa zachowań, jakie przejawiały badane dzieci 
na poziomie określonym jako „częste”, to pokazywanie gestem, że 
rozumieją wyrazy (10); sygnalizowanie własnych potrzeb określo-
nym dźwiękiem (9); rozumienie znaczenia niektórych wyrazów i 
wchodzenie w dialog za pomocą dźwięku i/lub gestu (9), wyraża-
nie mimiką swoich stanów (45%); uczestniczenie w dialogu słowno-
obrazkowym oraz chwilowe reagowanie na zakaz przerwaniem 
wykonywanej czynności (8). Pozostałe sytuacje komunikacyjne na 
poziomie kontaktu z otoczeniem zdarzały się dzieciom rzadziej – 
wyniki zamieszczono w tabeli nr 7. 

Tabela 7. Kontakt badanych dzieci z zespołem CdC z otoczeniem na poziomie  
 konkretno-obrazowym z wykorzystaniem elementów mowy dźwiękowej 

Kontakt z otoczeniem na poziomie 
konkretno-obrazowym z użyciem 

elementów mowy dźwiękowej 

Częstotliwość występowania  
(liczba odpowiedzi) 

nigdy 
z po-
mocą 

niekiedy często zawsze 

Naśladowanie wokalizy drugiej osoby 0 2 7 7 4 

Wokalizowanie w celu sprowokowa-
nia kontaktu z drugą osobą 

1 1 3 14 1 

Sygnalizowanie potrzeb określonym 
dźwiękiem 

3 
 

2 
2 9 4 

Rozumienie znaczenia niektórych 
wyrazów 

0 0 3 9 8 
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Kontakt z otoczeniem na poziomie 
konkretno-obrazowym z użyciem 

elementów mowy dźwiękowej 

Częstotliwość występowania  
(liczba odpowiedzi) 

nigdy 
z po-
mocą 

niekiedy często zawsze 

Słuchowe śledzenie treści mowy oto-
czenia 

0 1 6 7 6 

Uczestniczenie w dialogu słowno-
obrazkowym 

2 2 6 8 2 

Pokazywanie gestem, że rozumie się 
wyrazy 

4 1 3 10 2 

Podejmowanie prób naśladowania 
głosem fonemów, sylab 

2 2 4 7 5 

Wyrażanie mimiką swoich stanów 0 0 0 9 11 

Rozumienie prostych poleceń 1 3 0 7 9 

Używanie gestów w kontekście sytua-
cyjnym 

0 1 2 17 0 

Wchodzenie w dialog za pomocą 
dźwięku i/lub gestu 

1 2 6 9 2 

Wskazywanie ręką w kierunku pożą-
danego przedmiotu 

2 1 2 6 9 

Chwilowe reagowanie na zakaz prze-
rwaniem czynności 

1 0 10 8 1 

Źródło: badania własne. 

Tabela 8. Komunikowanie potrzeb przez badane dzieci z zespołem CdC 

Komunikowanie swoich potrzeb i zainteresowań 
Częstotliwość wystę-

powania 
(liczba odpowiedzi) 

Dawanie do zrozumienia, czego dziecko potrzebuje, w 
sposób czytelny dla otoczenia 

5 

Czasami reagowanie w sposób czytelny dla otoczenia 12 

Sporadycznie przejawianie prób czytelnych reakcji 3 

Źródło: badania własne. 
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Ponad połowa dzieci z CdC objętych badaniem (12) przekazuje 
reakcje, które są czytelne dla osób z ich otoczenia. Zdecydowanie 
mniejszą grupę (5) stanowiły zachowania, które dawały opiekunom 
do zrozumienia czego dziewczynka/chłopiec w danej sytuacji czy 
chwili potrzebuje. Pozostałe dzieci sporadycznie przejawiały próby 
nawiązania kontaktu (3) (por. tabela nr 8). 

Najwięcej badanych dzieci (11) potrafi gestem i mimiką twarzy 
zademonstrować swoje potrzeby lub samopoczucie. Mniej niż po-
łowa (6) woła matkę, gdy ma poczucie bycia w trudniej sytuacji, 
wymagającej wsparcia dorosłej osoby oraz wydaje sygnał w kierun-
ku matki (3) świadczący o odczuwaniu niepokoju (tabela nr 9). 

Tabela 9. Nawiązanie kontaktu przez badane dzieci z zespołem CdC z rodzicem 

Komunikowanie swoich potrzeb poprzez nawiązanie 
kontaktu z matką 

Częstotliwość wystę-
powania 

(liczba odpowiedzi) 

Gestem I Wzrokiem (Mimiką Twarzy) Manifestuje Potrze-
by Lub Swój Stan Psychiczny 

11 

Woła Matkę, Gdy Znajduje Się W Trudnej Sytuacji 6 

Wydaje Sygnał Niepokoju Kierując Go Do Matki 3 

Źródło: badania własne. 

Zdecydowana większość objętych badaniem dzieci (16) z zespo-
łem CdC poszukuje kontaktu z matką, a gdy ją odnajdzie, cieszy się 
na jej widok (tabela nr 10). 

Tabela 10. Reakcja na matkę badanych dzieci z zespołem CdC 

Reakcja na matkę 
Częstotliwość wy-

stępowania 
(liczba odpowiedzi) 

Znajdując Matkę, Cieszy Się W Sposób Czytelny 16 

Szuka Matki, Która Się Schowała 3 

Nie Wykazuje Reakcji Np. Szukania Matki 1 

Źródło: badania własne. 
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Zdaniem rodziców wszystkie dzieci w aspekcie: 
– reakcji słuchowych: uśmiechają się w odpowiedzi na mówie-

nie do nich, dotykanie, czy głaskanie; rozpoznają głos ojca i 
manifestują to; 

– interakcji: wydają intencjonalne dźwięki; ożywiają się w kon-
taktach z bliskimi; zmieniają ekspresję twarzy w zależności od 
okoliczności; badają nieznane sobie otoczenie, obserwując ob-
ce osoby; 

– komunikowania swoich potrzeb i zainteresowań: wyrażają 
złość, gdy nie są zadowolone; zbliżają się do osób bliskich lub 
znajomych i wyciągają ręce, aby je wzięły na ręce lub przytuli-
li (zainteresowali się nim). 

Większość dzieci (16-19) z CdC w opinii opiekunów w aspekcie: 
– interakcji słuchowych: nieruchomieje na głos matki; w skupie-

niu słucha hałasów w pokoju; ożywia się na głos rodzeństwa; 
czynnie reaguje na zbliżenie się mówiącej do niego osoby ob-
cej; szuka i dotyka ust matki, gdy wydaje dźwięk; naśladuje i 
wydaje dźwięki intencjonalne skierowane do najbliższych; 
rozróżnia obce, nieznane głosy dając do zrozumienia domow-
nikom, że coś potrzebuje; 

– interakcji: dotyka ciała matki; rozróżnia obce, nieznane głosy; 
śmieje się, gdy się do niego mówi; w kontakcie z bliskimi wy-
daje dźwięki mowy ludzkiej (najczęściej pojedyncze); aktyw-
nie szuka i bada twarze domowników; wyciąga ręce, aby do 
niego podejść lub przytulić; w sytuacji lęku przed nieznanym 
tuli się w ramionach matki lub swych bliskich; macha ręką na 
pożegnanie osób bliskich; 

– komunikowania swoich potrzeb i zainteresowań: szuka ojca 
na polecenie matki i rodzeństwa; gdy się je prosi, głaszcze, 
obejmuje i całuje rodziców; przynosi żądany przedmiot (za-
bawkę); poszukuje kogoś z domowników do udzielenia mu 
pomocy (np. podanie picia, posadzenie na nocniku, zapięcie 
ubrania, zawiązanie sznurowadeł itp.) lub bawienia się; wyra-
ża zainteresowanie przedmiotem badając go rękoma i ustami 
(dotyka i postukuje, rzuca, podnosi itp.). 
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Dyskusja i podsumowanie 

K.M. Cornish i J. Pigram zbadali 27 dzieci z CdC na terenie Sta-
nów Zjednoczonych. Analizując poziom komunikacji wykazali, że 
większość z nich nabyła umiejętność komunikacji bez wykorzysta-
nia sfery werbalnej. Brak mowy – zdaniem badaczy – nie utrudniał 
komunikacji, ponieważ dzieci były w stanie zasygnalizować swoje 
potrzeby w sposób niewerbalny19. Kilka lat później badania prze-
prowadzone przez Á. Rodríguez-Caballero, D. Torres-Lagares i 
innych również pokazały, że dzieci są w stanie wyrazić swoje po-
trzeby poprzez nawiązanie odpowiedniej relacji z dorosłymi, po-
mimo braku u niektórych z nich możliwości rozwinięcia mowy 
werbalnej20. Badacze uważają, że różnice w poziomie komunikacji 
osób z CdC można przypisać zarówno cechom fenotypowym, jak i 
tłumaczyć działaniem czynników środowiska zewnętrznego21. 
Wspomniani badacze nie wskazali jednak, jakie to są zachowania. 
Ten wniosek potwierdzają także badania autorki zaprezentowane w 
niniejszym artykule. Brak mowy werbalnej u dzieci z CdC nie od-
biera im możliwości porozumiewania się z najbliższymi osobami. 
Przedstawione w artykule prewerbalne zachowania komunikacyjne 
dzieci z zespołem Cri du Chat wskazują, że są one zróżnicowane, 
począwszy od wskazywania gestem tego, co potrzebują w danym 
momencie, do wokalizowania w celu sprowokowania kontaktu z 
drugą osobą. Wskazane przez rodziców zachowania córki/syna 
mogą stanowić podstawę do procesu nauczania komunikacji pre-

________________ 

19 K.M. Cornish, J. Pigram, Developmental and behavioural characteristics of cri du 
chat syndrome, „Archives of Disease in Childhood” 1996, no. 75, p. 449-450. 

20 Badania dotyczące mowy werbalnej dzieci z CdC przeprowadził w 2007 r. K. 
M. Kristoffersen, wyniki przedstawił w artykule „Speech and language development in 
cri du chat syndrome: A critical review”, „Clinical Linguistics & Phonetics” June 2008, 
vol. 22(6), p. 443-457. 

21 Á. Rodríguez-Caballero, D. Torres-Lagares, A. Rodríguez-Pérez, M. Serrera 
Figallo, J-M. Hernández-Guisado, G. Machuca-Portillo, Cri du chat syndrome: A criti-
cal review, „Med Oral Patol Oral Cir Bucal” 2010 May, no. 15(3), p. 477. 
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werbalnej. Wspomniany proces – zdaniem M. Buchant, A. Wojcie-
chowskiej i M. Rzepki – powinien obejmować: 

– wzbudzenie u dziecka motywacji do podejmowania kontaktu 
z dorosłą osobą, 

– nadawanie intencji komunikacyjnej zarówno dźwiękom, jak i 
ruchom dziecka, 

– organizowanie wspólnego pola uwagi, 
– naukę funkcjonalnego korzystania z przedmiotów, 
– podejmowanie prostych zabaw ruchowych z rodzicem, jak i 

zabaw naprzemiennych, 
– wprowadzanie w proces terapii/nauki przedmiotów, które 

dziecko zna z równoczesnym wskazaniem jego zastosowa-
nia22. 

Zatem znaczenia nabierają zauważone przez rodziców prewer-
balne zachowania komunikacyjne córki lub syna. Z przeprowadzo-
nej analizy zebranego materiału empirycznego wynika, że dzieci z 
CdC w wieku 2-13 lat (D= 6 ) przejawiają zachowania na poziomie: 

– komunikacji pierwotnej: 
○ wyrażanie w określony sposób odczuć płynących z własne-

go ciała (częstotliwość: zawsze, ogółem 10), 
○ reagowanie w specyficzny sposób na pojedyncze wybrane 

bodźce z otoczenia (częstotliwość: zawsze, ogółem 10), 
– sensorycznej: 

○ reagowanie na głos, aktywne poszukiwanie źródła dźwięku, 
nawiązanie chwilowego kontaktu wzrokowego (częstotli-
wość: zawsze, ogółem 15), 

– dźwiękowej: 
○ wokalizowanie w celu nawiązania kontaktu (częstotliwość: 

często, ogółem 15), 
○ pokazywanie gestem, że rozumie wyrazy (częstotliwość: 

często, ogółem 10), 

________________ 

22 M. Buchnat, Zespół Cr idu Chat. [w:] Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u 
dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, M. Buchnat, K. Pawel-
czak (red), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 117. 
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○ używanie gestów w kontekście sytuacyjnym (częstotliwość: 
często, ogółem 17), 

○ wyrażanie mimiką swoich stanów (częstotliwość: zawsze, 
ogółem 11), 

– organizacji: 
○ reagowanie na własne imię (częstotliwość: zawsze, ogółem 13), 
○ sygnalizowanie w określony sposób potrzeb związanych z 

codziennymi rytuałami (częstotliwość: zawsze, ogółem 13), 
○ inicjowanie kontaktu z drugą osobą za pomocą gestu (często-

tliwość: często, ogółem 11), 
– sygnalizowania własnych potrzeb: 

○ reakcje dziecka są czytelne (częstotliwość: czasami, ogółem 12), 
○ gestem i wzrokiem manifestowanie potrzeb i samopoczucia 

(częstotliwość: zawsze, ogółem 11), 
○ odnalezienie matki i radość na jej widok (częstotliwość: zaw-

sze, ogółem 16) 
Poziom umiejętności jest zróżnicowany, tak jak grupa badanych 

(warto przypomnieć, że 11 dzieci objętych badaniem było niepełno-
sprawnych intelektualnie). 

Odpowiedzi rodziców dotyczące zachowań komunikacyjnych 
ich dzieci świadczą o wysokiej świadomości, że każda czynność – 
gest, dźwięk – jest komunikatem, który należy wzmacniać i szukać 
możliwości jego rozbudowy. Jednocześnie rodzice mają świado-
mość, w jakim stopniu jest ograniczony przekaz informacji i ich 
odbiór przez córkę lub syna wynikający ze specyfiki objawów za-
równo somatycznych, jak i psychicznych zespołu Cri du Chat. 
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Wprowadzenie 

Implanty ślimakowe znacznie zmieniły możliwości rozwoju i 
kształtowania się kompetencji językowych i komunikacyjnych dzie-
ci z uszkodzonym słuchem. Jak wskazują dane statystyczne, w Za-
chodniej Europie i Australii około 80-90% dzieci z wrodzoną głu-
chotą (bez niepełnoprawności sprzężonej) podlega wczesnej 
implantacji, w USA około 50 %1. W Polsce przez ostanie 25 lat 
wszczepiono ponad 6000 implantów2 a liczba ta z roku na rok po-
większa się3. Tym samym stwarzane są dzieciom z niepełnospraw-
nością słuchową zupełnie nowe możliwości rozwojowe, zwiększa-
jąc znacznie szanse na rozwój tożsamy z rozwojem ich słyszących 
rówieśników. Nawiązując do teorii krytycznych/wrażliwych eta-
pów w rozwoju mowy dziecka Roberta J. Rubena, należy pamiętać, 
że istnieją określone ograniczenia czasowe w nabywaniu umiejętno-
ści słuchowych, tworzeniu się połączeń neuronalnych, kształtowa-
niu się umiejętności rozróżniania fonemów, organizacji dźwięków 
mowy w większe jednostki, a także nauka języka ojczystego. Jeśli 
możliwości odbioru wrażeń słuchowych są ograniczone lub nie-
możliwe, podczas procesu nabywania języka, sieci neuronalne roz-
winą się bez połączeń słuchowych, które niezbędne są do rozwoju 

________________ 

1 G. Leigh, J.P. Newall, A.T. Newall, Newborn screening and earlier interven-
tion with deaf children: Issues for developing world, [w:] M. Marschark, P. Spencer 
(red.), The Oxford Handbook of deaf studies, language and education, vol. 2, str. 
345-359, 2010; S. Broersen, Cochleairr implantaat openet de wereld, Medisch Con-
tact, 65, str. 528-531, 2010. 

2 Liczba ta dotyczy zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Dane statystyczne po-
zwalają stwierdzić, że 0d 1992-1998 roku dokonano 130 operacji wszczepienia CI, w 
tym 55 u dzieci pomiędzy 2,5 do 17 roku życia (Geremek A., Skarżyński H., Szuch-
nik J., Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, Audiofonologia 
Tom XIII). Do 2008 roku wszczepiono około 2 tys. CI z czego 63% stanowiły dzieci 
(Szkiełkowska A. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Postępowa-
nie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi, Otorynolaryngologia 2008, 7(3): 121-128) 

3 Źródło:https://whc.ifps.org.pl/2018/02/miedzynarodowy-dzien-implantu-
slimakowego-2/ (dostęp 20.04.2018) 
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języka werbalnego4. Roman Jakobson w opracowanej periodyzacji 
lingwistycznej podkreśla, że w pierwszym stadium mowy, które 
stanowi stadium kształtowania się sytemu fonologicznego, chrono-
logia przyswajania dźwięków ma charakter stały, niezależny od 
kultury i języka a większość dźwięków przyswajanych jest około 2 
roku życia5. Również Paweł Smoczyński6, sygnalizując swój zwią-
zek ze strukturalizmem, jednoznacznie i bezpośrednio odwołując 
się do ustaleń R. Jakobsona, wskazuje, że istotą rozwoju mowy 
dziecka jest nie tylko opanowywanie przez dziecka fonemu, ale 
także całego systemu fonologicznego (proces wyrabiania się u 
dziecka poczucia struktury fonologicznej słowa). W procesie akwi-
zycji języka dziecko przyswaja elementy systemu z różnych jego 
poziomów. Każdy z poziomów ma swój własny, wewnętrzny po-
rządek rozwojowy. W teorii tej można zauważyć, że najistotniejsze 
są dwa pierwsze lata życia dziecka podczas których dochodzi do: 
kształtowania się dźwięków mowy, kształtowania sygnalizacyjnej 
roli krzyku, dochodzi do naśladownictwa i samonaśladownictwa, 
kształtowania się systemu fonologicznego, znaczenia wyrazów, 
zmienia się wielkość i struktura słownika a także dochodzi do 
kształtowania się składni. Na przełomie drugiego i trzeciego roku 
życia a także w drugiej połowie trzeciego roku życia następuje 
znaczny wzrost słownictwa, rozwój gramatyki, składni, fleksji, se-
mantyki. Istotnym jest również fakt, jak wskazuje Robert V. Harri-
son, że najintensywniejszy rozwój kory słuchowej występuje po-
między 1 i 2 rokiem życia dziecka7. 

Literatura przedmiotu, liczne badania a także własna praktyka 
pozwalają zauważyć, że coraz młodsze dzieci są implantowane, 
przed 12 miesiącem życia, co daje im znacznie szersze możliwości 
________________ 

4 R.J.Ruben, A Time Frame of Critical/Sensitive Periods of Language Develop-
ment, IJO & HNS. Vol. 51 No. 3, July-September, str. 85-89, 1999 

5 J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa, 2015. 

6 P. Smoczyński, Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego, 1955 
7 R.V. Harrison, Development of the Auditory System. From Periphery to Cor-

tex, Comprehensive Handbook of Pediatric Audiology, str. 23-46, 2011 
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nabywania kompetencji językowej i komunikacyjnej, ale nie ozna-
cza to, jak podkreśla Kazimiera Krakowiak, że sam dostęp do 
dźwięków mowy wystarczy do pełnej normalizacji rozwoju a także 
do pełnej swobody w komunikowaniu się. Istotne jest tutaj wpro-
wadzenie jak najwcześniejszego, a także systematycznego postępo-
wania nie tylko logopedycznego, ale także pedagogicznego i psy-
chologicznego, które będą zmierzały do wyrównania szans a przede 
wszystkim do stworzenia każdemu dziecku warunków sprzyjają-
cych przyswajaniu języka, rozwoju sprawności komunikowania się 
w naturalnych warunkach8. 

Cel badań 

Celem badań było określenie poziomu kompetencji językowych 
dzieci z głuchotą prelingwalną, które zostały zaimplantowane 
wszczepem ślimakowym do drugiego roku życia. Autorki poprzez 
prowadzone badania chcą uzyskać odpowiedzi na następujące py-
tania badawcze: 

1. Czy wczesna implantacja- do drugiego roku życia umożliwia 
pełny odbiór dźwięków (w tym dźwięków mowy) na drodze słu-
chowej? 

2. Czy dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowane wszcze-
pem ślimakowym rozwijają zdolność do różnicowania, rozróżnia-
nia, identyfikowania oraz rozumienia dźwięków na drodze słu-
chowej, co stanowi podstawę do nabywania kompetencji 
językowych? 

3. Czy nabyte i nadal rozwijane kompetencje językowe dzieci 
zaimplantowanych wszczepem ślimakowym są wystarczające do 

________________ 

8 K. Krakowiak, Propozycje zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i 
młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez 
uszkodzenia słuchu (niesłyszących, słabosłyszących, niedosłyszących), „CZŁO-
WIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO” nr 2(32) 2016, 49–66 
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inicjowania oraz utrzymania kontaktów werbalnych z innymi sły-
szącymi osobami? 

4. Czy język, którym posługują się zaimplantowane dzieci- jest 
funkcjonalny w aspekcie społeczno- komunikacyjnym? 

Materiał, metody 

Badaniami objęto grupę 169 dzieci z głuchotą prelingwalną za-
implantowanych wszczepem ślimakowym. Implantacji dokonano 
do drugiego roku życia. Operacje przeprowadzono w Klinice Otola-
ryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. Średni wiek w momencie implantacji dla całej grupy to 
15 miesięcy. Wszystkie badane dzieci przed operacją użytkowały 
przez okres minimum 6 miesięcy aparaty słuchowe. Po operacji 89 
dzieci nadal korzystało z aparatów słuchowych, aby optymalnie 
wzmocnić resztki słuchowe w uchu nie poddanym implantacji. W 
badanej grupie było 83 chłopców i 86 dziewczynek. U dwudziestu 
dzieci specjalistyczne badania potwierdziły genetyczne uwarunko-
wania głuchoty, pozostała grupa (149 dzieci) prezentowała zróżni-
cowaną etiologię głuchoty (tabela 1). U 60% dzieci nie znaleziono 
żadnej bezpośredniej przyczyny wystąpienia głuchoty, ta grupa 
wpisuje się jako niesklasyfikowana etiologicznie- przyczyna nie-
znana. 90% dzieci z analizowanej grupy zostało poddanych bada-
niom przesiewowym słuchu na oddziałach położniczych i neonato-
logicznych. Głuchota lub głęboki niedosłuch zostały potwierdzone 
dalszą diagnostyką. 163 małych pacjentów było w normie intelektu-
alnej a dodatkowe badania i obserwacje nie wykazały współwystę-
pujących dysfunkcji rozwojowych. U sześciu pacjentów z badanej 
grupy stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym a u dwóch dodatkowo współwystępowało 
niedowidzenie w stopniu znacznym oraz mózgowe porażenie dzie-
cięce, które uniemożliwiło prawidłowy rozwój ruchowy. Sześcioro 
dzieci urodziło i wychowywało się w rodzinach, gdzie rodzice mieli 
znaczny niedosłuch i wiodącym językiem w komunikacji rodzinnej 
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był język migowy. Ta grupa dzieci- od momentu implantacji- do-
datkowo otoczona była wsparciem ze strony słyszących bliskich 
(ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie oraz tzw. przyjaciele rodzi-
ny), którzy swoją obecnością motywowali i stwarzali sytuacje 
sprzyjające nabywaniu doświadczeń językowych. Pozostała część 
badanej grupy (163 dzieci) pochodziła z rodzin, w których wszyscy 
bliscy posługiwali się mową dźwiękową a słuch nie odbiegał od 
normy. Pacjenci od momentu zdiagnozowania głuchoty oraz póź-
niej po zaimplantowaniu objęci byli systematyczną rehabilitacją 
surdologopedyczną oraz psychologiczną w placówkach terapeu-
tycznych w miejscu zamieszkania lub na terenie szkoły lub przed-
szkola w przypadku dzieci starszych. Czas użytkowania wszczepu 
ślimakowego wynosił od minimum trzech lat do szesnastu (tabela 
2.). Aktualna sytuacja edukacyjna została przedstawiona w tabeli 3. 

Tabela 1. Etiologia głuchoty: czynniki wrodzone, okołoporodowe, nabyte (N=169) 

Etiologia głuchoty N % 

Czynniki wrodzone 148 87 

Czynniki okołoporodowe 18 10 

Czynniki nabyte 3 3 

Tabela 2. Czas użytkowania wszczepu ślimakowego w badanej grupie (N=169) 

Czas użytkowania wszczepu 
ślimakowego 

N % 

Od 3 do 6 lat 66 39 

Od 6 do 10 lat 63 37 

Od 10 do 14 lat 38 22 

Powyżej 14 lat 2 2 
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Tabela 3. Aktualna sytuacja edukacyjna w badanej grupie (N=169) 

Czas użytko-
wania 

wszczepu 
Przedszkole 

Szkoła pod-
stawowa 

Gimnazjum 
Szkoła ponadgim-

nazjalna 

Od 3 do 6lat 50 16 0 0 

Od 6 do 10 lat 3 60 0 0 

Od 10 d0 14 
lat 

0 28 8 2 

Powyżej 14 lat 0 0 0 2 

Poziom rozwoju mowy oralnej i języka przed operacją u ponad 
90% dzieci był szczątkowy, a formy wokalne, którymi posługiwały 
się – nie mieściły się w systemie językowym. Sposób komunikowa-
nia się z otoczeniem w tamtym czasie ograniczony był do niearty-
kułowanych dźwięków oraz gestów i mimiki twarzy, które miały 
na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. 

W ramach realizacji Poznańskiego Programu Leczenia Głuchoty 
Metodą Wszczepów Ślimakowych9 (Klinika Otolaryngologii i On-
kologii Laryngologicznej UM w Poznaniu), specjaliści wypracowali 
schemat postępowania diagnostyczno-oceniającego w skład którego 
wchodzi między innymi wykonywanie w określonych odstępach 
czasowych badań określoną baterią testów. W badaniach wykona-
nych na potrzeby tego opracowania posłużono się Testem 6 dźwię-
ków Linga10, który dostarczył informacji na temat poziomu percep-
cji słuchowej u badanych11. Dodatkowo pokazał dynamikę rozwoju 

________________ 

9 Szyfter W., Pruszewicz A., Szmeja Z., Szymiec E. i inn. „Poznański Program le-
czenia głuchoty dziecięcej metodą wszczepów ślimakowych” Otolaryngologia Polska 1997, 
Tom L, Suplement 22, 174- 178 

10 Scollie, S., Glista, D., Tenhaaf, J., Dunn, A., Malandrino, A., Keene, K., & 
Folkeard, P. „Stimuli and normative data for detection of Ling-6 sounds in Hearing 
Level”. American Journal of Audiology, Vol. 21, str. 232–241, 2012. 

11 Test 6 dźwięków Linga, którego twórcą był Daniel Ling, został opracowany 
jako szybki i prosty test, którego można użyć, aby sprawdzić dostęp dziecka do 
minimalnej liczby dźwięków wymaganych do słyszenia, rozumienia i opanowania 
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umiejętności dyskryminacyjnych oraz identyfikacyjnych w obrębie 
prezentowanych fonemów na drodze słuchowej. W Ośrodku Po-
znańskim Test Linga wykonywany jest do 3 lat od momentu podłą-
czenia procesora mowy lub w zależności od indywidualnych po-
trzeb pacjenta. 

Do oceny słyszenia i rozumienia dźwięków wykorzystano skalę 
MAIS (Meaningful Auditory Integration Scale- Skala słyszenia i 
rozumienia dźwięków), a użycie mowy do podstawowej komuni-
kacji oceniono przy użyciu skali MUSS (Meaningful Use of Speech 
Scale- Skala użycia mowy do komunikacji). Są to narzędzia, które 
dostarczają wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka w wyżej 
zaznaczonych obszarach, ale wymagają współpracy ze strony ro-
dziców i/lub nauczycieli, gdyż to oni udzielają odpowiedzi na py-
tania zawarte w kwestionariuszach. W przypadku dzieci starszych 
o wystarczających kompetencjach językowych możliwe jest wypeł-
nianie kwestionariusza przez samych badanych, ale zawsze należy 
pamiętać, że ocena może być w pewnym stopniu subiektywna. Au-
torami skali MAIS są: S.Zimmerman- Philips, M. J. Osberger i A.M. 
Robbins12. Skalę MUSS opracowało dwóch autorów: A.M. Robbins 
oraz M. J. Osberger13. Wykorzystano również test TAPS (Test of 
Auditory Perception of Speech), który został opracowany na Uni-
wersytecie w Bazylei na podstawie materiałów rehabilitacyjnych 
firmy Cochlear AG14. Adaptacji do warunków języka polskiego 
________________ 

mowy. Test Linga obejmuje sześć dźwięków mowy: /m/, /u/, /i/, /a/, /sh/ i /s/ 
(w kolejności od dźwięków niskich do wysokich). Susan Scollie i Danielle Glista z 
Universtiy of Western Ontario w Kanadzie opracowały w oparciu o podstawowe 
założenia testu Ling-6 sposób pomiaru stopnia wykrywania dźwięków mowy do 
użytku w warunkach dostępności i braku dostępności pomocy słuchowych (źródło: 
https://www.phonakpro.com/pl/pl/resources/narzedzia-doradcze/dzieci/test-
mowy/test-mowy-przeglad.html, dostęp: 20.07.2018). 

12 Robbins A. M.: „Developing meaningful auditory integration in children with coch-
lear implants” „Volta Review” 1990, 92, 361- 370 

13 Robbins A. M., Osberger M. J.: „Meaningful Use of Speech Scale” Indiana Uni-
versity School of Medicine, 1991 

14 Reid J., Bertram B. „Tests of Auditory Perception of Speech for Children” by Coch-
lear AG, Basel, Switzerland, August 1992 



Kompetencje językowe dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych 175 

dokonały G. Demenko oraz L. Richter w ramach Zakładu Fonetyki 
Akustycznej Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych 
PAN w Poznaniu przy udziale specjalistów zatrudnionych w Kate-
drze Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu15. Test sprawdza umiejętność wykrywania, dyskry-
minacji, identyfikacji oraz rozpoznawania i rozumienia dźwięków 
mowy w zestawach zamkniętych i otwartych, na drodze słuchowej. 
Zaleca się przeprowadzenie testu jeszcze przed operacją- jeśli to 
możliwe (w aparatach słuchowych) oraz kolejno po 3 miesiącach, 12 
miesiącach i 36 miesiącach użytkowania wszczepu. W badaniach 
użyto również Arkusz Badań Umiejętności Językowych, którego 
wyniki pozwoliły na analizę aktualnego funkcjonowania w zakresie 
rozumienia, produkcji mowy, zasobu pojęć oraz umiejętności arty-
kulacyjnych dzieci. Dało to możliwość analizy aktualnego poziomu 
kompetencji językowych zaimplantowanych dzieci. Arkusz Badania 
Umiejętności Językowych- jest narzędziem klinicznym, wewnętrz-
nym- stworzonym na potrzeby realizacji Poznańskiego Programu. 
Autorkami Arkusza są Magdalena Magierska- Krzysztoń oraz Jo-
lanta Kociemba. Poziom zadań testowych jest zróżnicowany języ-
kowo a polecenia i zadania dobierane są w zależności od wieku 
fizjologicznego oraz słuchowego dziecka liczonego od momentu 
podłączenia procesora mowy. Wiek fizjologiczny warunkujący 
określone umiejętności językowe korygowany jest aktualnym wie-
kiem słuchowym badanego. Badanie wspomnianym narzędziem 
przeprowadza się po minimum 3 latach użytkowania implantu 
ślimakowego, biorąc również pod uwagę wcześniej ocenione 
przedoperacyjne kompetencje językowe badanych dzieci. Arku-
szem Badania Umiejętności Językowych przebadano dotychczas 481 
pacjentów zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w klinice 
poznańskiej. Autorki nadal prowadzą ciągłe badania i gromadzą 
informacje w celu oszacowania trafności i przydatności Arkusza 

________________ 

15 Demenko G., Rychter L., Pruszewicz A. i inn. „Testy do badania słuchowej per-
cepcji mowy (TBPSM) dla dzieci z implantami ślimakowymi” Otolaryngologia Polska, 
1996, T. L50 
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Badań Umiejętności Językowych w praktyce klinicznej. Badania 
testem Linga oraz testem TAPS przeprowadzono 3 miesiące po 
podłączeniu procesora mowy a następnie po roku i po trzech latach 
użytkowania wszczepu ślimakowego. Kategorię IV testu TAPS (ro-
zumienie mowy na drodze słuchowej – zbiory zamknięte i otwarte) 
wykonano również w aktualnym czasie odpowiadającym maksy-
malnemu indywidualnemu czasowi użytkowania wszczepu. 

Wyniki 

Wszystkie badane dzieci – użytkujące wszczep ślimakowy około 
3 miesięcy, bezbłędnie wykonały próbę wykrywania fonemów na 
drodze słuchowej zarówno w teście TAPS jak i Teście 6 dźwięków 
Linga (tabela 4). 

Tabela 4. Wykrywanie fonemów na drodze słuchowej (test TAPS- poziom I, Test 6 
dźwięków Linga), N=169 

Liczba i odsetek dzieci wykonujących poprawnie testy słuchowe 

Wykrywanie fonemów na 
drodze słuchowej 

Test 6 dźwięków Linga Test TAPS- poziom I 

169 (100%) 169 (100%) 169 (100%) 

Wyniki uzyskane przez badanych w Teście TAPS oraz w Teście 
6 dźwięków Linga w analogicznym interwale czasowym wynoszą-
cym 3 miesiące od podłączenia procesora mowy- pokazują, że 
większość badanych dzieci opanowała umiejętność percepcji wzor-
ców rytmicznych mowy (tabela 5,6). Wyżej wspomniana umiejęt-
ność kształtuje się przeciętnie w okresie do 6 miesięcy użytkowania 
wszczepu ślimakowego. Odstępstwo w tym zakresie zauważalne 
jest w grupie 6 dzieci, u których występują współistniejące deficyty 
rozwojowe w postaci niepełnosprawności intelektualnej, mózgowe-
go porażenia dziecięcego oraz niedowidzenia. Ta grupa również 
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opanuje wyżej wymienione umiejętności, ale w nieco późniejszym 
czasie w wyniku zintensyfikowanych oddziaływań stymulacyjno-
terapeutycznych. 

Tabela 5. Wyniki w Teście TAPS po 3 miesiącach użytkowania wszczepu ślimako- 
wego, poziom II, N= 169 

Percepcja wzorców rytmicznych mowy – poziom 
procentowy prawidłowych wykonań 

Liczba dzieci 

70%> 155 

50% 9 

50%< 5 

Tabela 6. Wyniki w Teście 6 dźwięków Linga- dyskryminacja pojedynczych fone- 
mów, po 3 miesiącach użytkowania wszczepu ślimakowego (N=169) 

Dyskryminacja fonemów na drodze słuchowej – 
poziom procentowy prawidłowych wykonań 

Liczba dzieci 

70%> 156 

50% 9 

50%< 4 

Wyniki uzyskane w teście TAPS, poziom III, pokazują, że więk-
szość dzieci (ponad 60%) po roku użytkowania wszczepu- dobrze 
sobie radziła z zadaniami wymagającymi umiejętności percepcji 
cech mowy (w zakresie percepcji elementów suprasegmentalnych i 
segmentalnych mowy) oraz identyfikacji mowy. Prowadzenie reha-
bilitacji ukierunkowanej na percepcję dźwięków mowy również 
umożliwiło osiągnięcie tak dobrych wyników w tak krótkim czasie. 
Różna liczba sylab w słowach testowych stanowiła wskazówkę 
umożliwiającą różnicowanie tych dźwięków mowy, których zna-
czenia dzieci jeszcze nie posiadały. Identyfikacja słów o tej samej 
liczbie sylab na drodze słuchowej- sprawiała badanym dzieciom 
najwięcej trudności. Związane to było z jeszcze dość niskim pozio-
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mem funkcjonowania językowego, manifestującym się niewielkim 
zasobem słownictwa biernego i czynnego (tabela 7). Identyfikacja 
pojedynczych fonemów w Teście Linga po roku użytkowania im-
plantu u większości badanych nie stanowiła problemu. Dźwięki 
były prezentowane w postaci wyrażeń dźwiękonaśladowczych, 
które są nabywane w pierwszej kolejności doświadczania języko-
wego i dlatego dzieci tak dobrze sobie poradziły z tym zadaniem 
(tabela 8). 

Tabela 7. Wyniki w Teście TAPS po roku użytkowania wszczepu ślimakowego,  
poziom III (N=169) 

Percepcja cech mowy, identyfikacja mo-
wy – poziom prawidłowych wykonań 

Liczba dzieci 

70%> 104 

50% 45 

50%< 20 

Tabela 8. Wyniki w Teście 6 dźwięków Linga – identyfikacja fonemów po roku  
użytkowania wszczepu ślimakowego (N=169) 

Identyfikacja fonemów – poziom prawi-
dłowych wykonań 

Liczba dzieci 

70%> 145 

50% 20 

50%< 4 

Realizacja zadań testowych na poziomie IV w teście TAPS wy-
maga znajomości języka na poziomie funkcjonalnym. Zbiory za-
mknięte zawierają zdania składające się z podmiotu, orzeczenia 
oraz dopełnienia. Dla prawidłowego wykonania zadań konieczna 
jest właściwa interpretacja końcówek fleksyjnych, nadających zna-
czenie poszczególnym wyrazom. Wyniki (tabela 9) pokazują, że 48 
dzieci po roku posługiwania się wszczepem- nie osiągnęło wyniku, 
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który stanowiłby 50% prawidłowych odpowiedzi w obszarze zbio-
rów językowych zamkniętych. Zadania językowe ze zbioru otwar-
tego nie posiadają w materiale testowym- odpowiednika- to znaczy 
desygnatu obrazkowego. Odbiór oraz prawidłowa interpretacja 
komunikatów językowych na tym poziomie testowym wymaga 
sprawnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach spo-
łecznych. Znajomość języka w aspekcie semantycznym, syntaktycz-
nym oraz morfologicznym jest niezbędna w tym zakresie zadań i 
gwarantuje sukces komunikacyjny oraz satysfakcję w kontaktach 
werbalnych z innymi ludźmi. Osiągnięcie wystarczającego poziomu 
rozumienia mowy na drodze słuchowej w obrębie zadań testowych 
nawet po trzech latach użytkowania wszczepu okazało się zada-
niem niełatwym dla badanej grupy (tabela 9). Krąg tematyczny do 
którego odnosiły się zadania testowe był dzieciom znany (historia 
rozgrywająca się w kuchni i pokoju), jednak aby prawidłowo zin-
terpretować usłyszane kwestie, należało wykazać się dobrą znajo-
mością składni oraz gramatyki, będących wyznacznikiem poziomu 
kompetencji językowych. Uzyskane wyniki pokazują, że 94 z bada-
nych dzieci dopiero po trzech latach od implantacji osiąga zadawa-
lające wyniki w interpretacji zadań i poleceń językowych w zesta-
wach zamkniętych. Mniejsza liczba badanych (79 dzieci) osiąga 
wyniki powyżej 70% trafności w obrębie zadań testowych ze zbio-
rów otwartych. Pozostała część grupy wymaga dalszej intensywnej 
stymulacji w obszarach językowych, które nie są wystarczająco 
rozwinięte. 

Tabela 9. Wyniki w Teście TAPS w zależności od czasu użytkowania wszczepu,  
poziom IV (N=169) 

Czas użytkowania wszczepu 

Liczba dzieci z poszczególnymi poziomami wykonania testu: 
Rozpoznawanie, rozumienie mowy 

Zbiory zamknięte Zbiory otwarte 

70%> 50% 50%< 70%> 50% 50%< 

1 rok 60 52 48 55 50 55 

3 lata 94 46 29 79 48 42 
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Tabela 10. Wyniki – Skala MUSS – Skala Użycia Mowy Do Komunikacji, w zależno- 
ści od czasu użytkowania wszczepu (N=169) 

Czas użytko-
wania wszcze-

pu 

Liczba dzieci z poszczególnymi wynikami w skalach używania mowy do ko-
munikacji 

Poziom kontroli głosu Poziom użycia mowy 
Poziom postawy komu-

nikacyjnej 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Od 3 do 6 lat 0 0 3 40 23 0 0 12 33 21 0 0 13 35 18 

Od 6 do 10 lat 0 0 5 14 44 0 0 5 13 45 0 0 4 13 46 

Od 10 do 14 lat 0 0 0 7 31 0 0 0 6 32 0 0 0 8 30 

Powyżej 14 lat 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Razem: 0 0 8 61 100 0 0 17 52 100 0 0 17 56 96 

Legenda: 0- nigdy, 1- rzadko, 2- czasami, 3- często, 4- zawsze 

Tabela 11. Wyniki – Skala MAIS – Skala Słyszenia i Rozumienia Dźwięków w za- 
leżności od czasu użytkowania wszczepu (N=169) 

Czas użytko-
wania wszcze-

pu 

Liczba dzieci z poszczególnymi wynikami w skalach 
słyszenia i rozumienia dźwięków 

Poziom akceptacji urzą-
dzenia 

Pozom reakcji na dźwięki 
Poziom rozumienia 

znaczenia dźwięków 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Od 3 do 6 lat 0 0 0 6 60 0 0 9 3 54 0 0 8 29 29 

Od 6 do 10 lat 0 0 0 3 60 0 0 0 6 57 0 0 0 11 52 

Od 10 do 14 lat 0 0 0 0 38 0 0 0 3 35 0 0 0 6 32 

Powyżej 14 lat 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Razem: 0 0 0 9 160 0 0 9 12 148 0 0 8 46 115 

Legenda: 0- nigdy, 1- rzadko, 2- czasami, 3- często, 4- zawsze 

Skala MUSS (tabela 10) dostarcza wyników w zakresie czynnego 
używania mowy do codziennej komunikacji przez dzieci zaimplan-
towane. Zauważalne jest, że dzieci zaimplantowane spontanicznie 
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używają mowy do porozumiewania się z członkami rodziny lub 
innymi ludźmi prawidłowo słyszącymi. W opinii własnej oraz ro-
dziców- wyposażenie w implant ślimakowy powoduje, że dzieci 
chętnie używają głosu, wypracowują w sobie gotowość i określoną 
postawę komunikacyjną, która skutkuje nawiązywaniem dialogów, 
a efektem końcowym takiego dyskursu jest uzyskanie potrzebnych 
informacji. Zaobserwować można, że w grupie użytkującej wszczep 
najkrócej to jest do 6 lat- jest większa liczba dzieci, która przejawia 
trudności w zakresie kontroli natężenia oraz barwy własnego głosu. 
Również poziom użycia mowy i wypracowanie postawy komuni-
kacyjnej sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów z innymi jest obar-
czone większymi trudnościami w stosunku do grupy dzieci użytku-
jącej wszczep dłuższy czas. Wyniki uzyskane w Skali MAIS (tabela 
11) również pokazują, że problemy związane z recepcją i złożonym 
procesem percepcji wszystkich otaczających dźwięków łącznie z 
mową zmniejszają się wraz z wydłużeniem czasu użytkowania 
wszczepu. Im dłuższy czas korzystania z implantu- tym lepsze 
efekty. Związane jest to z czasem, którego potrzebuje dziecko nie-
słyszące, aby przyswoić sobie wzorce językowe, które umożliwią 
budowanie i rozwijanie kompetencji językowych. Ten czas jest ana-
logiczny jak w przypadku dzieci słyszących, które potrzebują około 
sześciu, siedmiu lat, aby stać się biegłymi użytkownikami języka 
ojczystego. Dziecko niesłyszące- chociaż zaimplantowane- nadal 
jest ograniczone niższym poziomem funkcjonowania słuchowego w 
stosunku do słyszących rówieśników, co może w konsekwencji za-
burzać proces przetwarzania fonologicznego, który- jak wiadomo- z 
doświadczenia terapeutycznego – warunkuje nabycie umiejętności 
analizy i syntezy fonemowej. 
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Tabela 12. Wyniki – Arkusz Badania Umiejętności Językowych – aktualny poziom 
wykonania w badanej grupie w zależności od czasu użytkowania wszczepu  

(N= 169) 

Umiejętności 
językowe 

Średni poziom wykonania testów umiejętności językowych dzieci 
po różnym czasie użytkowania wszczepów 

Czas użytko-
wania CI od 3 
do 6 lat (N=66) 

Czas użytko-
wania CI od 6 

do 10 lat 
(N=63) 

Czas użytko-
wania CI od 10 

do 14 lat 
(N=38) 

Czas użytko-
wania CI po-
wyżej 14 lat 

(N=2) 

Rozumienie 58% 65% 75% 98% 

Produkcja 
mowy 

70% 75% 80% 100% 

Zasób pojęć 45% 65% 70% 95% 

Artykulacja 70% 85% 88% 97% 

Tabela 13. Wyniki w Teście TAPS, poziom IV, aktualny poziom wykonania w za- 
leżności od czasu użytkowania wszczepu (N= 169) 

Czas użytkowania wszczepu 

Liczba dzieci z poszczególnymi poziomami wy-
konania testu: Rozpoznawanie, rozumienie mowy 

Zbiory zamknięte Zbiory otwarte 

70%> 50% 50%< 70%> 50% 50%< 

Od 3 do 6 lat 60 5 1 55 9 2 

Od 6 do 10 lat 62 1 0 60 3 0 

Od 10 do 14 lat 38 0 0 38 0 0 

Powyżej 14 lat 2 0 0 2 0 0 

Analizując wyniki zawarte w tabeli 12 można zaobserwować, że 
dzieci, które użytkują wszczep ślimakowy najdłużej- powyżej 10 
lat- uzyskują najwyższe noty we wszystkich badanych sferach. 
Można zauważyć, że kompetencje językowe wzrastają wprost pro-
porcjonalnie do czasu użytkowania implantu ślimakowego. Użyty 
w badaniach Arkusz Badań Umiejętności Językowych pozwala na 
analizowanie w indywidualny sposób poziomu funkcjonowania 
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językowego danego dziecka i na tej podstawie tworzenie wspierają-
cego programu terapeutycznego, który ma za zadanie minimalizo-
wać braki i deficyty. Największą trudnością, z którą boryka się 
większość zaimplantowanych – nawet w tak wczesnym wieku 
dzieci – jest zbudowanie adekwatnego zasobu pojęć w stosunku do 
zasobów posiadanych przez słyszących rówieśników oraz mini-
malnej normy wiekowej. Najprawdopodobniej ta trudność związa-
na jest z pozbawieniem możliwości odbioru cech akustycznych cha-
rakterystycznych dla danych przedmiotów, otaczających zjawisk, 
ludzi i zwierząt- we wczesnym dzieciństwie, jeszcze przed implan-
tacją. Nabycie i utrwalenie mechanizmu nieprawidłowego interpre-
towania rzeczywistości- bez komponentów akustycznych- skutko-
wało nieharmonijnym rozwojem poznawczym. Upośledziło to 
proces nabywania pojęć i skutkowało narastaniem dalszych opóź-
nień w rozwoju mowy i języka. Wyniki zawarte w tabeli 13 doty-
czące aktualnego poziomu wykonania testu TAPS, pokazują wy-
raźny progres umiejętności w sferze funkcjonowania słuchowego 
badanych dzieci w stosunku do wyników osiągniętych w trzecim 
roku funkcjonowania z implantem ślimakowym. Aktualny poziom 
wykonania zadań testowych pokazuje, że możliwość wieloletniego 
dostępu do języka mówionego na drodze słuchowej po zaimplan-
towaniu w dużym stopniu daje szansę na pokonanie bariery fone-
tycznej16 (1), z którą dzieci niesłyszące z głuchotą prelingwalną mu-
szą się zmagać do końca życia. Wczesny wiek dzieci w momencie 
implantacji (do drugiego roku życia) pokazuje, że możliwe jest 
osiągnięcie kompetencji językowych zbliżonych do normy wieko-
wej, a język, którym posługują się badani jest żywym, dynamicz-
nym tworem, który podlega ciągłemu procesowi rozwoju. U więk-
szości dzieci z badanej grupy język jest funkcjonalny i służy do 
zaspakajania potrzeb również wyższego rzędu. Dzieciom zaimplan-
towanym nieobce jest sprawne poruszanie się w świecie abstrakcyj-
nych pojęć oraz twórcza asymilacja i akomodacja w sferze językowej. 

________________ 

16 Kurkowski Z.M.: „Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym słu-
chem”UMCS Lublin 1996,60-70 
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Dyskusja 

Głuchota prelingwalna jest tym rodzajem głuchoty, z której 
konsekwencjami trzeba się borykać przez całe życie. Czynnik 
uszkadzający słuch występuje w okresie poprzedzającym czynny 
rozwój mowy. Brak możliwości słuchowej percepcji elementów 
suprasegmentalnych i segmentalnych mowy powoduje zaburzenia 
w zakresie dojrzewania kory słuchowej. Na szczęście dziecko nie-
słyszące nadal ma zachowaną tak zwaną fizjologiczną „postawę i 
gotowość” do nauki mowy, zwłaszcza do drugiego a nawet trzecie-
go roku życia. Dlatego tak ważna jest jak najwcześniejsza implanta-
cja17, która zapobiega powstaniu nieodwracalnych, negatywnych 
zmian w obrębie drogi słuchowej18. Dzieci operowane w Klinice 
Otolaryngologii UM w Poznaniu stanowią grupę, która została wy-
posażona w implant ślimakowy przed drugim rokiem życia. Wielo-
letnie obserwacje dotyczące funkcjonowania w sferze słuchowej 
oraz językowej po zaimplantowaniu pokazują, że badana grupa 
osiąga zadawalające efekty w rehabilitacji mowy, lepsze jej rozu-
mienie, szybszy przyrost słownictwa biernego i czynnego oraz 
większą autokontrolę głosu i poprawności wypowiadanych słów. 
Do podobnych wniosków doszła Szagun19, Miyamoto20 oraz Lesin-

________________ 

17 Snik A.F.M., Makhdoum M.J.A: „The relations between age at the time of 
cochlear implantation and longterm speech perception abilities in congenitally deaf 
subjects”, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol 1997; 41:121- 131 

18 Manrique M., Huarte A: „Indications and contrainications for cochlear im-
plantation in children”, Am J Otol 1998; 332-336 

19 Szagun G.: „The aquisition of grammatical and lexical structures in children 
with cochlear implants: a development psycholinquistic approach”, Audio Neu-
rootol 2000: 5: 39-47 

20 Miyamoto R.T., Kirk K.I.: Speechperception and speech production skills of 
children with multichannel cochlear implants”, Acta Otolaryngol (Stockh) 1996; 116: 
240- 243; Miyamoto R.T., Kirk K.I.: „ Communication skills in pediatric cochlear 
implant recipients”,Acta Otolarynol (Stockh) 1999; 219- 224 
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ski21 obserwując postępy rehabilitacyjne dzieci zaimplantowanych 
poniżej piątego oraz trzeciego roku życia. 

W przedstawionych wynikach zaobserwować można różnicę 
pomiędzy grupami dzieci, które choć wszystkie były implantowane 
przed drugim rokiem życia—w zależności od czasu posługiwania 
się wszczepem ślimakowym, w zróżnicowany sposób funkcjonują 
zarówno słuchowo i językowo. Im dłuższy czas czynnego korzysta-
nia ze wszczepu tym lepsze wyniki w zakresie rozumienia mowy 
na drodze słuchowej oraz posługiwania się językiem w sytuacjach 
społecznych. Poczynione przez nas obserwacje wydają się być ana-
logiczne do spostrzeżeń Pontona i wsp.22, którzy uważają, że w 
miarę trwania rehabilitacji związanej z czasem użytkowania CI 
wzrastają umiejętności słuchowe i werbalne zaimplantowanych 
dzieci. Wyniki uzyskane przez badaną grupę w Teście Słuchowej 
Percepcji Mowy (TAPS) wskazują, że po długoletniej rehabilitacji, 
dzieci są w stanie osiągnąć rozumienie mowy w zbiorach otwartych 
a nawet umiejętność rozmowy przez telefon. Z naszych obserwacji 
wynika, że czas potrzebny na osiągnięcie takich umiejętności to 6 do 
7 lat od momentu zaimplantowania przy systematycznym wsparciu 
terapeutycznym. Wielu autorów23 prezentuje wyniki podobne do 
uzyskanych w ośrodku poznańskim, mówiące, że po 5 latach od 
implantacji wszystkie dzieci osiągają zrozumienie mowy w zbio-

________________ 

21 Lesinski A., Battmer R.D.: „Appropriate age for cochlear implantation in 
children: experenience since 1986 with 359 implanted children”,Adv. Otorhino-
laryngol. 1997; 52: 214- 217 

22 Ponton C.W., Eggermont J.J., Don M.: „Maturation of the mimatch negativity 
effects of profound children and cochlear implant use”, Audiol. Neurootol 2000; 5: 
167-185 

23 Ponton C.W., Eggermont J.J., Don M.: „Maturation of the mimatch negativity 
effects of profound children and cochlear implant use”, Audiol. Neurootol 2000; 5: 
167-185; Archbold S., Lutman M., Marschal D.: „ Categories of auditory perfor-
mance”, Ann. Otol. Rhinol.Laryngol. 1995; 104 (suppl.166): 312-31410. ; Archbold S., 
Lutman M.E.: „Categories of auditory performance: iner user reliability”, Br. J. 
Audiol. 1998; 32:7-12; Mc Cornic B.: „ Audiometric evaluation of hearing loss in 
children”, Scand Audiol 1997; 26 (suppl. 46): 26-31 
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rach otwartych w teście TAPS lub innych służących do oceny roz-
woju słuchowej percepcji mowy. 

Dzieci niesłyszące, wcześnie implantowane (średni wiek w mo-
mencie implantacji 15 miesięcy) dość dobrze radzą sobie ze zrozu-
mieniem komunikatów słownych, produkują dźwięki mowy, które 
mają znaczenie w systemie językowym, ale czy potrafią się skutecz-
nie komunikować24? Podstawowym celem rehabilitacji zaimplan-
towanych dzieci jest stymulacja rozwoju mowy dźwiękowej i języka 
we wszystkich jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaawansowanego, adekwatnego tworzenia związków frazeologicz-
nych. Badania prowadzone przy użycia narzędzia opracowanego w 
ośrodku poznańskim (Arkusz Badań Umiejętności Językowych) 
pokazują, że wieloletnie użytkowanie wszczepu ślimakowego 
(siedmioletnie i więcej) wydaje się być wystarczające do tego, żeby 
język rozwinął się w stopniu wystarczającym do komunikowania 
się z innymi. Znajomość kodu językowego, choć w wielu przypad-
kach nadal nie jest doskonała i przejawia pewne ograniczenia, daje 
szansę dzieciom zaimplantowanym na codzienne twórcze odkry-
wanie i budowanie własnego, indywidualnego języka. Dzieci z im-
plantem uzyskują dostęp do źródeł informacji, które wcześniej były 
dla nich niedostępne. Mają szansę na zdobywanie wiedzy na takich 
samych prawach jak słyszący rówieśnicy i nie czują się wyobcowa-
ne ze środowiska, w którym dominującym kanałem percepcyjnym 
jest słuch i odbieranie za jego pośrednictwem dźwięków otoczenia i 
mowy ludzkiej. 

Wnioski 

1. Dzieci z głuchotą prelingwalną, zaimplantowane do drugiego 
roku życia, zdolne są do samodzielnego dostrzegania, rozróżniania, 
rozpoznawania i zapamiętywania bodźców akustycznych; 

________________ 

24 Mc Conkey Robbins A., Svirsky M.: „Children with implants can speak but 
cant hey communicate?”, Otolaryngol Head Nesk Surg 1997; 117: 155- 160 
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2. Poziom słuchowej percepcji dla poszczególnych grup bada-
nych dzieci, determinowany jest między innymi- czasem użytko-
wania wszczepu; 

3. Proces rozwoju mowy i nabywania kompetencji językowych 
przez dzieci zaimplantowane podlega ciągłemu rozwojowi i dosko-
naleniu już nabytych struktur; 

4. Wszystkie dzieci implantowane przed drugim rokiem życia 
osiągnęły taki poziom kompetencji językowych, który jest wystar-
czający do pełnoprawnego funkcjonowania w sferze językowej w 
środowisku ludzi słyszących. 
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Wprowadzenie 

W niniejszym artykule poprzez analizę opisowo-krytyczną źró-
deł pragniemy zwrócić uwagę na rolę kompetencji pragmatycznych 
w posługiwaniu się językiem rodzimym lub obcym w celach komu-
nikacyjnych. Kompetencja taka polega na zrozumieniu intencji na-
dawcy komunikatu, która najczęściej wychodzi poza treść wyrażo-
ną dosłownie i ma ścisły związek z ogólną wiedzą o świecie. 
Uwzględnienie roli kompetencji pragmatycznej w komunikacji ma 
niebagatelne znaczenie w nauczaniu języków obcych osób z niepeł-
nosprawnością wzroku, w tym zwłaszcza osób z wrodzonym nie-
widzeniem, które w swoim umysłowym obrazie świata mogą prze-
jawiać deficyty wiedzy przyswajanej poprzez bodźce wizualne, co 
wykazano w wielu pracach1. 

Uważamy, że zwrócenie uwagi na pragmatyczne aspekty ko-
munikacji werbalnej, a szczególnie na rolę kontekstu w tym proce-
sie ma kluczowe znaczenie dla uświadomienia sobie trudności, ja-
kie uczeń, czy też każda osoba niewidoma, może napotkać w 
uczeniu się języka obcego. Cechą nauczania języka obcego w wa-
runkach szkolnych jest to, że zawsze proces ten oparty jest na pew-
nych treściach przekazywanych w tekstach wybranych przez auto-
rów podręczników. Na przykład, teksty czytane oraz mówione 
dotyczą życia szkolnego, sposobów spędzania wolnego czasu, 
ochrony środowiska, znanych osób itd. Widoczne jest staranie auto-
rów podręczników, aby teksty dotyczyły szerokiego wachlarza te-
matów, były interesujące, a niejednokrotnie także zabawne, co ma 
na celu zwiększenie motywacji wewnętrznej ucznia do przyswaja-
nia wiedzy z przedmiotu. O ile zawarcie urozmaiconych treści w 
podręcznikach do nauki języka obcego można traktować jako do-
________________ 

1 B. Marek, A blind child in an English classroom. “Network”, 1999, nr 2/1, s. 3-8; 
A. Marzec, Multiple Intelligences in Second Language Learning: Evidence from Sighted 
and Totally Blind Students. Rozprawa doktorska, KUL Jana Pawła II, Lublin, 2017; J. 
Sak-Wernicka, The guru effect in blind people’s comprehension, [w:] Applications of Rele-
vance Theory: From Discourse to Morphemes, red. A. Piskorska, E. Wałaszewska, Cam-
bridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, s. 103-116. 
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datkową korzyść dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku, dla 
których lekcje mogą stać się okazją do uzupełnienia luk w wiedzy o 
świecie, o tyle z drugiej strony – co pragniemy podkreślić w artyku-
le – poleganie na wiedzy o świecie związanej z informacją wizualną 
w testach badających zrozumienie języka może niekorzystnie 
wpłynąć na wyniki osiągane przez osoby niewidome. Jak wykaże-
my w omawianym przykładzie, problem ten dotyczy głównie sytu-
acji, gdy na podstawie informacji wizualnej należy wyprowadzić 
odpowiednie wnioski dotyczące implicytnej warstwy tekstu, czyli 
znaczenia niewyrażonego wprost. 

Specyfika następstw niewidzenia w obszarze komunikacji 

Dominująca rola, jaką wzrok odgrywa w poznawaniu rzeczywi-
stości materialno-przyrodniczej oraz społeczno-kulturowej, spra-
wia, że wrodzone uszkodzenie tego zmysłu w znaczący sposób 
utrudnia lub ogranicza szybką i efektywną realizację wielu zadań, 
zwłaszcza w takich sferach, jak: pozyskiwanie informacji na drodze 
obserwacji oraz za pośrednictwem materiałów pisemnych i graficz-
nych, orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, wyko-
nywanie czynności życia codziennego. Wpływ niepełnosprawności 
wzroku na poszczególne dziedziny rozwoju oraz sfery psychospo-
łecznego funkcjonowania danej osoby pozostaje zależny od szeregu 
czynników osobowych i środowiskowych, a wielość i złożoność ich 
oddziaływań implikuje wysoką heterogeniczność możliwości i po-
trzeb edukacyjno-rozwojowych w tej populacji. Obszarem, w któ-
rym negatywne następstwa tej dysfunkcji są wyraźnie widoczne, a 
zarazem szczególnie istotne dla procesu uczenia się osoby, jest sze-
roko rozumiana komunikacja2. 

W analizach dotyczących trudności doświadczanych w zakresie 
komunikacji przez osoby niewidome od urodzenia uwzględniane są 

________________ 

2 R. Walthes, Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Reinhardt 
Verlag, München, 2005, s. 52. 
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przede wszystkim takie jej aspekty, jak: sensoryczny odbiór infor-
macji na temat przedmiotów, obiektów, osób, zjawisk jako podsta-
wa nabywania pojęć naturalnych, niewerbalne komunikaty i ich 
rola w rozumieniu pełnego kontekstu określonej sytuacji, wykorzy-
stywanie materiałów pisemnych, graficznych i filmowych w nau-
czaniu-uczeniu się3. 

Niemożność wzrokowego pozyskiwania danych o fizycznym i 
społecznym otoczeniu utrudnia budowanie w umyśle reprezenta-
tywnych modeli rzeczywistości. Kształtowanie pojęć naturalnych 
odbywa się poprzez doświadczenie zdobywane w bezpośrednim 
kontakcie z przedmiotami i obserwację zjawisk, czynności i proce-
sów w różnych kontekstach. Konstruowanie myślowego odzwier-
ciedlenia istotnych cech przedmiotu czy zjawiska wymaga więc 
zgromadzenia odpowiedniej bazy sensorycznej, co w przypadku 
niewidzenia implikuje konieczność wypracowania skutecznych 
strategii kompensacyjnych, opierających się przede wszystkim na 
dotyku i słuchu4. Bezwzrokowe poznawanie obiektów odbywa się 
w wolnym tempie, wymaga zaangażowania znacznych zasobów 
uwagowych i pamięciowych, ma charakter fragmentaryczny i za-
zwyczaj powstałe w oparciu o nie wyobrażenia są uboższe o pewne 
detale, a więc w pewnym stopniu uproszczone. Należy podkreślić, 
że deficyty w zasobach pojęciowych obserwowane są u uczniów 
niewidomych nie tylko w odniesieniu do obiektów i zjawisk niedo-
________________ 

3 Z uwagi na przyjęty cel niniejszego artykułu oraz ograniczenia objętości nie 
dokonano w tekście szczegółowej analizy funkcji, uwarunkowań i możliwości sto-
sowania w procesie nauczania środków tyfloglottodydaktycznych w formatach 
pisemnych, graficznych i filmowych. Należy jednak zaznaczyć, iż o ile rekomenda-
cje dotyczące standardów opracowywania i (lub) adaptowania tego typu materia-
łów są już dość szeroko opisane w opracowaniach krajowych i zagranicznych, to 
nadal ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku w różnym wieku jest 
w Polsce niewystarczająca. 

4 K. Jaworska-Biskup, Dlaczego warto uczyć dzieci niewidome języków obcych? Język 
obcy jako kompensacyjne narzędzie w procesie poznawania świata i zdobywania wiedzy na 
temat pojęć, [w:] Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej – praktyka edukacyjna i 
rewalidacyjna, red. T. Żółkowska, B. Ostapiuk, M. Wlazło, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010, s. 159. 
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stępnych obserwacji dotykowej ze względu na stricte wizualny cha-
rakter, wielkość, oddalenie czy konsystencję, lecz także uwidacznia-
ją się w przypadku pojęć posiadających materialne desygnaty do-
stępne w bezpośrednim pokazie5. Braki danych sensorycznych, 
niezbyt precyzyjne doznania zmysłowe, niemożność ujęcia niektó-
rych istotnych związków między elementami otoczenia – o ile nie 
będą odpowiednio kompensowane w trakcie wychowania rehabili-
tacyjnego i edukacji szkolnej – mogą prowadzić do luk w wiedzy 
ogólnej i (lub) dysponowania nieprawdziwymi informacjami, co z 
kolei zaburzać będzie konstruowanie w procesie uczenia się no-
wych modeli i umysłowych reprezentacji rzeczywistości. 

Na luki w wiedzy rzutujące negatywnie na efektywność procesu 
kształcenia uczniów niewidomych, w tym nabywanie kompetencji 
językowych w systemie rodzimym i obcym, wskazują zarówno 
doniesienia z praktyki szkolnej, jak i wyniki badań naukowych. 
Badania ankietowe przeprowadzone wśród 190 tyflopedagogów 
zatrudnionych w ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalizują-
cych się w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
wzroku wyłoniły jako główne trudności obserwowane u uczniów 
m.in.: brak lub zaburzenia wyobrażeń o otaczającym świecie, w tym 
zwłaszcza na temat roślin, zwierząt, przedmiotów, niski poziom 
wiedzy ogólnej, trudności w myśleniu przyczynowo-skutkowym i 
abstrakcyjnym, niski poziom wyobraźni przestrzennej itp. Obser-
wując problemy uczniów w nabywaniu i poprawnym, pełnym ro-
zumieniu wiadomości o bliskim i dalszym otoczeniu, jak również 
nieumiejętność ich zastosowania w sposób adekwatny do danego 
kontekstu sytuacyjnego, nauczyciele podkreślali konieczność wdro-
żenia nowych metod i technik ukierunkowanych na korygowanie 
deficytów pojęciowych6. 
________________ 

5 E. Więckowska, Edukacja nie wystarczy – potrzeby rewalidacyjne dziecka niewido-
mego w wieku szkolnym, [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, 
red. B. Antoszewska, Cz. Kosakowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 
2011, s. 124. 

6 J. Dłuska, M. Karwowska, W. Karasińska, (red.), Świat w zasięgu ręki. Dobre 
praktyki w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku – projekt „Bliżej świata – od konkretu do 
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Analizy indywidualnych przypadków funkcjonowania uczniów 
niewidomych na lekcjach języka angielskiego ujawniły problemy w 
posługiwaniu się pojęciami wymagającymi zrozumienia specyficz-
nych cech percepcji wzrokowej, znajomości wizualnych właściwości 
przedmiotów i zjawisk (np. barwa, przeźroczystość, połysk), ope-
rowania relacjami przestrzennymi, jak również posiadania wiedzy o 
przyjętych zwyczajowo sposobach zachowania się w określonych 
sytuacjach np. podczas wizyty u lekarza7. Odnotowano luki w wie-
dzy wynikające z braku możliwości wzrokowej obserwacji zmian 
zachodzących w ciele ludzkim w związku z procesami wzrostu, 
dojrzewania, starzenia się, a także niemożności rejestracji czynności 
realizowanych w sposób dynamiczny. W uogólnianiu danych po-
chodzących z opisów przypadków należy zachować pewną ostroż-
ność, gdyż poziom wiedzy ucznia niewidomego we wskazanych 
obszarach zależny jest przede wszystkim od jego dotychczasowych 
doświadczeń, w tym okazji do bezpośredniego eksplorowania, ak-
tywnego badania i działania w przestrzeni we współdziałaniu z 
osobą widzącą (rodzicem, rodzeństwem, nauczycielem, wycho-
wawcą, opiekunem, kolegą), która poprzez dodatkowy komentarz 
słowny może ułatwić prawidłowe zrozumienie sytuacji, jak również 
dostarczyć informacji całkowicie niedostępnych w samorzutnym 
poznawaniu z uwagi na charakter posiadanej przez dziecko dys-
funkcji, np. poinformować, czy dane zjawisko posiada w ogóle ko-
lor. 

W pewnym zakresie nauczycielskie obserwacje prowadzone w 
warunkach szkolnych korespondują z wynikami badań przepro-

________________ 

abstrakcji”, SOSW nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej, Byd-
goszcz, 2011, s. 11-13. 

7 A. Piskorska, T. Krzeszowski, B. Marek, Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji an-
gielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 
2008, s. 90-92; K. Jaworska-Biskup, Dlaczego warto uczyć dzieci niewidome języków 
obcych? Język obcy jako kompensacyjne narzędzie w procesie poznawania świata i zdobywa-
nia wiedzy na temat pojęć, [w:] Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej – praktyka 
edukacyjna i rewalidacyjna, red. T. Żółkowska, B. Ostapiuk, M. Wlazło, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010, s. 160-161. 
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wadzonych w grupie 25 niewidomych uczniów w wieku 7-12 lat 
uczęszczających do szkół specjalnych, które dowiodły, że uszko-
dzenie wzroku może być z powodzeniem kompensowane przez 
pozostałe zmysły w zakresie poznawania zjawisk w zastanej rze-
czywistości, ale tylko wówczas, gdy zakres i rodzaj dostarczanej 
stymulacji jest optymalny, dostosowany do indywidualnych po-
trzeb dziecka. Niewystarczająca lub nieodpowiednia liczba bodź-
ców prowadziła u badanych do egocentryzmu, luk w wiedzy lub 
niepoprawnego rozumienia pojęć. Wiadomości u niektórych 
uczniów były tak niewielkie, że nie potrafili oni podać żadnej od-
powiedzi. U młodszych uczniów widoczna była preferencja egocen-
tryzmu w języku – podawane skojarzenia dotyczyły przedmiotów z 
kręgu ich zainteresowań, dobrze znanych z codziennych doświad-
czeń, jak również często powtarzanych, standardowych czynności. 
W przypadku barw badani bezpośrednio nawiązywali do osobi-
stych przedmiotów, nie występowała u nich zaobserwowana w 
grupie kontrolnej zdolność do wyszczególnienia detali tych pojęć, 
umiejętność dokładniejszego określenia i podawania mniej typo-
wych przykładów. Często pojawiały się również pytania o barwy 
przedmiotów i zjawisk, które nie posiadają takiej cechy. Warto pod-
kreślić, że zarówno uczniowie widzący, jak i niewidomi ujmowali 
kolor z perspektywy symbolicznego i emotywnego znaczenia, a 
leksykon dzieci niewidomych był w tym zakresie szczególnie boga-
ty. Ponadto uczniowie niewidomi potrafili określić dane zjawisko i 
wyszczególnić jego cechy, przy czym przeprowadzona analiza 
wskazywała na przyswojenie i utrwalenie pojęcia w gotowej formie 
pochodzącej z przekazu od innych osób. Zauważono także swoistą 
w przypadku niewidzenia skłonność do myślenia przez analogię8. 
Ujawniona w badaniach silna zależność zasobów pojęciowych 
uczniów niewidomych w młodszym wieku szkolnym od ich osobi-
stych, codziennych doświadczeń wskazuje na konieczność wyka-
zywania w procesie dydaktyczno-wychowawczym szczególnej 

________________ 

8 K. Jaworska-Biskup, Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie 
języków obcych, „Szkoła Specjalna” 2009, nr 1(248), s. 26-31. 
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wrażliwości na indywidualne różnice w tej grupie, w tym zwłasz-
cza uwzględnianie wyjściowej wiedzy uczniów. Istotne jest również 
zwrócenie uwagi na fakt, że tak ścisłe łączenie danego zjawiska, 
przedmiotu, cechy wizualnej, wzorca zachowania z określonym, 
dobrze znanym kontekstem, może utrudniać prawidłowe zrozu-
mienie ich występowania w odmiennych warunkach sytuacyjnych. 
Na przykład, założenie czerwonej, obcisłej sukienki na rozmowę 
kwalifikacyjną o pracę i na uroczystość pogrzebową stanowi w obu 
tych przypadkach przekroczenie normy zwyczajowej, jednak trafna 
interpretacja takiego zachowania wymaga szerszej wiedzy na temat 
symboliki kolorów i jej zastosowania w różnych kontekstach spo-
łeczno-kulturowych. 

Ryzyko pojawienia się luk w wiedzy dostrzeżono także u 
uczniów niewidomych będących na dalszych etapach ścieżki edu-
kacyjnej. Badania zrealizowane w grupie 53 uczniów gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych wykazały, że pisemnie przez nich reda-
gowane definicje wybranych obiektów i zjawisk naturalnych o róż-
nym stopniu dostępności (brzoza, łąka, osa, rzeka, tęcza) były bar-
dziej rozbudowane niż w grupie kontrolnej, jednak zawierały też 
więcej informacji nieprawdziwych, niezgodnych z wiedzą nauko-
wą. Nieadekwatne opisy obiektów wynikały prawdopodobnie z 
braku bezpośrednich doświadczeń, odpowiedniej reprezentacji w 
postaci modeli przestrzennych, makiet, rysunków dotykowych, 
oraz dodatkowo braku możliwości naturalnego utrwalenia zdoby-
tych informacji na drodze swobodnej obserwacji otoczenia w sytua-
cjach codziennego funkcjonowania9. Zauważyć należy, że niektóre 
błędy popełnione przez badanych mogą sugerować niewłaściwe 
zastosowanie analogii w procesie nauczania-uczenia się. Zdarzało 
się, że uczniowie przypisywali danemu obiektowi właściwości swo-
iste tylko dla obiektu, do którego ten pierwszy był porównywany. 
Można przypuszczać, że w trakcie wskazywania łączących je 

________________ 

9 N. Mikołajczak-Matyja, Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach 
konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka, „Szkoła Specjal-
na” 2006, nr 2, s. 89-103. 



Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji 197 

wspólnych atrybutów nie zostały wyraźnie zaakcentowane wystę-
pujące między nimi odmienności, które z perspektywy osoby wi-
dzącej mogą wydawać się oczywiste; na przykład porównanie bu-
dowy osy do znanej już uczniom pszczoły, bez zaznaczenia różnic 
dotyczących miejsc występowania lub konstrukcji samolotu do bu-
dowy ptaka, bez określenia odmienności w samej czynności lotu. 

Wskazane powyżej badania potwierdzają słuszność tezy sta-
wianej przez wielu autorów10 o uboższym pod względem ilości i 
jakości zbiorze osobistych doświadczeń uczniów z wrodzoną nie-
pełnosprawnością wzroku rozpoczynających edukację szkolną. 
Dowodzą także, że podstawowym celem rehabilitacyjnym działań 
edukacyjnych powinno być korygowanie błędnych wyobrażeń, 
uzupełnianie luk poznawczych, zapobieganie kształtowaniu nie-
prawidłowych pojęć. Funkcje kompensacyjne w tym obszarze mogą 
z powodzeniem wypełniać zajęcia językowe, w tym z języka obce-
go, w trakcie których uczniowie niewidomi mają możliwość posze-
rzania zakresu rozumienia pojęć w różnych kontekstach. Nauka 
języka obcego wiąże się również z nabywaniem pogłębionej wiedzy 
o wielu normach społeczno-kulturowych i rozwijaniem zdolności 
właściwego zachowania w różnych sytuacjach11, co z kolei może 
skutecznie minimalizować negatywny wpływ niewidzenia w tym 
aspekcie komunikacji, jaką jest sfera niewerbalna. 

Niewerbalne składniki komunikacji są w ograniczonym stopniu 
percypowane przez osoby niewidome, a brak naturalnych do-
świadczeń pozyskiwanych na drodze samorzutnej obserwacji i bez-
pośredniego nawiązywania interakcji międzyludzkich utrudnia 
zrozumienie funkcji i znaczenia zachowań mimicznych, pozycji i 
ruchów głowy, gestykulacji, przyjmowanego dystansu fizycznego. 
Wiedza o specyfice pozajęzykowych zachowań zdobywana przez 
________________ 

10 Por. B. Papuda-Dolińska, Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia 
szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2017, s. 68-78. 

11 A. Olczak, Język obcy w kształceniu zintegrowanym, [w:] Dziedziny kształcenia w 
klasach I-III, red. M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Wydawnictwo 
Akademickie Żak, Warszawa, 2013, s. 41-45. 
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osoby widzące automatycznie w toku rozwoju musi być pozyski-
wana przez osobę niewidomą w sposób planowy, ukierunkowany, 
systematyczny, ze znacznym wsparciem udzielanym zarówno w 
sytuacjach wychowawczych w środowisku rodzinnym, jak i na za-
jęciach rehabilitacyjno-edukacyjnych. W procesie wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci niewidomych zaleca się wprowadza-
nie przez rodziców i opiekunów aktywności zabawowych mających 
na celu zapoznanie z niektórymi sygnałami pozawerbalnymi sto-
sowanymi zazwyczaj w interakcjach np. ekspresja emocji, gestyku-
lacja, pozycja ciała i ustawienie głowy w trakcie różnego typu kon-
taktów. Zauważa się jednak12, że w przypadku pewnych elementów 
komunikacji niewerbalnej (np. dystans przestrzenny przyjmowany 
w kontaktach / sytuacjach o różnym stopniu intymności) niezwykle 
trudny jest przekaz niezbędnych informacji, gdyż dany obszar in-
terpretowany jest przede wszystkim w oparciu o wskazówki wzro-
kowe i intuicję. Brak wzroku ogranicza możliwość precyzyjnej oce-
ny relacji przestrzennych w kontaktach społecznych oraz rejestracji 
zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu, a w związku 
z tym także dostosowania swojego zachowania do aktualnych wy-
mogów sytuacyjnych. Jak wskazują wyniki badań13, osoby niewi-
dome doświadczają problemów w zrozumieniu pełnego kontekstu 
sytuacji komunikacyjnej ze względu na niemożność odbioru lub 
trudność w jednoznacznej interpretacji zachowań i mowy ciała 
rozmówców. 

Kolejną płaszczyznę komunikacji, w odniesieniu do której roz-
patrywany jest negatywny wpływ niewidzenia, stanowi przekaz 
informacji poprzez środki dydaktyczne, które w standardowych 
________________ 

12 J. Konarska, Aktywność komunikacyjna dzieci niewidomych jako warunek ich pra-
widłowego rozwoju i zapobieganie dystansowi społecznemu, [w:] Dystans społeczny wobec 
osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom I. Przyczyny – Konse-
kwencje – Przeciwdziałanie, red. M. Parchomiuk, B. Szabała, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2012, s. 188. 

13 Por. E. Śmiechowska-Petrovskij, Komunikacja niewerbalna w relacji niewidomy-
widzący, [w:] Współczesni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. H. Liberska, 
A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Difin, Warszawa, 2014, s. 267-269. 
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wersjach nie są dostosowane do możliwości percepcyjnych osób z 
tym typem dysfunkcji14. W przypadku zajęć językowych ta kwestia 
wydaje się być szczególnie istotna, gdyż brak odpowiednich tyflo-
adaptacji znacząco utrudnia równomierny rozwój wszystkich 
sprawności językowych, w tym zwłaszcza umiejętności czytania i 
pisania. Postęp technologiczny skutkujący szerokim wyborem roz-
wiązań informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych dla osób 
niewidomych i słabowidzących pozwala przełamywać tego typu 
bariery. Analizując tę kategorię problemów komunikacyjnych, war-
to jednak zwrócić uwagę na dwie dość podstawowe kwestie. Po 
pierwsze, korzystanie z wielu pomocy dydaktycznych wymaga 
wcześniejszego opanowania przez ucznia niewidomego pewnych 
umiejętności gwarantujących efektywność pracy z danym materia-
łem, np. systematyczna nauka czytania grafiki dotykowej, opano-
wanie brajlowskich technik czytania i pisania, zdobycie kompetencji 
tyfloinformatycznych itp. Po drugie, nierozpoznane u ucznia nie-
widomego luki poznawcze wynikające z braku odpowiedniej wcze-
śniejszej stymulacji kompensującej niedostatki sensoryczne mogą 
sprawić, że nowoczesne technologie wspierające proces dydaktycz-
ny okażą się nieskuteczne. Na przykład badania wykazały15, że 
przygotowana zgodnie z przyjętymi standardami audiodeskrypcja 
do filmu edukacyjnego wykorzystywanego na lekcjach fizyki w 
liceum była dla uczniów niewidomych niezrozumiała, gdyż nie 
znali oni opisywanych obiektów, w tym takich jak np. rower; brak 
doświadczeń w jeździe na rowerze skutkował niską znajomością 
jego budowy i zasad działania. 

Aktualne osiągnięcia tyflopedagogiczne pozwalają zdecydowa-
ną większość wskazanych powyżej utrudnień komunikacyjnych 
usunąć lub zminimalizować poprzez odpowiednie oddziaływania 
________________ 

14 Szerzej na ten temat m.in. w: K. Czerwińska, Pomoce dydaktyczne jako istotny 
element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku, „Człowiek – Niepełnosprawność – 
Społeczeństwo”, 2013, nr 4(22), s. 173-196. 

15 S. Cozendey, M. da Piedade Costa, The audio description as a physics teaching 
tool, „Journal of Research in Special Educational Needs” 2016, Vol. 16 (1), s. 1031-
1034. 
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wychowawcze, rehabilitacyjne i dydaktyczne. Niezbędna jest 
szczególna wrażliwość nauczycieli na potencjalne luki w wiedzy u 
uczniów niewidomych wynikające z ograniczeń poznawczych. Brak 
refleksji pedagogicznej w tym obszarze może skutkować doznawa-
niem niepowodzeń w realizacji zadań szkolnych, a w szerszej per-
spektywie doprowadzić do przyjęcia i utrwalenia nieadekwatnych 
modeli rzeczywistości. 

Kompetencja pragmatyczna  

jako warunek skutecznej komunikacji 

Oprócz wspomnianej powyżej wrażliwości nauczycieli na spe-
cyfikę poznawczą uczniów z niepełnosprawnością wzroku, istotna 
jest także świadomość istoty samego procesu komunikacji. Można 
przypuszczać, iż najbardziej rozpowszechniony w naszej kulturze 
filologicznej jest kodowy model języka i komunikacji, zapropono-
wany przez Romana Jakobsona16. Według założeń tego modelu 
właściwe zrozumienie komunikatu zależne jest wyłącznie od jego 
prawidłowego odkodowania, czyli znajomości słownictwa oraz 
reguł morfo-składniowych. Jedynymi czynnikami mogącymi zakłó-
cić proces komunikacji są przeszkody występujące w ramach kana-
łu komunikacyjnego, czyli w przypadku osób niewidomych takie 
utrudnienia, jak brak możliwości odczytania tekstu czarnodruko-
wego lub zbyt mała ilość czasu na zapoznanie się z tekstem. Jeśli 
kodowy model komunikacji adekwatnie reprezentowałby procesy 
zachodzące w ludzkim umyśle w czasie interpretowania wypowie-
dzeń, to wszelkie egzaminy sprawdzające znajomość języka można 
by uznać za skutecznie narzędzia badające umiejętności zdającego, 
gdyż wszystkie osoby, które opanowały język obcy na danym po-
ziomie, miałyby jednakowe szanse i możliwości zastosowania wie-
________________ 

16 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, „Pamiętnik 
Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, 
1960, nr 51/2, s. 431-473. http://bazhum.muzhp.pl/ [dostęp:10.11.2015]. 
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dzy i umiejętności językowych do rozwiązania testów ze zrozumie-
nia, a wszelkie różnice wynikające z potrzeby indywidualnych do-
stosowań byłyby uwzględniane poprzez zastosowanie pisma braj-
lowskiego i wydłużenie czasu trwania egzaminu. 

W ramach badań przeprowadzonych w dziedzinie pragmatyki 
językoznawczej wykazano jednak już dość dawno, iż odkodowanie 
komunikatu, czyli zrozumienie znaczenia słów ułożonych w zdanie 
według reguł składniowych jest jedynie pierwszym krokiem w 
stronę zrozumienia znaczenia wypowiedzi. Twórca teorii implika-
tur Paul Grice17 zilustrował to zagadnienie takim oto przykładem: 

A: Zabrakło mi paliwa. 
B: Niedaleko jest stacja benzynowa. 

Zauważmy, iż właściwą intencją osoby B nie jest poinformowa-
nie osoby A o tym, co znajduje się w niedalekiej odległości (znacze-
nie dosłowne zdania), lecz o możliwości kupienia paliwa i rozwią-
zania problemu. Jest to, według terminologii Grice’a, implikatura 
wysnuta łącznie z wypowiedzi B oraz wiedzy kontekstowej, w któ-
rej koniecznie obecna musi być przesłanka mówiąca o tym, że owa 
stacja jest czynna w chwili rozmowy – inaczej wypowiedź B nie 
miałaby sensu. Umiejętność odczytania implikatur wymaga więc 
wyraźnie nie tylko znajomości kodu językowego, ale również zasto-
sowania wiedzy pozajęzykowej do odczytania intencji mówiącego, 
czyli kompetencji pragmatycznej. 

Zmodyfikujmy nieco oryginalny przykład Grice’a, który mógłby 
brzmieć: 

A: Jestem głodny. 
B: Niedaleko jest stacja benzynowa. 

Zauważmy, iż wypowiedź B będzie mogła być zinterpretowana 
jako adekwatna do wypowiedzi A tylko przez osobę, która wie, iż 
na stacji benzynowej można zwykle kupić coś do jedzenia. Jak nie-

________________ 

17 H.P. Grice, Logic and conversation, [w:] Studies in the way of words, red. H.P 
Grice, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1975/89, s. 22–40. 
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trudno sobie wyobrazić, wiedza taka może być niedostępna osobie, 
której niepełnosprawność wzroku nie pozwala na samodzielne zo-
rientowanie się, jakie towary oprócz paliwa sprzedawane są na sta-
cjach benzynowych. Zauważmy – co jest kluczowe dla przedsta-
wianej tutaj argumentacji – że to, ile dana osoba niewidoma wie na 
temat oferty handlowej stacji benzynowych zależy od jej osobistego 
doświadczenia – czy towarzyszy kierowcy w kupowaniu paliwa, 
czy przy tej okazji uczestniczyła w kupowaniu jedzenia na stacji 
benzynowej itp. Można zaryzykować stwierdzenie, że takie do-
świadczenie nie jest powszechne. Oczywiście osoba, która nie wie-
działa wcześniej, że na stacji benzynowej sprzedaje się jedzenie nie 
jest skazana na niezrozumienie wypowiedzi B, gdyż może się tego 
właśnie domyślić – jest to jej jedyne logiczne uzasadnienie wypo-
wiedzi B jako następstwa A. Zauważmy jednak, że choć takie do-
myślne założenie może pojawić się w umyśle osoby interpretującej 
ten dialog, nie jest to jedyna możliwa ścieżka jego zrozumienia. To, 
jaką drogą podążą myśli odbiorcy, zależeć będzie od wielu czynni-
ków, między innymi od dostępności jakiejś innej, alternatywnej 
interpretacji. Możemy sobie na przykład wyobrazić, iż gdyby osoba 
B znana była z notorycznej skłonności do żartów, jej wypowiedź 
zostałaby zinterpretowana jako absurdalna propozycja spożycia 
benzyny. W danej sytuacji taka interpretacja mogłaby być bardziej 
dostępna i prawdopodobna dla odbiorcy. 

Powyższe przykłady miały na celu ogólne zilustrowanie roli 
kompetencji pragmatycznej w komunikacji, a w szczególności 
związku pomiędzy możliwością zrozumienia intencji mówiącego a 
wiedzą o świecie. Jak postulują współczesne teorie pragmatyczne18 
stawiające sobie na cel pozostawanie w zgodzie z badaniami psy-
chologii poznawczej, interpretacja wypowiedzi ma charakter spon-
taniczny i podporządkowana jest celowi osiągnięcia optymalnych 
korzyści poznawczych. Innymi słowy, odbiorca skonfrontowany z 

________________ 

18 D. Sperber, D. Wilson. Relevance: Communication and Cognition. Blackwell, 
Oxford, 1986/95; D. Wilson, D. Sperber, Relevance theory, [w:] Handbook of Pragmatics, 
red. G. Ward, L. Horn, Oxford University Press, Oxford, s. 607-632. 
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wypowiedzią w danej sytuacji komunikacyjnej nie poddaje jej 
świadomej analizie, lecz błyskawicznie uzyskuje takie jej zrozumie-
nie, które wydaje się relewantne, tj. wnosi nowe informacje, stanowi 
odpowiedź na zadane pytanie, modyfikuje wcześniejsze błędne 
przekonanie, prowadzi do efektu rozbawienia itp. 

Jeśli przyjmiemy za wyżej wymienionymi autorami, iż dążenie 
do osiągnięcia relewantnej interpretacji nadaje kierunek przetwa-
rzaniu komunikatów przez umysł ludzki, stanie się jasne, dlaczego 
odbiorcy nieodmiennie odczytują najbardziej dostępne interpretacje 
jako właściwe i zamierzone przez mówiącego. W nawiązaniu do 
omówionego powyżej dialogu można zilustrować to następująco: 
jeśli dla osoby intepretującej wypowiedź B przesłanka mówiąca, iż 
B ma wielką skłonność do niepoważnych wypowiedzi jest łatwo 
dostępna, natomiast przesłanka mówiąca, iż na stacjach benzyno-
wych sprzedaje się jedzenie jest słabo dostępna, osoba ta sponta-
nicznie wyciągnie wniosek, iż B żartuje, nie będzie natomiast prze-
szukiwać zasobów swojej pamięci w celu utworzenia 
alternatywnych interpretacji. 

Z powyższych rozważań wynika, iż w procesie rozumienia ko-
munikatów niezwykle istotna jest błyskawiczna dostępność takich 
przesłanek kontekstowych, które prowadzą do relewantnej i zamie-
rzonej interpretacji. Biorąc pod uwagę to, iż dużą część wiedzy o 
świecie zdobywa się w trakcie indywidualnych interakcji z otocze-
niem, można spodziewać się, iż w przypadku osób niewidomych 
omówione powyżej luki w wiedzy mogą mieć negatywny wpływ 
na zrozumienie treści zależnej od posiadanej wiedzy zdobywanej 
przez interakcje wizualne – a takich jest większość. Warto też przy-
wołać tu inny wątek omawiany w poprzedniej części artykułu, a 
mianowicie, iż w populacji osób niewidomych dostępność wiedzy 
powiązanej z doświadczeniem wizualnym będzie wysoce zależna 
od indywidualnej sytuacji danej osoby, tj. jakie otrzymała wsparcie 
edukacyjne w zakresie ogólnorozwojowym, w jakich zdarzeniach 
uczestniczyła itp. W nawiązaniu do przykładu ze stacją benzynową, 
można przyjąć, że większość osób widzących wie, że stacje benzy-
nowe sprzedają jedzenie (np. z treści reklam umieszczonych przy 
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stacjach), nie powinno się natomiast automatycznie przyjmować 
takiego samego założenia w przypadku osób niewidomych. 

Odnieśmy teraz powyższe rozważania dotyczące kompetencji 
pragmatycznej do przykładu testu z języka angielskiego umiesz-
czonego w arkuszu maturalnym z maja 2017 r., poziom podstawo-
wy. Odniesienie pojęcia kompetencji pragmatycznej do zrozumienia 
komunikatu w procesie nauczania języka obcego jest uzasadnione 
wnioskami z badań19, w których wykazano, iż kompetencja ta ma 
charakter uniwersalny, odgrywając taką samą rolę w interpretacji 
wypowiedzi w języku rodzimym, jak i w języku obcym. Poniższe 
omówienie tekstu ma na celu wykazanie, iż jego właściwe zrozu-
mienie umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania wymaga, jak 
w każdym przypadku, kompetencji pragmatycznej, która tutaj 
związana jest z wykorzystaniem odniesień do elementów wiedzy o 
charakterze wizualnym. Należy podkreślić, że test ten nie jest wy-
jątkowy pod względem wykorzystywania elementów wizualnych 
jako tła interpretacji20. Testów o podobnym charakterze jest wiele w 
arkuszach egzaminacyjnych, a ten konkretny został wybrany do 
analizy, ponieważ został użyty w arkuszu z niedawnej matury: 

Egzamin maturalny poziom podstawowy, 8 maja 2017. 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 7.1.–7.3. 
litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać 
logiczny i spójny tekst. 
Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej 
luki. 
A CLEVER IDEA 
One night four lazy college students were partying till midnight and 
didn’t study for the test which was scheduled for the next day. In the 

________________ 

19 M. Jodłowiec, The role of relevance theory in SLA studies, [w:] Cognitive Pro-
cessing in Second Language Acquisition, red. M. Pütz, L. Sicola, John Benjamins, Am-
sterdam, 2010, s. 49-66; E. Ifantidou, Pragmatic competence and explicit instruction, 
“Journal of Pragmatics”, 2013, nr 59, s. 93-116. 

20 A. Piskorska, Blind Learners and Comprehension Tasks, [w:] Contemporary En-
glish Language Teaching and Research, red. M. Marczak, M. Hinton, Cambridge Scho-
lars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, s. 158-174. 
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morning, they thought of a perfect plan. 7.1. _____ They told him they 
had gone out to their friend’s wedding the previous night and during 
their return journey one tyre of their car had burst and they had to 
push the car all the way back. That was why it was impossible for them 
to write the test that day. They looked really exhausted. 
The professor thought for a while and allowed them to return and take 
the test after three days. 
7.2. _____ They immediately went home to study. On the third day 
they came again to write the test. The professor explained that all four 
of them would have to sit in separate classrooms. 
They weren’t worried because they had worked hard for the previous 
three days to prepare. 
7.3. _____ They could get a maximum score of one hundred points as 
usual, but there were only two questions. The first one, for which they 
could get two points, was: What’s your name? The second one, worth 
ninety-eight points, read: Which tyre burst? 

adapted from www.quora.com 

A. However, the test turned out to be different from what they had 
expected. 
B. Unfortunately, they forgot to meet him on that day. 
C. They made themselves look dirty and went to see their professor. 
D. That was why he gave them more time to prepare. 
E. They promised they would be ready by that time. 

W tym krótkim tekście pojawia się kilka fragmentów, w tym 
jedna z możliwości uzupełnienia luki, których zrozumienie jest ści-
śle powiązane wiedzą o tym, jak wyglądają lub co widzą ludzie w 
określonych sytuacjach. Bohaterowie historyjki, którzy balowali 
zamiast przygotowywać się do egzaminu, postanowili oszukać 
swojego profesora. W tym celu „sprawili, że wyglądali na brud-
nych” (dosłowne tłumaczenie angielskiego tekstu), przyszli do nie-
go i opowiedzieli historyjkę, według której byli poprzedniego dnia 
na ślubie kolegi, a kiedy wracali, pękła im opona w samochodzie. 
Musieli więc pchać samochód z powrotem do kolegi, przez co nie 
mogli przygotować się do egzaminu. W tym miejscu pojawia się 
kolejna informacja wizualna – „wyglądali na naprawdę zmęczo-
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nych”. Profesor zgodził się przełożyć test na inny dzień, po czym 
posadził każdego z kolegów w innej sali i w ramach egzaminu za-
dał pytanie „Która opona pękła?”. 

Zrozumienie tego tekstu wymaga kilku stopni wnioskowania na 
podstawie informacji o charakterze wizualnym. Po pierwsze, należy 
wiedzieć (jest to jedna z luk), iż pobrudzenie się miało uwiarygod-
niać kłamstwo o pchaniu samochodu. Wydaje się to być przykła-
dem takiego rodzaju wiedzy, która jest łatwo dostępna osobom 
widzącym (np. z filmów), w przypadku zaś osób niewidomych 
trudno jest ocenić, czy dana osoba taką wiedzę miała okazję zdobyć, 
czy też nie. Po drugie, fragment mówiący, iż koledzy wyglądali na 
zmęczonych, należy zinterpretować, że naprawdę wyglądali tak po 
imprezie, natomiast przez profesora miało to być odebrane jako 
zmęczenie po pchaniu samochodu. Fragment ten może wprowadzić 
dość istotne wątpliwości interpretacyjne dla osoby niewidomej, 
ponieważ słowo „really” umacnia przekonanie, że zmęczenie było 
prawdziwe i niejako podważa wprowadzoną wcześniej linię rozu-
mowania, iż cały akt był przez bohaterów udawany. Kluczem do 
zrozumienia tego fragmentu jest bowiem przesłanka o charakterze 
wizualnym mówiąca, iż osoba imprezująca całą noc może wyglądać 
na zmęczoną tak samo, jak osoba, która wykonała ciężką pracę fi-
zyczną. Kolejny element zrozumienia tekstu również zależy od do-
świadczenia opartego na wykorzystaniu zmysłu wzroku, mianowi-
cie, osoby egzaminowane siedzące w tej samej sali mogą sobie 
przekazać znaki, które pozwoliłyby zamaskować oszustwo. Rów-
nież interpretacja „pytania egzaminacyjnego” jako czynnika mają-
cego dowieść, iż profesor nie uwierzył w kłamliwą historię, zależy 
w kluczowy sposób od informacji wizualnej – dla osoby widzącej 
byłoby oczywiste, że każdy z uczestników takiego zdarzenia jak 
awaria opony w samochodzie wiedziałby, która opona uległa znisz-
czeniu, natomiast dla osoby niewidomej może to nie być oczywiste. 

W świetle powyższej analizy pojawia się pytanie, jaki rodzaj 
umiejętności sprawdza w istocie rozwiązanie powyższego testu, 
jeśli przyjmujemy, iż kompetencja komunikacyjna obejmuje zarów-
no znajomość kodu językowego, jak i kompetencję pragmatyczną, 
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wykorzystującą posiadaną wiedzę o świecie w procesie zrozumie-
nia komunikatu poprzez wnioskowanie o intencjach mówiącego. 
Należy podkreślić, iż w analizowanym powyżej przykładzie testu z 
języka angielskiego wiedza oparta na bodźcach wizualnych wyko-
rzystywana jest nie w celu odkodowania warstwy leksykalnej tek-
stu – byłoby tak, gdyby tekst zawierał np. nazwy kolorów, czy też 
przymiotniki nazywające wizualne wrażenia estetyczne. Zrozumie-
nie takich słów zwykle nie stanowi szczególnego wyzwania dla 
uczniów niewidomych, którzy nie tylko znają definicje poszczegól-
nych pojęć, ale często wypełniają ją własną, częściowo wyobrażoną 
treścią. W omawianym przykładzie odniesienia do wiedzy wizual-
nej mają miejsce na poziomie tła tekstu – przesłanek konteksto-
wych, które muszą być aktywowane, aby tekst mógł stanowić lo-
giczną i spójną całość. Ponieważ nie są one jako takie obecne w 
samym tekście, uczniowi doświadczającego trudności z jego zro-
zumieniem trudno jest nawet wskazać, czego nie rozumie. 

Podsumowanie 

W artykule rozważono konsekwencje istnienia luk w wiedzy 
ogólnej występujących wśród osób niewidomych, wskazując, iż luki 
takie mogą znacznie obniżyć wyniki osiągane w testach rozumienia 
języka obcego. Dzieje się tak, ponieważ interpretacja niektórych 
tekstów w kluczowy sposób zależy od posiadania wiedzy kontek-
stowej uzyskanej poprzez przetwarzanie bodźców wizualnych, 
które osoba widząca napotyka bądź w bezpośrednim doświadcze-
niu, bądź w różnego rodzaju materiałach wizualnych. 

Nie ulega wątpliwości, iż uczniowie niewidomi w drodze edu-
kacji redukują wiele deficytów wiedzy powstałych na skutek braku 
takich bodźców. Jak podkreślono w niniejszym artykule, lekcje ję-
zyka obcego również stanowią okazję do niwelowania różnic w 
obrazach świata. Nie ma również wątpliwości co do tego, że kom-
petencja pragmatyczna osób niewidomych, rozumiana jako zdol-
ność wnioskowania o intencjach komunikacyjnych, może dorów-
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nywać kompetencji osób widzących. Wskazuje na to wiele przesła-
nek, takich jak podejmowanie przez osoby niewidome studiów na 
wydziałach filologicznych, oraz pracy w zawodzie tłumacza wy-
magającej przecież posiadania kompetencji pragmatycznej na bar-
dzo wysokim poziomie. 

Podejmując powyższe rozważania, pragniemy jedynie zwrócić 
uwagę, iż nie można przyjąć bezrefleksyjnie założenia, iż uczeń 
niewidomy w sytuacji zdawania egzaminu z języka obcego dyspo-
nuje odpowiednimi zasobami wiedzy i, dodatkowo, potrafi je wy-
korzystać, działając przecież w stresie. Należy pamiętać, że choć 
istnieje wiele sposobów kompensacji braku bezpośrednich interakcji 
wizualnych z otoczeniem, to nie można przyjmować, iż wszyscy 
uczniowie niewidomi w takim samym stopniu mieli okazję z nich 
skorzystać. Oprócz wspomnianych powyżej różnych rodzajów 
wsparcia rozwoju, jakie uczniowie mogli otrzymać, istotne są także 
czynniki losowe, takie jak znalezienie się w sytuacji, która stworzyła 
okazję do rozmowy na dany temat. Posiadanie określonej wiedzy 
kontekstowej zależy więc u osób z niepełnosprawnością wzroku w 
dużo większym stopniu od czynników indywidualnych, niż ma to 
miejsce w przypadku osób widzących. 

Choć celem tego artykułu jest wskazanie i omówienie problemu, 
a nie proponowanie konkretnych rozwiązań dla praktyki edukacyj-
nej, w ramach wskazania możliwych kierunków działań stwier-
dzamy, iż w sytuacjach rozwiązywania testów opartych w dużej 
mierze na informacjach wizualnych uzasadnione jest dołączenie 
dodatkowych wyjaśnień dla uczniów niewidomych. Rozwiązanie 
takie pozwoliłoby wyrównać szanse i zapewnić wszystkim uczniom 
jednakowe możliwości rozwiązania testów. 
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1. Wstęp 

Tyfloglottodydaktyka jest stosunkowo nową dziedziną, która 
wykorzystuje osiągnięcia takich nauk jak pedagogika specjalna, 
zwłaszcza tyflopedagogika, psychologia oraz glottodydaktyka. 
Przedmiotem badań tyfloglottodydaktycznych są procesy kształce-
nia językowego uczniów z niepełnosprawnością wzroku oraz przy-
swajania przez nich wiedzy oraz umiejętności językowych. Znajo-
mość języków obcych stanowi niezbędny element edukacji, który 
ułatwia uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym. Co więcej 
znajomość języków obcych pełni kompensacyjne funkcje wobec 
braku lub osłabienia wzroku, w zakresie deprywacji sensorycznej, 
psychologicznej, komunikacyjnej, twórczej oraz w zakresie rozryw-
ki (Krzeszowski, 2001:12). Znajomość języków obcych, szczególnie 
języka angielskiego, zwiększa przede wszystkich szanse uczniów z 
niepełnosprawnością wzroku na znalezienie pracy oraz na większą 
integrację ze środowiskiem osób widzących (Aikin Araluce, 2005: 5). 

Unia Europejska promuje uczenie się języków obcych przez 
wszystkich uczniów, bez względu na ich poziom niepełnosprawno-
ści, co znalazło odzwierciedlenie w polityce edukacyjnej w takich 
hasłach jak „Edukacja dla wszystkich „ czy „Języki dla wszystkich”. 
Liczne programy i projekty unijne, takie jak Eurochance, Listen and 
Touch, Per Linguas Mundi ad Laborem, LangSen Project oraz Europejskie 
Portfolio Językowe dla Niewidomych i Niedowidzących zachęcają osoby 
słabowidzące i niewidome do nauki języków obcych. 

Uczeń z niepełnosprawnością wzroku jest w stanie odnieść suk-
ces w nauce języka obcego, jeśli stworzy mu się odpowiednie wa-
runki do jego rozwoju językowego, tzn. zastosuje odpowiednie me-
tody nauczania oraz dostosuje się materiały dydaktyczne do jego 
potrzeb. Nauczyciel języka obcego powinien zatem posiadać przy-
najmniej podstawową wiedzę tyfloglottodydaktyczną oraz wiedzę z 
zakresu nabywania pierwszego i obcego języka przez osoby z nie-
pełnosprawnością wzroku. 

W niniejszym artykule dokonuję opisowo-krytycznej analizy 
dostępnych źródeł tyfloglottodydaktycznych i tyflojęzykoznaw-
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czych z zakresu nauczania języka obcego w grupie uczniów niewi-
domych i słabowidzących. 

2. Początek zainteresowań nauczaniem języków obcych 

Początek zainteresowań nauczaniem języków obcych w środo-
wisku osób słabowidzących i niewidomych przypada na lata 30te 
ubiegłego wieku. W roku 1931 niewidomy nauczyciel – William 
Patrick Morrissey – wydał Nauczanie języków obcych w szkołach dla 
niewidomych. Była to pierwsza publikacja, która zwróciła uwagę na 
potencjał osób niewidomych do uczenia się języków obcych. Morri-
sey twierdzi w niej, że utrata wzroku otwiera przed niewidomym 
uczniem nowe możliwości, gdyż potrafi on w większym stopniu od 
ucznia widzącego wykorzystać swoje zdolności słuchowe. W swojej 
publikacji Morrisey zauważa również, że nauka języka obcego opie-
ra się przede wszystkim na zmyśle słuchu, natomiast wzrok, cho-
ciaż bardzo przydatny w nauce, nie jest determinantem sukcesu w 
nauce języka obcego. Co ciekawe, już w latach 30tych ubiegłego 
wieku, pojawił się pogląd o predyspozycjach osób niewidomych do 
zawodu nauczyciela, a w szczególności nauczyciela języka obcego. 
W 1934 roku pojawiła się publikacja Flooda zatytułowana Wartość 
łaciny w szkołach dla niewidomych, która wskazywała na potrzebę 
zastosowania w szkołach dla niewidomych programu nauczania 
języka łacińskiego powszechnie stosowanego w szkołach ogólnodo-
stępnych. Warto zaznaczyć, że w latach 30tych XX wieku domino-
wał transmisyjny model nauczania języka obcego oparty na meto-
dzie gramatyczno-tłumaczeniowej i eksplicytnej instrukcji. 
Programy nauczania języka obcego nie akcentowały zatem potrze-
by komunikacji i rozwijania umiejętności mówienia, ale zapamię-
tywania form gramatycznych i rozwijania umiejętności tłumaczenia 
pisemnego, głównie z języka obcego na język rodzimy, a rzadziej 
odwrotnie. Pogląd Flooda na temat programów nauczania został 
entuzjastycznie przyjęty na XXXII Konwencji Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Instruktorów Osób Niewidomych. 



214 MAŁGORZATA JEDYNAK 

3. Metoda audiolingwialna w nauczaniu języków obcych 

W latach 60tych XX wieku nauczanie języków obcych uległo 
transformacji. Pod wpływem behawiorystycznych poglądów roz-
winęła się metoda audiolingwialna, która za cel nauki uznaje opa-
nowanie czterech umiejętności językowych w kolejności od słucha-
nia i mówienia do czytania i pisania. Istotą tej metody jest 
wykształcenie odpowiednich nawyków językowych, polegających 
na bezrefleksyjnym i zautomatyzowanym wielokrotnym powtarza-
niu, zapamiętywaniu i utrwalaniu materiału językowego (Komo-
rowska, 2004:22). Metoda ta była wykorzystywana w szkołach dla 
niewidomych oraz na kursach językowych zorganizowanych dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku. Wprawdzie nie istnieją żadne 
publikacje naukowe na temat efektywności wdrażania tej metody w 
szkołach, ale istnieje Raport Dosterta z lat 60tych, który wskazuje na 
dużą efektywność metody audiolingwialnej w uczeniu języka obce-
go na kursach językowych. Profesor Dostert z Centrum Badawcze-
go Georgetown nadzorował pierwszą inicjatywę podjętą w USA 
przez Biuro Narodowej Rehabilitacji w celu przygotowania osób 
słabowidzących i niewidomych do uczenia się języka obcego, a na-
stępnie do zdobycia kwalifikacji do nauczania go w szkołach. Pro-
gram zakładał, że słuchacze eksperymentalnych kursów nie tylko 
będą uczyć się języków obcych, ale również rozszerzą swoją wiedze 
na temat efektywnych metod i technik uczenia się języka przez oso-
by słabowidzące i niewidome. Słuchaczami kursu były osoby z róż-
nymi niepełnosprawnościami wzrokowymi, pochodzące z różnych 
amerykańskich stanów. Kurs językowy miał intensywny charakter i 
obejmował czterdzieści godzin tygodniowo. Podczas kursu wpro-
wadzano typowe techniki dla metody audiolingwialnej, takie jak 
powtarzanie i uczenie się na pamięć dialogów oraz reagowania w 
określony sposób na pytania rozmówcy. Zajęcia odbywały się za-
równo w klasie, jak i laboratorium językowym, w którym słuchacze 
mogli uczyć się samodzielnie odsłuchując nagrania na kasetach i 
powtarzając zwroty językowe. Na kursie słuchacze mogli rozwijać 
wszystkie aspekty języka, aczkolwiek kolejność ich wdrażania była 
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ściśle ustalona i odbiegała od współczesnych podejść do nauczania 
języka obcego. Przed wprowadzeniem słownictwa i gramatyki ję-
zyka obcego, słuchacze najpierw zapoznawali się z systemem fone-
tycznym tego języka, poznając takie zagadnienia jak artykulacja 
poszczególnych samogłosek i spółgłosek oraz kombinacji głosek. 
Jeśli chodzi o umiejętności językowe, to kurs rozwijał przede 
wszystkim umiejętność słuchania i mówienia z wykorzystaniem 
gotowych fraz językowych. Umiejętności pisania i czytania były 
również rozwijane z wykorzystaniem alfabetu Braille’a. W przy-
padku kursów języka rosyjskiego słuchacze musieli również opa-
nować zapis brajlowski w cyrylicy (Dostert, 1963; w Jedynak, 2015: 
146). 

Warto zauważyć, że amerykański projekt Georgetown, jako 
pierwszy na świecie, zwrócił uwagę na nowe możliwości zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnością wzroku. Zgodnie z oczekiwa-
niami jego twórców, projekt został uwieńczony sukcesem; po 
dwóch latach uczestnicy projektu uzyskali kwalifikacje do pracy w 
charakterze tłumaczy symultanicznych języka niemieckiego i rosyj-
skiego oraz nauczycieli tych języków. Co więcej, kwalifikacje te 
przełożyły się na realne zatrudnienie, a większość słuchaczy kur-
sów językowych podjęło pracę w szkołach ogólnodostępnych i spe-
cjalnych (Dostert, 1963 i McDonald, 1968; w Jedynak, 2015: 146). 

Inicjatywa podjęta przez amerykańskie Biuro Narodowej Reha-
bilitacji spowodowała wzrost zainteresowania nauczaniem języka 
obcego w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku. Kato-
licka Gildia Niewidomych w Nowym Jorku, zainspirowana projek-
tem Georgetown, wprowadziła pod koniec lat 60tych XX wieku 
innowacyjny program nauczania angielskiego jako języka drugiego 
dla niewidomych imigrantów. Uczestnicy programu musieli zde-
klarować chęć osiedlenia się na stałe w Stanach Zjednoczonych oraz 
posiadać silną motywację do szybkiego opanowania języka angiel-
skiego. Podobnie jak w projekcie Georgetown, uczestnicy kursu 
uczyli się języka metodą audiolingwialną. Należy zauważyć, że 
uczenie skupiało się na przekazaniu praktycznego języka, którego 
imigranci mogli używać w wielu sytuacjach formalnych oraz nie-
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formalnych poza klasą językową i który pozwalał im na funkcjono-
wanie w nowym środowisku na poziomie społecznym i zawodo-
wym. Nauczyciel dostarczał słuchaczom kursu odpowiedniego 
bodźca w formie werbalnej (np. wzoru jakiegoś zdania, początku 
zdania, pytania, wyrazu sugerującego treść wypowiedzi) lub w 
formie materiału wizualnego (np. obrazka czy podpisu dostosowa-
nego do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku) i wielokrot-
nie powtarzał bodziec. Następnie uczestnicy kursu byli proszeni o 
samodzielne powtarzanie bodźca, któremu towarzyszyło wzmoc-
nienie ze strony nauczyciela w formie pochwały, co gwarantowało 
sprzężenie zwrotne. Imigranci uczestniczący w programie musieli 
więc nie tylko wielokrotnie powtarzać po nauczycielu wzory zdań, 
ale również wykazać się bardzo dobrymi umiejętnościami zapamię-
tywania ich. Warto zaznaczyć, że język ojczysty imigrantów nie był 
wykorzystywany podczas zajęć, aby wyeliminować wszelkie my-
ślenie i porównywanie struktur języka angielskiego z językiem oj-
czystym. Po opanowaniu w formie ustnej różnorodnych struktur 
językowych, uczestnicy kursu musieli przyswoić materiał z zakresu 
angielskiego Braille’a oraz mowy ciała i mikroekspresji stosowanej 
przez osoby widzące (Jedynak, 2015: 146). 

4. Badania nad przyswajaniem ojczystego języka  

i implikacje do nauczania języka obcego 

Lata 60te, 70te i 80te ubiegłego wieku to okres bardzo intensyw-
nych badań nad nabywaniem języka ojczystego przez niewidome 
dzieci (np. Fraiberg, 1977; Mills, 1983). Publikacje naukowe, które 
pojawiły się w tamtych latach pozwoliły nie tylko zrozumieć proce-
sy poznawcze zachodzące u niewidomych dzieci przyswajających 
ojczysty język, ale również procesy związane z uczeniem się i nau-
czaniem języków obcych. Mills (1983, w Jedynak, 2015: 132-133), na 
przykład, zauważyła, że rozwój fonologiczny u dzieci niewidomych 
odbiega nieznacznie od rozwoju fonologicznego u dzieci widzących 
np. te pierwsze nie widząc miejsca artykulacji dźwięku np. /n/, 
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często zastępują go dźwiękiem o zupełnie innym miejscu artykula-
cji; podczas gdy widzące dzieci zastępują dźwięk /n/ innym 
dźwiękiem wargowym tzn. /m/, sugerując się przy produkcji tym 
samym miejscem artykulacji dla dwóch dźwięków. Powyższa ob-
serwacja może implikować pewne problemy fonologiczne w przy-
padku uczenia się języka obcego przez niewidome dzieci, ale już 
niekoniecznie przez dorosłych, którzy najczęściej mają opanowane 
strategie uczenia się nieznanych dźwięków. Warto zatem poświęcić 
więcej czasu na lekcji języka obcego na ćwiczenie problematycznych 
dźwięków, których miejsce artykulacji lub sposób artykulacji może 
być szczególnie trudny do uchwycenia przez niewidomego ucznia 
(Jedynak, 2014). 

Wyniki badań nad rozumieniem pojęć oraz prototypami w ję-
zyku ojczystym również dostarczają nauczycielom wiele wskazó-
wek jak efektywnie nauczać języka obcego w grupie uczniów nie-
widomych. Dunlea (1989) stwierdza, że brak wzroku od urodzenia 
powoduje, że interpretacja pojęć u osób niewidomych może odbie-
gać od interpretacji u osób widzących. Dunlea udowodniła, że ci 
pierwsi, mając ograniczony dostęp do namacalnych lub wizualnych 
cech obiektów ze świata zewnętrznego, mają problem z pojęciami 
nieabstrakcyjnymi oraz z generalizowaniem pojęć. Obserwacje te 
zostały potwierdzone przez wyniki badań Jedynak (2011), w któ-
rych niewidomi dorośli mieli problem z dokładnym opisaniem po-
jęć, a ich interpretacja pojęć i zjawisk różniła się nieznacznie od in-
terpretacji osób widzących (np. księżyc był opisywany przez jedną z 
badanych osób jako obiekt, który ma zawsze ten sam okrągły 
kształt, a pojęcie bitwa nie oznacza udziału w niej koni). Powyższe 
wyniki pozwalają przewidzieć pewne problemy z rozumieniem 
pojęć, które mogą pojawić się na zajęciach z języka obcego. Dlatego 
nauczyciel języka obcego powinien najpierw upewnić się, czy i w 
jaki sposób uczeń niewidomy interpretuje dane pojęcie, tak aby nie 
było negatywnej interferencji znaczenia z ojczystego języka do języ-
ka obcego. W miarę możliwości nauczyciel powinien wprowadzać 
słownictwo w języku obcym przy pomocy realiów (prawdziwych 
przedmiotów np. owoce), modeli przestrzennych (np. miniatura 
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księżyca w różnych fazach) lub poprzez połączenie technik doty-
kowych i słuchowych (np. model psa i odtwarzany dźwięk produ-
kowany przez psa). Niektóre pojęcia, które nie mogą być doświad-
czone przez dotyk lub słuch (np. kolory) powinny być 
wprowadzane w języku obcym w formie fraz językowych (np. zie-
lona trawa/green grass; niebieskie niebo/blue sky). 

Badania nad prototypami również pokazują, że niewidome oso-
by przypisują prototypowość do innych pojęć niż osoby widzące. W 
badaniu Jedynak (2008) wzięło udział 18 osób niewidomych i 18 
widzących w wieku 17-22 lat. W zadaniach testowych badani mu-
sieli podać najbardziej prototypowe skojarzenia do słów z ośmiu 
kategorii (ptak, mebel, owoc, ubiór, pogoda, sport) oraz uszerego-
wać różne słowa w ośmiu kategoriach, zaczynając od najbardziej 
prototypowego przedstawiciela danej kategorii (np. w kategorii 
ptak: gołąb, wróbel, łabędź, kaczka, sroka). Rozbieżności w przypi-
sywaniu prototypowości w języku ojczystym przez osoby niewi-
dome i widzące implikują pewne modyfikacje procesu dydaktycz-
nego podczas prowadzenia lekcji z języka obcego z uczniami 
niewidomymi. Ponieważ podręczniki do nauki języków obcych 
wprowadzają zagadnienia leksykalne w oparciu o prototypy cha-
rakterystyczne dla osób widzących, nauczyciel powinien wzbogacić 
prezentację nowego materiału o słownictwo prototypowe dla osób 
niewidomych. 

Badanie procesu przyswajania przez niewidome dziecko języka 
ojczystego zainspirowało również Marshalla (1968, w Jedynak, 
2015: 146-147). Autor zauważył, że nauczyciele, podobnie jak rodzi-
ce uczący niewidome dziecko ojczystego języka, muszą dostosować 
materiały dydaktyczne do niewidomego ucznia przygotowując dla 
niego autentyczne przedmioty (ang. realia), poprzez które może 
doświadczać uczenia się języka obcego w kontekście. Natomiast 
Nikolic (1987) w swojej publikacji Nauczanie angielskiego jako języka 
obcego w szkołach dla niewidomych i słabowidzących porównuje osią-
gnięcia w nabywaniu języka ojczystego i obcego. Autor stwierdza, 
że uczniowie z niepełnosprawnością wzroku mogą odnieść sukces 
w nauce języka obcego, podobnie jak ma to miejsce w nauce ich 
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ojczystego języka. Nikolic zwraca uwagę na fakt, że tego typu ucz-
niowie mają szczególny potencjał do przyswajania języków ze 
względu na ich wrażliwość słuchową oraz wyjątkowo wyćwiczoną 
pamięć. Można zatem przypuszczać, że powyższe predyspozycje 
pomagają w opanowaniu fonetyki i fonologii języka obcego oraz 
posługiwaniu się gotowymi strukturami językowymi. Nikolic po-
stuluje również, aby uczniowie niewidomi i słabowidzący uczyli się 
języka obcego razem z uczniami widzącymi, gdyż nie ma żadnych 
przeciwskazań, aby ci pierwsi byli uczeni według innego programu 
nauczania. Jeśli chodzi o materiały, z których korzystają nauczyciele 
języków obcych, to powinny one być dostosowane w taki sposób, 
aby uczeń mógł wykorzystywać resztki wzroku lub używać innych 
zmysłów kompensujących utratę wzroku. 

W latach 80tych metoda audioligwialna nie była już tak popular-
na i metodycy zaczęli zwracać większą uwagę na rozwijanie umiejęt-
ności pisania. Dlatego Nikolic podkreśla w swojej publikacji, że umie-
jętności pisania i czytania w Brajlu w pierwszym języku powinny być 
traktowane priorytetowo, gdyż warunkują one późniejsze opanowa-
nie tych umiejętności w Brajlu w języku obcym. Autor zwraca rów-
nież uwagę na fakt, że chociaż biegłość w Brajlu w języku ojczystym 
przekłada się również na biegłość w języku obcym, to uczniowie 
mogą mieć problemy z niektórymi podwójnymi symbolami, tzn. 
takimi, które mogą mieć różne znaczenia w języku ojczystym i ob-
cym. Podobny punkt widzenia ma Guinan (1997), który twierdzi 
krytycznie, że zajęcia językowe nie mogą opierać się tylko na trady-
cyjnej metodzie audiolingwialnej rozwijającej głównie słuchanie i 
mówienie, tylko dlatego że uczeń jest pozbawiony wzroku. Guinan 
dochodzi do wniosku, że drugorzędne traktowanie umiejętności pi-
sania i czytania w języku obcym wynika przede wszystkim z braku 
kompetencji nauczycieli języków obcych, którzy nie znają wcale lub 
w bardzo minimalnym stopniu opanowali Braille’a. W konsekwencji 
wielu uczniów niewidomych ma problemy z prawidłowym przelite-
rowaniem i zapisem obcojęzycznych słów, a w szczególności słów 
angielskich. Guinan postuluje, aby nauczyciele języków obcych szko-
lili się z zakresu edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku. 
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5. Rola języków obcych we współczesnym świecie 

Ostatnie dwie dekady to okres wielu zmian w edukacji języko-
wej zainspirowane polityką inkluzyjną oraz hasłami równościowy-
mi wyrażonymi w inicjatywach Edukacja dla Wszystkich i Język dla 
Wszystkich. Wielu badaczy podkreśla ogromną rolę języków obcych 
w kształtowaniu osobowości i przygotowaniu do aktywności za-
wodowej (Marek, 2000a i 2000b; Krzeszowski, 2001; Aikin-Araluce, 
2005; Czerwińska 2008; Wyszyńska, 2013). Słabowidzący i niewi-
domi absolwenci kierunków filologicznych znajdują pracę w zawo-
dzie nauczyciela języka obcego, tłumacza symultanicznego lub pi-
semnego. Nauka języka obcego kompensuje utratę wzroku 
pomagając uczniowi zintegrować się ze społeczeństwem oraz 
wpływa pozytywnie na jego strukturę psychiczną (poczucie warto-
ści, niezależność). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku posiadają-
cy kompetencje językowe, szczególnie z języka angielskiego, jest 
również bardziej atrakcyjny na unijnym rynku pracy (Jedynak, 
2015). McColl (2000) w swojej publikacji Języki nowożytne dla wszyst-
kich również wskazuje na korzyści wynikające z uczenia się języka 
obcego. Według autorki potrzeba komunikowania się z ludźmi na 
całym świecie stanowi ogromną motywację do nauki języka obcego 
przez osoby zarówno pełnosprawne jak i niepełnosprawne. Co wię-
cej, autorka twierdzi, że niepełnosprawne osoby mogą odnieść suk-
ces w nauce języka obcego jeśli stworzy się im odpowiednie wa-
runki i możliwości oraz odpowiednio zostaną zmotywowane. 
McColl uważa, że skuteczność nauki języka obcego zależy w dużej 
mierze od nauczycieli i tego, w jaki sposób wydobędą z ucznia nie-
pełnosprawnego jego potencjał. 

Aikin-Araluce (2005: 81) również zwraca uwagę na rolę nauczy-
ciela w nauce języka obcego. W swojej publikacji poświęconej ucze-
niu języka angielskiego w Hiszpanii prezentuje wyniki badania, 
które wskazują, że sukces niewidomych dzieci młodszych jest moż-
liwy jeśli dokona się odpowiedniej adaptacji materiałów dydak-
tycznych, np. fiszki z obrazkami i podpisami, powszechnie wyko-
rzystywane na zajęciach językowych w celu wprowadzenia nowych 
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elementów leksykalnych, są dostosowane poprzez zastosowanie 
grafiki dotykowej. Autorka zwraca również uwagę na potrzebę 
wprowadzania przez nauczycieli wskazówek werbalnych ułatwia-
jących lokalizację przedmiotów w klasie. 

W 2005 roku pojawił się raport Komisji Europejskiej Potrzeby 
edukacji specjalnej w Europie. Nauczanie i uczenie się języków. Analiza i 
innowacje. Dokument ten podsumowuje lata badań w obszarze nau-
czania języka obcego wśród uczniów z różnymi niepełnosprawno-
ściami. W konkluzji raportu znajduje się stwierdzenie na temat roli 
języka obcego w szkolnictwie specjalnym: Uczenie się języka obce-
go rozwija umiejętności potrzebne do życia oraz dostarcza narzędzi 
wspomagających rozwój osobowościowy oraz społeczny (Raport 
Komisji Europejskiej, 2005: 142). 

6. Badania nad podniesieniem efektywności uczenia  

języka obcego 

Ostatnie dwie dekady to również okres intensywnych poszuki-
wań sposobów podniesienia efektywności nauczania języka obcego 
w środowisku uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Wyszyńska 
(2013) w swojej pracy doktorskiej wskazuje na potrzebę nauczania 
języka obcego z wykorzystaniem podejścia holistycznego. W prze-
prowadzonym przez nią badaniu w grupie uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku, autorka wdrożyła eksperymentalną metodę 
nauczania języka obcego nazwaną Psychojęzykowa terapia – Dotykanie 
świata, w której kompetencje językowe są rozwijane równocześnie z 
pokonywaniem emocjonalnych zahamowań ucznia. Powyższa me-
toda dotyczy zatem zarówno warstwy językowej, jak i emocjonal-
nej. Język jest rozwijany dwutorowo, tzn. leksyka i gramatyka są 
wprowadzane równocześnie poprzez metodę bezpośrednią (z ang. 
direct method) oraz z wykorzystaniem takich elementów, jak pia-
sek, woda oraz różnorodnych technik rozwijających percepcję słu-
chowo-dotykową. Opisana metoda wspomaga również rozwój 
emocjonalny ucznia poprzez zastosowanie Metody B.S.M. bioema-
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nacyjnego sprzężenia ciała z mózgiem (z ang. Brain Linkage Met-
hod) i elementów wykorzystywanych w psychoterapii, takich jak 
technika sandtray czy kontrola oddychania. Wyniki badań Wyszyń-
skiej wskazują na wysoką skuteczność powyższej eksperymentalnej 
metody uczenia języka obcego. Autorka zaobserwowała nie tylko 
wzrost kompetencji językowych u dzieci z niepełnosprawnością 
wzroku, ale również wzmocnienie ich poczucia samorealizacji i 
poczucia wartości. Wyszyńska twierdzi, że to właśnie połączenie w 
jej eksperymentalnej metodzie elementów języka z elementami psy-
choterapii pozwala dzieciom osiągnąć tak dobre wyniki z języka 
obcego. 

Jedynak (2015), podobnie jak Wyszyńska, zauważa potrzebę 
włączenia elementów psychoterapii do nauki języka obcego. Autor-
ka twierdzi, że brak podręczników do nauki języków obcych oraz 
materiałów dydaktycznych w powiększonym druku i Brajlu oraz 
niedoświadczeni nauczyciele języków obcych wpływają na emocje 
ucznia z niepełnosprawnością wzroku. Co więcej, w odróżnieniu od 
ucznia widzącego uczeń słabowidzący lub niewidomy posiada zu-
pełnie inną strukturę afektywną, w której bardzo często mogą do-
minować niepewność i lęk, niskie poczucie wartości, wrodzona 
bezradność, niska motywacja i autonomia czy zewnętrzne umiej-
scowienie poczucia kontroli. Niejednokrotnie te negatywne stany 
emocjonalne charakteryzują tego rodzaju ucznia zanim rozpocznie 
on naukę języka obcego i towarzyszą mu we wszystkich sytuacjach 
niezwiązanych bezpośrednio z nauką. Wyniki badania ilościowego 
i jakościowego (wywiady) przeprowadzonego przez autorkę po-
zwoliły ustalić, że to czynniki afektywne (niska kompetencja radze-
nia sobie, niska autonomia, oraz zewnętrzne umiejscowienie poczu-
cia kontroli w przypadku osób niewidomych) powodują, że 
uczniowie z niepełnosprawnością wzroku osiągają niskie wyniki w 
nauce języka obcego. Taki stan rzeczy ma miejsce pomimo tak wielu 
możliwości oferowanych im w ramach programów i projektów 
unijnych oraz ogromnego potencjału uczniów słabowidzących i 
niewidomych do nauki języków obcych. Wnioski z badania trzech 
korelatów afektywnych zaowocowały stworzeniem afektywnego 
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modelu nauczania języka obcego opartego na psychoterapii. Jego 
głównym celem jest wskazanie nauczycielom języka obcego, w jaki 
sposób, oprócz wzmacniania kognitywnego potencjału osób słabo-
widzących i niewidomych, można przyczynić się do poprawy wy-
ników w nauczaniu tego typu uczniów. Model ten opiera się na 
założeniach edukacji afektywnej, zgodnie z którą najpierw należy 
rozwinąć osobowość ucznia (jego emocje, postawy, system poglą-
dów), a dopiero później skupiać się na uczeniu tradycyjnych 
przedmiotów. Zaproponowany model wpisuje się w nurt edukacji 
humanistycznej i pozytywnej psychologii. Składa się on z trzech 
etapów: 1) oceny stanu emocjonalnego ucznia przez nauczyciela 
języka obcego za pomocą takich narzędzi, jak konsultacja z psycho-
logiem szkolnym, zaświadczenia z poradni pedagogiczno-
psychologicznej, raporty medyczne, indywidualne programy edu-
kacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowane dla ucznia, obserwacje 
wychowawców i członków rodziny ucznia; 2) opracowania przez 
nauczyciela języka obcego indywidualnego planu strategicznego 
skupiającego się na negatywnych stanach afektywnych hamujących 
efektywne uczenie się języka obcego; 3) wdrożenia do standardo-
wego programu nauczania języka obcego odpowiednich ćwiczeń 
językowych uzupełnionych o strategie psychoterapeutyczne (np. 
techniki gier dramatycznych i psychodramy, wzmacniające poczu-
cie wartości). 

Sukces w nauce języka obcego zależy również od umiejętności 
stosowania strategii uczenia się, w tym strategii uczenia się słownic-
twa. Koncepcja strategii uczenia się języka pojawiła się w połowie 
lat 70tych XX wieku, ale została rozpowszechniona później dzięki 
publikacjom takich wiodących badaczy jak Rubin (1981), O’Malley 
et al. (1985), a w szczególności Oxford (1990). Wyniki ich badań 
zainspirowały również badania nad strategiami u osób z niepełno-
sprawnością wzroku. Wesołowska i Jedynak (2014) postanowiły 
zbadać wpływ utraty wzroku na wybór strategii uczenia się języka 
angielskiego u młodzieży gimnazjalnej i licealnej na średniozaa-
wansowanym poziomie (B1, B1+). Analiza komparatywna trzech 
grup uczniów (tzn. grupy uczniów niewidomych i ociemniałych, 
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grupy uczniów słabowidzących oraz grupy uczniów widzących) 
pokazała, że trzy grupy różnią się w stosowaniu strategii, chociaż 
występują grupy strategii stosowane przez wszystkich uczniów. 
Procedura badawcza wykorzystywała technikę wywiadu retrospek-
tywnego, podczas którego uczestnicy badania musieli wypowie-
dzieć się na temat strategii, które stosowali przy nauce następują-
cych kategorii leksykalnych: rzeczowników abstrakcyjnych, 
idiomów, wyrażeń przyimkowych oraz rekcji czasowników z przy-
imkami. Aby zachęcić badanych do opisania sytuacji/ kontekstu, w 
którym nauczyli się danej kategorii leksykalnej zastosowano rów-
nież elementy wywiadu otwartego. Respondenci mogli opisać stra-
tegię, dzięki której zapamiętali daną kategorię leksykalną podaną 
im przez badaczy, wskazać na znajomość danej kategorii leksykal-
nej lub wskazać na brak znajomości strategii. Odpowiedzi respon-
dentów zostały zaklasyfikowane jako K ( z ang. known before – 
znane wcześniej), 0 ( do not remember – nie pamiętam), I Strategia 
Słowa Kluczowego (z ang. keyword), II Strategia używania wyob-
raźni (z ang. using imagery), III Strategia zapamiętywania poprzez 
dźwięku (z ang. representing sounds in memory), IV Strategia za-
stosowania ruchu (z ang. employing action), V Strategia skojarzeń 
(z ang. mental associations). Wyniki badania pokazały, że istniały 
statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami, a mianowicie: 

– widzący uczniowie stosowali częściej od innych grup strategie 
z grupy I, 

– słabowidzący uczniowie stosowali częściej od innych grup 
strategię III, oraz 

– niewidomi uczniowie stosowali częściej od innych grup stra-
tegie V. 

Powyższe wyniki mogą sugerować, że nauczyciele języków ob-
cych powinni nie tylko pomagać uczniom niewidomym i słabowi-
dzącym rozwijać strategie słowa kluczowego, powszechnie stoso-
wane przez osoby widzące, ale również rozwijać strategie 
zapamiętywania słów poprzez dźwięk oraz strategie zapamiętywa-
nia poprzez skojarzenia. Warto wspomnieć w tym miejscu o projek-
cie LANGLEARN-L realizowanym na platformie, który pozwala 



Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji 225 

osobom słabowidzącym i niewidomym, ich rodzicom oraz nauczy-
cielom na wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się ze strategiami 
uczenia się języka ojczystego i obcego przez osoby z niepełno-
sprawnością wzroku. 

7. Podsumowanie 

Nauczyciel języków obcych, który pracuje z uczniem słabowi-
dzącym lub niewidomym powinien dysponować nie tylko wiedzą 
merytoryczną z zakresu języka obcego, ale również tą związaną z 
nabywaniem języka pierwszego i obcego przez osoby niepełno-
sprawne wzrokowo. Przegląd badań zaprezentowany w niniejszym 
artykule pokazuje, że nauczyciel nie powinien ograniczać się do 
stosowania metody audiolingwialnej rozwijającej głównie sprawno-
ści słuchania i mówienia w języku obcym, ale również rozwijać 
sprawności językowe, takie jak czytanie i pisanie. Nauczyciel powi-
nien także rozwijać wszystkie aspekty języka obcego takie jak gra-
matyka, fonetyka i słownictwo. Nie ma żadnych przeciwwskazań 
do wprowadzania słownictwa w języku obcym, nawet jeśli odnosi 
się ono do pojęć doświadczanych przez kanał wzrokowy. Warto 
jednak zawsze upewnić się, czy uczeń niewidomy prawidłowo in-
terpretuje dane pojecie w języku ojczystym. Nauczyciel powinien 
mieć świadomość, jak istotną rolę w procesie nabywania języka 
pełnią emocje oraz że można połączyć proces dydaktyczny z ele-
mentami psychoterapii, co gwarantuje lepsze osiągnięcia w nauce 
języka obcego. 
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Wprowadzenie 

Analogia jest pojęciem używanym w różnych codziennych sy-
tuacjach. Gdyby człowieka pozbawiono możliwości korzystania z 
analogii, najprawdopodobniej nie poradziłby sobie z przyswaja-
niem nowej wiedzy. 
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Termin „analogia” jest pochodzenia greckiego αναλoγiα. Składa 
się z przysłówka „an”, „ana” (αν, ανα) i odnosi się do stopnia po-
wielenia, np. dwukrotnie, trzykrotnie. Drugi składnik tego pojęcia 
to rzeczownik „logos” (λογοξ), pochodzący od czasownika „legin” 
(λεεγειν), co oznacza „składać”, „mówić”. Etymologicznie pojęcie 
„analogia” jest stanem odnoszącym się do bytowania określonej 
rzeczy lub też dowodzeniem o niej. 

Przeglądu literatury przedmiotu na temat różnych ujęć pojęcia 
„analogia” dokonali Zdzisław Chlewiński, Andrzej Falkowski i Piotr 
Francuz1. Znane są dwa podejścia odnośnie definiowania tego ter-
minu. Pierwsze to podejście strukturalne, inaczej syntaktyczne, za-
kładające, że analogia jest czymś równoważącym pomiędzy dwoma 
obiektami lub zdarzeniami. Pozwala ona na analizę relacji pomię-
dzy wybranymi elementami jakiegoś zdarzenia. Ta analiza może 
odnosić się do elementów dostępnych na drodze percepcji bądź też 
składowych danego zdarzenia, które są niedostępne bezpośrednio 
naszemu poznaniu. Drugie podejście – funkcjonalne, inaczej prag-
matyczne, wyjaśnia „analogie” w nieco odmienny sposób. Analogia 
zdaniem zwolenników tego ujęcia, odnosi się przede wszystkim do 
szukania związków pomiędzy elementami zewnętrznymi, wycho-
dzącymi poza zakres dotyczący badanego zdarzenia. Proces analo-
gizowania, czyli porównywania zdarzeń, jest możliwy w momen-
cie, kiedy pojawia się gotowość do myślenia w kategoriach 
przyczynowo skutkowych. 

Zdaniem Edwarda Nęcki, Jarosława Orzechowskiego i Błażeja 
Szymury2 analogia jest pewnym transferem pomiędzy różnymi 
dziedzinami nauki. Transfer może być pozytywny (kiedy jednostka 
pogłębia wiedzę i wykorzystuje różne techniki, aby rozwiązać na-
potkany problem) lub też negatywny (w tym przypadku zastoso-
wanie podobnych technik w zbliżonych sytuacjach problemowych 
jest mało skuteczne). 
________________ 

1 Z. Chlewiński, A. Falkowski, P. Francuz, Wnioskowanie przez analogię w proce-
sach kategoryzacji, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1995, s. 25-38. 

2 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s. 474-478. 
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Analogia jest podstawą do wyciągania pewnych wniosków, do 
łączenia ze sobą danych w poszczególne podklasy. Dzięki procesom 
analogii, na podstawie posiadanych informacji o danym przedmio-
cie, możliwe jest przypisywanie jego cech innym przedmiotom. 
Analogia może dotyczyć semiotyki oraz metodologii. Z punktu 
widzenia metodologii analogia jest oceniana jako podstawowa teo-
ria będącą punktem wyjścia dla niektórych rozumowań lub teorii 
modeli3. 

Należy podkreślić, że terminy „analogia” i „rozumowanie przez 
analogie” nie są terminami jednoznacznymi. 

Rozumowanie przez analogie, jak podaje Tadeusz Kwiatkowski4 
„jest to rozumowanie, w którym, mając w jednym (lub więcej) zaob-
serwowanym przypadku pewien układ elementów, w innym zaś 
fragment takiego układu, dochodzimy do stwierdzenia, jak ten 
fragment uzupełnia się do całości układu”. 

Z kolei Adam Biela5 podaje trzy główne cele rozumowania 
przez analogię: 

1) Rozumowanie przez analogie może być wykorzystane do 
wzbogacenia posiadanej wiedzy. 

2) Rozumowanie przez analogie pozwala na określenie relacji 
pomiędzy elementami. 

3) Rozumowanie przez analogie zwiększa prawdopodobień-
stwo, że dana konkluzja jest prawdziwa. 

Rozumowanie przez analogie u uczniów niewidomych 

Badań na temat rozumowania przez analogie u uczniów z nie-
pełnosprawnością wzroku jest stosunkowo niewiele. Bogdan Pietru-
________________ 

3 J. Przybyłowski, O pewnej interpretacji wnioskowania przez analogie, [w:] Logiczne 
podstawy rozumowań, cz. II, red. L. Kostro, J. Przybyłowski, Wydawnictwo, Uniwer-
sytet Gdański, Gdański, 1997, s. 28-39. 

4 T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1992, s. 303. 
5 A. Biela, Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa, 1989, s. 19-39. 
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lewicz6 przeprowadził eksperymenty wśród 60 osób niewidomych 
w wieku szkolnym (III, V i VII klasa szkoły podstawowej). Wycho-
dził on z założenia, że osoby niewidome, posługując się od naj-
młodszych lat analogią, zdobywają umiejętności coraz lepszego jej 
zastosowania, nawet w sytuacjach całkowicie dla siebie nowych. 
Eksperymenty Bogdana Pietrulewicza dotyczyły analogii opartych 
na materiale semantycznym (relacje część – całość, relacja przeci-
wieństwa, relacja przyczynowo skutkowa), bazujących na materiale 
liczbowym oraz analogii geometrycznych. Główną hipotezą było 
stwierdzenie, że zdolność rozumowania przez analogie rozwija się 
w takim samym stopniu, jak w przypadku osób widzących. W za-
kresie analogii opartych na materiale figuralnym lepiej wypadają 
osoby widzące, wykonujące zadania w zakresie percepcji wzroko-
wej, jako kolejni zaklasyfikowali się niewidomi, wykonujący te sa-
me zadania co widzący, ale w wersji dotykowej. Najniższe wyniki 
osiągnęli niewidomi rozwiązujący zadania w wersji dotykowej. 

Zofia Sękowska7 w swoich badaniach nad rozumowaniem przez 
analogie podkreśliła, jak wielkie jest znaczenie analogii, zwłaszcza 
przy ujmowaniu zewnętrznych cech określonych przedmiotów, 
takich jak: wielkość, barwa, kształt. Są to cechy niedostępne niewi-
domym. Zdaniem Zofii Sękowskiej osoby niewidome wykorzystują 
analogie przy poznawaniu prostych, mało rozbudowanych przed-
miotów, a jest to możliwe dzięki posiadaniu ogólnych informacji na 
dany temat. Stosunkowo rzadko osoby niewidome posługują się 
analogiami odnośnie wielkości przedmiotów. Inną zaletą stosowa-
nia analogii jest wykorzystywanie ich do nazywania doznań zmy-
słowych czy emocjonalnych oraz do tworzenia wyobrażeń suroga-
towych. Zdaniem M. Grzegorzewskiej8 wyobrażenia surogatowe to 
________________ 

6 B. Pietrulewicz, Rozwój rozumowanie przez analogię u dzieci niewidomych, Wy-
dawnictwo PAN, Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, 
Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1983, s.82-95 

7 Z. Sękowska, Kształcenie dzieci niewidomych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 
1974, s. 175-183. 

8 M. Grzegorzewska Struktura wyobrażeń surogatowych u niewidomych, Polskie 
Archiwum Psychologii, 1927, t.1, 4, s. 302. 
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„pewne substytuty tych treści poglądowych, które ludziom niewidzącym, 
w zupełności lub częściowo są niedostępne, a odgrywają ważną rolę w 
kształtowaniu ich świata wyobrażeń i pojęć”. Analogia pozwala na łą-
czenie ze sobą wrażeń, na szukaniu cech wspólnych. Taka aktyw-
ność poznawcza wzbogaca wiedzę, rozszerza zakres wyobrażeń 
surogatowych, które stają się w ten sposób wielomodalnymi. 

Aby niewidomi mogli dokonywać analogii, potrzebna jest umie-
jętność tworzenia określonych reprezentacji umysłowych, które 
powstają w wyniku złożonego procesu poznawczego bazującego na 
wrażeniach pochodzących z różnych źródeł: z kanałów sensorycz-
nych (dotykowych, słuchowych, czuciowych) a także z wrażeń 
przestrzennych9. Wrażenia te transportowane są następnie do pa-
mięci roboczej, gdzie poddawane są dalszej obróbce. Zdaniem Serge 
Bouaziz, Sandrine Russier i Annie Magnan10; Cesara Cornoldi, Ma-
rii-Chiary Fastame i Tomaso Vecchi11; Mortona A. Hellera oraz 
Edouarda Gentaza12, niewidzenie o charakterze wrodzonym nie 
ogranicza powstawania obrazów mentalnych, lecz są one uboższe 
w informacje i wolniej powstają niż w przypadku osób posługują-
cych się wzrokiem. 

Do tworzenia analogii geometrycznych potrzebna jest umiejęt-
ność dokonywania rotacji. Aby jej dokonywać, potrzebny jest punkt 
odniesienia wobec którego będzie dokonywać się rotowanie. Dlate-
go też zdaniem Anny Sfard wartościowe jest wykorzystywanie w 
procesie uczenia przedmiotów ścisłych różnych ram, w których 

________________ 

9 C. Cornoldi, M.-C. Fastame, T. Vecchi, Congenitally blindness and spatial mental 
imagery, [in:] Touching for Knowing, eds. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz, Amster-
dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003, vol. 53, p. 173-187. 

10 S. Bouaziz, S., Russier, A. Magnan, The Copying of Complex Geometric Drawings 
by Sighted and Visully Impaired Children, “Journal of Visual Impairment and Blind-
ness” 2005, vol. 99(12), p. 765-774 

11 C. Cornoldi, M.-C. Fastame, T. Vecchi, Congenitally blindness and spatial mental 
imagery, [in:] Touching for Knowing, eds. Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz, Amster-
dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003, vol. 53, p. 173-187. 

12 M.A. Heller, E. Gentez, Psychology of Touch and Blindness, Psychology Press, 
New York, 2014, p. 132-149. 
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można obracać obiekty, przedmioty, rysunki, tworzyć wykresy i 
schematy13. Z kolei Brigotte Röder i Frank Rösler14 stwierdzili, że 
tworzenie zrotowanych obiektów w wyobraźni niewidomych po-
wstaje wolniej i zawiera więcej błędów niż w przypadku osób wi-
dzących. 

Badania dotyczące wykorzystywania analogii w grupie uczniów 
niewidomych, a także tworzenia reprezentacji przestrzennych były 
prowadzone przez Marcusa Kanuff i Elisabeth May15. Przeprowa-
dzili oni trzy grupy eksperymentów, w których osoby niewidome i 
osoby widzące (z zawiązanymi oczami) wykonywały te same zada-
nia. Dotyczyły one określania relacji wzrokowo-przestrzennych, 
które są łatwe do rozwiązania zarówno wzrokowo jak i przestrzen-
nie; relacji wizualnych, które można łatwo rozwiązać wizualnie 
oraz zadań trudnych, w których nie da się łatwo przewidzieć roz-
wiązania zarówno wizualnie jak i przestrzennie. Okazało się, że 
niewidomi niezależnie od typu zadania wykonywali je wolniej i 
mniej dokładnie. Autorzy uważają też, że jeśli wnioskowanie doty-
czące relacji przestrzennych opiera się także o informacje słowne, 
sam proces rozumowanie przebiega sprawniej i jest bardziej po-
prawny. 

Rozumowanie przez analogie odgrywa ogromną rolę w życiu 
osób niewidomych. Umożliwia poznawanie zjawisk, które nie są 
dostępne niewidomym za pomocą dotyku i słuchu. Ponieważ osoby 
widzące posługują się słownictwem i wyrażeniami ujmującymi 
relacje pomiędzy wszystkimi zmysłami – niewidomi muszą w jak 
najlepszy dla siebie sposób poznać te wyrażenia. Umożliwia im to 
właśnie analogia. Rozumowanie przez analogie umożliwia pozna-
________________ 

13 A. Sfard, Balancing the unbalancable: The NCTM Standards in Light of Theories of 
Learning Mathematics, [in:] A research companion to principles and standards for school 
mathematics eds. J. Kilpatrick, W.G. Martin, D. Schifter, National Council for Teach-
ers of Mathematics, Reston, Virginia, 2003, p. 353-392. 

14 B. Röder, F. Rösler, Visual input does not facilitate the scanning of spatial images, 
“Journal of Mental Imagery”, 1998, vol. 22(3-4), p. 165-182. 

15 M. Knauff, E. May, Mental Imagery, Reasoning, and Blindness, “The Quarterly 
Journal of Experimetal Psychology”, 2006, vol. 59(1), p. 161-177. 
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wanie określonych relacji pomiędzy przedmiotami, pojęciami, zja-
wiskami, poszerza zakres słownictwa, zwiększa ilość rozumianych 
zagadnień, dzięki czemu tworzona wizja rzeczywistości jest bar-
dziej adekwatna. 

Założenia metodologiczne 

Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób rozumowanie 
przez analogie geometryczne kształtuje się w trzech grupach wie-
kowych uczniów niewidomych i widzących (10, 12 i 14 lat). Na 
podstawie literatury dotyczącej pedagogiki specjalnej i psychologii 
oraz własnych doświadczeń sformułowano następujące pytania 
badawcze, które poddano weryfikacji, stosując właściwie dobrane 
narzędzia pomiaru: 

1) Jakie jest rozumowanie przez analogie geometryczne u 
uczniów niewidomych w III i V klasie szkoły podstawowej 
oraz I klasie gimnazjum? 

2) Jakie jest rozumowanie przez analogie geometryczne u 
uczniów niewidomych w porównaniu do uczniów widzących 
w III i V klasie szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum? 

Badania na temat analogii opartych na materiale figuralnym zo-
stały przeprowadzone m.in. przez Bogdana Pietrulewicza16. Wyka-
zał on, że w zakresie percepcji dotykowej uczniów niewidomych i 
widzących w klasie III, V szkoły podstawowej i I gimnazjum, odno-
szącej się do analogii opartych na materiale obrazkowo figuralnym, 
nie ma istotnych statystycznie różnic. Natomiast w zakresie percep-
cji dotykowej i wzrokowej uczniów widzących istnieją istotne staty-
stycznie różnice niezależnie od wieku badanych (10, 12 i 14 lat). 
Ponadto badania B. Pietrulewicza17 wykazały, że nie ma istotnych 
________________ 

16 B. Pietrulewicz, Rozwój rozumowanie przez analogię u dzieci niewidomych, Wy-
dawnictwo PAN, Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, 
Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1983, s. 82-95. 

17 B. Pietrulewicz, Rozwój rozumowanie przez analogię u dzieci niewidomych, Wy-
dawnictwo PAN, Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, 
Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1983, s. 82-95. 
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statystycznie różnic w zakresie percepcji dotykowej niewidomych i 
percepcji wzrokowej widzących. Zatem zakłada się, że niewidomi 
równie trafnie jak widzący będą ujmować relacje analogii opartych 
na materiale figuralnym. 

Charakterystyka osób badanych 

Badaniami objęto 126 uczniów18. Grupę podstawową stanowiło 
63 uczniów niewidomych w wieku 10 lat (III klasa szkoły podsta-
wowej), 12 lat (V klasa szkoły podstawowej) i 14 lat (I klasa gimna-
zjum). Podzielono ich na trzy kategorie wiekowe liczące po 21 osób. 
Uczniowie niewidomi pochodzili z całej Polski i uczyli się w 7 spe-
cjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, dlatego też dobór do 
grupy był celowy. Grupa uczniów niewidomych pod względem 
płci była jest równoliczna – chłopców było 25 a dziewcząt 38. Wśród 
21 badanych trzecioklasistów – 9 (42,9%) przebywało w internacie 
od 4 lat, czyli od rozpoczęcia nauki w klasie „0”, 2 osoby (9,5%) 
przebywały 3 lata, 7 osób (33,3%) – 2 lata, 2 osoby (9,5%) – 1 rok. W 
klasie V 4 osoby (19%) były mieszkańcami ośrodka od 6 roku życia, 
7 (33,3%) – od I klasy, 1 (4,8%) – od II klasy, 5 (23,8%) – od III klasy, 
2 (9,5%) – od IV klasy, 2 osoby (9,5%) nie mieszkały w ośrodku ni-
gdy. Wśród gimnazjalistów 8 uczniów (38,1%) przebywało w 
ośrodku 7 lat, czyli od I klasy, 6 (28,6%) – od 6 lat, 3 (14,2%) – od 5 
lat, 1 (4,8%) – od 4 lat, 1 (4,8%) – od roku, dwoje mieszkało poza 
ośrodkiem. 

Grupę porównawczą stanowiło 63 uczniów widzących podzie-
lonych na takie same grupy wiekowe i liczbowe. Dobór do grupy 
porównawczej był celowo losowy, ponieważ dobrano ją pod 
względem liczebności, płci, klasy i miejsca zamieszkania w odnie-
sieniu do uczniów niewidomych. 

________________ 

18 Badania zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2007/2008 i stanowią 
fragment badań zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej. W Polsce od tego 
czasu nie podejmowano badań na temat analogii geometrycznych. 
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Przy doborze osób do grupy przestrzegano wyznaczonych 
uprzednio kryteriów: istnienie lub brak uszkodzenia wzroku (w 
przypadku uczniów z uszkodzonym wzrokiem grupę badawczą 
stanowią osoby niewidome od urodzenia bądź też te, które utraciły 
wzrok przed 5 rokiem życia); wiek (10; 12 i 14 lat); stwierdzony 
prawidłowy rozwój intelektualny; typ szkoły (specjalny ośrodek 
szkolno–wychowawczy dla uczniów niewidomych; szkoła ogólno-
dostępna dla uczniów widzących); brak dodatkowych schorzeń. 

W poniższym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań 
w zakresie analogii opartych na materiale obrazkowo figuralnym. 
W celu zbadania rozumowania przez analogie geometryczne wyko-
rzystano 12 tablic serii B Progressive Matrices Johna C. Ravena. Wy-
brano tylko serię B Maryc, gdyż opiera się na zasadzie analogii 
między parami figur, co zgodne jest z postawionymi celami badaw-
czymi. Uczniowie widzący rozwiązywali obrazkową wersję w ory-
ginale, natomiast uczniowie niewidomi otrzymali tablice prze-
kształcone na wersję dotykową. 

Seria B 12 Matryc Johna C. Ravena została skonstruowana na 
zasadzie analogii zachodzącej pomiędzy dwiema parami figur. Za-
daniem ucznia jest wykrycie relacji, jaka zachodzi pomiędzy parą 
figur i przeniesienie tej relacji na drugą parę, składającą się z jedne-
go elementu podanego i niewiadomej, która powinna być wybrana 
na podstawie analogii z 6 podanych wycinków. Figury można obra-
cać wokół osi poziomej lub pionowej. Kształty figur w zadaniach B1, 
B9, B10, B11, B12 są punktowo symetryczne, a w zadaniach B2, B3, B4, 
B5, B6, B7, B8 mają charakter punktowo asymetryczny. Figury punk-
towo symetryczne po obrocie wokół osi nie zmieniają położenia, 
punktowo asymetryczne natomiast zmieniają położenie. 

Wyniki badań 

Analiza statystyczna danych uzyskanych dzięki zastosowaniu 
12 tablic serii B Progressive Matrices J.C. Ravena pozwoliła określić, 
jakie wyniki w zakresie analogii geometrycznych otrzymują zarów-
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no uczniowie niewidomi, jak i widzący w wieku 10, 12 i 14 lat, 
uczący się na tych samych szczeblach edukacyjnych (zob. tabela 1) 

Tabela 1. Różnice w średnich dla zmiennej analogie geometryczne uczniów z nie- 
 widomych i widzących 

Zmienna 
Wiek 

badanych 

Uczniowie z 
niewidomi 

(N=63) 

Uczniowie 
widzący 
(N=63) 

Wynik testu t-
Studenta 

M SD M SD Wartość t df p 

Analogie geome-
tryczne 

10 lat 4,10 1,37 6,00 2,53 -3,032 40 0,005 

12 lat 7,76 2,30 8,48 1,81 -1,119 40 0,270 

14 lat 9,33 1,24 10,00 1,55 -1,540 40 0,131 

Objaśnienia: M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, df – stopnie swo-
body, 

p – poziom istotności, pogrubienie czcionki – istotność statystyczna < 0,05; 
Źródło: Analiza własna na podstawie SPSS 24.0. 

W zakresie analogii geometrycznych uczniowie mieli do roz-
wiązania 12 prób. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 
otrzymywali punkt. Maksymalnie mogli otrzymać 12 punktów a 
minimalnie 0. Najwyższą średnią wartość w zakresie analogii geo-
metrycznych osiągnęli uczniowie niewidomi uczęszczający do I 
klasy gimnazjum (14 lat), wyniosła ona M = 9,33, co stanowi 77,75% 
wyniku maksymalnego możliwego do uzyskania (uczniowie wi-
dzący osiągnęli średni wynik M = 10). Wyniki odchylają się o 1,23, a 
przedział dla średnich wyników mieści się w granicach od 8,10 do 
10,56. Wynik minimalny osiągnięty w grupie niewidomych 14-
latków wyniósł 7 punktów, a maksymalny – 11. Natomiast średnia 
wartość wyników osiągniętych przez uczniów niewidomych w 
wieku 10 lat wyniosła M = 4,10, co stanowi 34,16% wyniku maksy-
malnego możliwego do uzyskania. Jest to najniższy wynik osiągnię-
ty przez wszystkich niewidomych uczniów. Wyniki odchylają się o 
1,37 punktu, a stworzony przez to przedział średnich wyników 
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wynosi od 2,73 do 5,47. W grupie tej minimalny wynik to 2 punkty, 
natomiast maksymalny – 7. 

Przeprowadzona analiza ujawniła występowanie jednej istotnej 
statystycznie różnicy między badanymi grupami uczniów niewi-
domych i widzących (zob. tabela 1). Na podstawie analizy wartości 
„t” Studenta wykazano, że w kwestii rozumowania przez analogie 
geometryczne istnieje statystycznie istotna różnica między uczniami 
niewidomymi a widzącymi w wieku 10 lat, czyli uczącymi się w III 
klasie szkoły podstawowej (t = -3,032 (40); p < 0,05). Na podstawie 
wartości średniej arytmetycznej można stwierdzić, że uczniowie 
widzący (M = 6,00) uzyskują istotnie wyższe wyniki w omawianym 
rodzaju analogii. 

Dane liczbowe zawarte w tabeli 1 pozwalają zauważyć, że nie 
ma istotnie statystycznych różnic między grupami uczniów niewi-
domych i widzących w wieku 12 lat (uczących się w V klasie szkoły 
podstawowej) i w wieku 14 lat (I klasa gimnazjum). Można jedynie 
stwierdzić na postawie wartości średnich arytmetycznych, że za-
równo w jednej (M = 7,76 i M = 9,33) jak i drugiej grupie wiekowej 
(M = 8,48 i M = 10,00) uczniowie widzący osiągają lepsze rezultaty 
w rozwiązywaniu zadań opartych na materiale geometrycznym. 

Otrzymany materiał empiryczny pozwala też zauważyć, że 
największa dyspersja wyników w grupie uczniów niewidomych 
występuje w V klasie szkoły podstawowej (12 lat), a w grupie 
uczniów widzących – w III klasie szkoły podstawowej (10 lat). Dys-
persja ta wraz z wiekiem zmniejsza się. Na podstawie wartości 
średnich arytmetycznych można zauważyć, że największy przyrost 
wyników w grupie podstawowej (uczniów niewidomych) jak i po-
równawczej (uczniów widzących) przypada na okres pomiędzy III 
a V klasą szkoły podstawowej. 

Poniżej przedstawione zostaną dane dotyczące określenia różnic 
wewnątrzgrupowych za pomocą jednoczynnikowej analizy warian-
cji (ANOVA) (zob. tabela 2). Wynik F analizy wariancji dla zmiennej 
analogie geometryczne uczniów niewidomych w wieku 10 lat (III 
klasa szkoły podstawowej), 12 lat (V klasa szkoły podstawowej) i 14 
lat (I klasa gimnazjum) wskazuje na występowanie istotnych sta-
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tycznie różnic w zakresie badanej zmiennej, co świadczy o zróżni-
cowaniu wewnątrzgrupowym. 

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancyjnej ANOVA dla zmiennej  
 wiek w zakresie analogii geometrycznych uczniów niewidomych 

Zmienna Grupa M 
Wyniki analizy wariancyjnej (ANOVA) 

F grupa 
Różnica 
średnich 

p 

Analogie 
geometryczne 

wiek 10 lat 4,10 F=52,235 
df1 = 2 
df2 = 60 

grupa 1 i 2 -3,667 0,000 

wiek 12 lat 7,76 grupa 1 i 3 -5,238 0,000 

wiek 14 lat 9,33 grupa 2 i 3 -1,571 0,029 

Objaśnienia: M – średnia arytmetyczna, F – wskaźnik analizy wariancyjnej, p – poziom 
istotności, pogrubienie czcionki – istotność statystyczna < 0,05; df1, df2 – stopnie swobody. 

Źródło: Analiza własna na podstawie SPSS 24.0 

Analiza danych liczbowych ujawniła na postawie wartości 
wskaźnika F jednoczynnikowej analizy wariancyjnej (ANOVA), że 
rozumowanie przez analogie geometryczne jest zróżnicowane wie-
kiem osób badanych (F(2;60) = 52,235; p <0,05; zob. tabela 2). Celem 
określenia różnic istotnych statystycznie w zakresie rozumowania 
przez analogie geometryczne pomiędzy uczniami niewidomymi w 
wieku 10, 12 i 14 lat dokonano analizy wyników z uwzględnieniem 
testu Testu Dunnetta, gdyż wariancje nie były jednorodne. Należy 
zaznaczyć, że uczniowie w wieku 14 lat (I klasa gimnazjum) charak-
teryzują się istotnie wyższym średnim wynikiem (p < 0,005) w po-
równaniu do uczniów w wieku 12 lat (V klasa szkoły podstawowej; 
p < 0,005) i uczniów w wieku 10 lat (klasy III szkoły podstawowej; p 
< 0,05). Na podstawie wartości średnich arytmetycznych można 
dodatkowo stwierdzić, że im większa różnica wieku między 
uczniami, tym dysproporcje wśród grup uczniów niewidomych są 
większe. 

Z analizy wyników badań wynika również, że uczniów niewi-
domych w trzech badanych kategoriach wiekowych najłatwiejszymi 
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zadaniami okazały się następujące próby: 1 (M = 18,33), 2 (M = 17), 
3 (M = 17), 4 (M = 16), 5 (M= 14,33), 6 (M = 13), 7 (M = 10,66) i 9 (M 
= 11,33). Natomiast trudności przysporzyły zadania: 8 (M = 9,66), 10 
(M = 10), 11 (M = 6,66), 12 (M = 4,31). W przypadku uczniów wi-
dzących próby, które zostały rozwiązane bezbłędnie to: 1 (M = 
20,66), 2 (M = 20,66), 3 (M = 20,33), 4 (M = 17,66), 5 (M = 16,33), 6 
(M= 15), 7 (M = 13), 9 (M = 11,33) i 10 (M= 11). Zadania, które oka-
zały się najtrudniejsze to 8 (M = 10), 11 (M= 7,66) i 12 (M = 7,66). W 
żadnym zadaniu uczniowie niewidomi nie osiągnęli wyniku wyż-
szego od uczniów widzących. 

Poniżej zadania te zostaną scharakteryzowane w kolejności nu-
merycznej. 

Zadanie 1 (dotyczące figury o charakterze symetrycznym) było 
najłatwiejszym z 12 przedstawionych prób i nie sprawiło zbyt wielu 
trudności zarówno uczniom niewidomym jak i widzącym. Jedynie 
niewidomi trzecioklasiści uzyskali tylko 13 punktów (61,9%). Pra-
wie wszyscy pozostali odpowiedzieli prawidłowo. 

Zadanie 2 zostało skonstruowane na podobnej zasadzie, jak po-
przednia próba, lecz miało nieco bardziej złożony charakter (figura 
o charakterze punktowo asymentrycznym). Największe różnice są 
widoczne między klasą III (11 punktów – 52,38%) a V (19 punktów 
– 90,47%) w grupie uczniów niewidomych. Różnica ta wynosi aż 8 
punktów. W grupie uczniów widzących różnica wynosi tylko 1 
punkt. Uczniowie z obu grup w I klasie gimnazjum otrzymali po 21 
punktów (100%). Typowym błędnym rozwiązaniem podawanym 
przez uczniów jest wskazywanie figury zbliżonej do prawidłowej, 
lecz różniącej się wielkością i proporcją poszczególnych elementów 
(odpowiedzi 2 i 3). 

Zadanie 3 dotyczyło figury o charakterze punktowo asyme-
trycznym. Podstawą jego prawidłowego rozwiązania jest wykrycie 
relacji przeciwieństwa między parami figur. Rozsiew wyników jest 
podobny jak w zadaniu 2. Największa różnica wystąpiła między 
klasą III (11 punktów – 52,38%) a klasą V (19 punktów – 90,47%) w 
grupie uczniów niewidomych. Tak dużych różnic w grupie 
uczniów widzących nie było. Najwięcej błędnych odpowiedzi 
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udzielanych przez uczniów niewidomych dotyczyło figury 5, po-
nieważ nie uwzględnili obrotu o 180˚. Wskazywali też na figurę 4 
(figura o zmiennych cechach) i 2 (figura pomniejszona). 

Zadanie 4 dotyczyło figury punktowo asymetrycznej. Jego roz-
wiązanie zależy od umiejętności dokonania syntezy koła. Różnice 
pomiędzy grupami są coraz bardziej widoczne. Uczniowie niewi-
domi z III klasy osiągnęli wynik 10 punków (47,61%) a uczniowie 
widzący 14 (66,66%). Między III a V klasą uczniów niewidomych 
różnica wyniosła 8 punktów, a w grupie widzących 5. Natomiast 
między III klasą uczniów niewidomych i widzących wynosi 4 punk-
ty, a między piątoklasistami niewidomymi i widzącymi – 1 punkt. 
Zarówno uczniowie z uszkodzonym wzrokiem jak i widzący w I 
klasie gimnazjum osiągnęli po 20 punktów (95,23%). Najczęstszymi 
błędnymi odpowiedziami jest wskazywanie na rozwiązanie 4 i 6. Są 
to figury, w których nie uwzględniono rotacji i są powtórzeniem 
podanych figur głównych. Wybrano także figurę nr 3, czyli taką, 
która jest pomniejszona. 

Zadanie 5 to również figura o charakterze punktowo asyme-
trycznym, zmieniająca swoje cechy. Osoba badana, aby rozwiązać 
to zadanie, musiała dokonać rotacji figury oraz uwzględnić zmie-
nioną cechę liniowości powierzchni. Jest to zadanie dość trudne dla 
uczniów w młodszym wieku szkolnym. W każdej kategorii wieko-
wej uczniowie widzący uzyskali wyższe wyniki w porównaniu do 
uczniów z uszkodzonym wzrokiem. Zarówno w grupie podstawo-
wej jak i porównawczej największe tempo przyrostu wyników 
przypada na okres między III a V klasą szkoły podstawowej. Naj-
częstszymi błędami popełnianymi w młodszym wieku szkolnym w 
obu badanych grupach jest wskazywanie na tablice nr 4 i 5. Są to 
figury nie zrotowane o180˚. Figura 3 jest tożsamościowa z figurą 
główną leżącą w dolnym lewym rogu. Figura 5 jest odzwierciedle-
niem figury prawej górnej, do której uczeń powinien znaleźć figurę 
analogiczną. 

Zadanie 6 ma charakter punktowo asymetryczny i polegało na 
rotacji figury o 180˚. Największe tempo przyrostu wyników w gru-
pie podstawowej jak i porównawczej przypada na okres między III 
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i V klasą szkoły podstawowej. Różnica wyników w grupie uczniów 
niewidomych wyniosła 8 punktów, a w grupie uczniów widzących 
10 punktów. Natomiast różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi 
między V klasą a I gimnazjum są minimalne i wynoszą odpowied-
nio 2 i 1 punkt. Charakterystycznymi błędami popełnianymi przez 
uczniów z obu badanych grup jest wskazywanie następujących 
odpowiedzi: 2, 4, 5, 6. Figura 2 jest odpowiednikiem głównej figury 
w górnej lewej stronie, figura 4 jest tożsamościowa z figurą główną 
leżącą na górnej prawej części strony. Natomiast odpowiedź wska-
zująca na figury 5 i 6 dotyczy rotacji o 180˚, a nie o 90˚. 

Zadanie 7 także obejmuje figurę o charakterze punktowo asy-
metrycznym. Stopień trudności tej próby jest duży, gdyż wymaga 
od ucznia dokonania rotacji o 180˚ oraz uwzględnienia liniowości 
powierzchni, co dla uczniów niewidomych w młodszych klasach 
nie jest łatwe. Największy przyrost wyników odnośnie tego zadania 
ponownie przypada na okres między III a V klasą szkoły podsta-
wowej. Różnica wyników między III a V klasą w grupie uczniów 
niewidomych wyniosła 7 punktów a w grupie uczniów widzących 
8 punktów. Natomiast różnice pomiędzy klasą V a I gimnazjum w 
grupie uczniów niewidomych wynosi 3 punkty, zaś w grupie 
uczniów widzących – 1 punkt. W zadaniu tym na wszystkich trzech 
szczeblach wiekowych lepsze wyniki uzyskali uczniowie widzący. 
Najczęściej wybierano odpowiedzi nr 2, 3, 4 oraz 6. Figura 2 jest 
powtórzeniem figury głównej leżącej w prawej górnej części strony. 
Figura 3 jest obrócona w osi poziomej i pionowej o 180˚, ale nie za-
wiera cech liniowości. Figura 4 odwrócona jest o 180˚ w osi pozio-
mej. Natomiast figura 6 jest zrotowana o 180˚ w osi poziomej i pio-
nowej, ale zawiera cechy liniowości. 

Zadanie 8 dotyczy figury o charakterze punktowo asymetrycz-
nym. Jego rozwiązanie zależy od umiejętności wyróżniania figury z 
tła. Największe tempo przyrostu wyników przypada na okres mię-
dzy III a V klasą. W grupie uczniów niewidomych różnica wyników 
pomiędzy uczniami uczącymi się w tych klasach wyniosła 5 punk-
tów, a w grupie uczniów widzących – 8 punktów. Natomiast różni-
ce pomiędzy uczniami z klasy V i I gimnazjum są minimalne. W 
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tym zadaniu uczniowie widzący ponownie osiągnęli wyższe rezul-
taty w porównaniu do swoich niewidomych rówieśników. Błędy 
dotyczyły następujących figur: 1, 3, 5, 6. Figura 1 jest perseweracją 
głównej figury leżącej w górnej części lewej strony. Figura 3 odwo-
łuje się do figur głównych umiejscowionych po prawej stronie na 
dole i na górze. Z kolei uczniowie, którzy wybrali na miejsce nie-
wiadomej odpowiedź nr 5, wskazali na figurę, nie uwzględniając 
zmian jej cech. Figura 6 wprawdzie jest zbliżona do prawidłowej, 
ale nie identyczna. 

Zadanie 9 odnosi się do figury o charakterze punktowo syme-
trycznym i wymaga rotowania figur. W tym zadaniu podobnie jak 
w poprzednich, można stwierdzić, że największy rozsiew wyników 
zarówno w grupie uczniów niewidomych jak i widzących przypada 
na okres między III a V klasą szkoły podstawowej. Różnica w uzy-
skanych wynikach w grupie uczniów niewidomych wyniosła 5 
punktów, natomiast w grupie uczniów widzących – 7 punktów. Z 
kolei różnice w wynikach pomiędzy V klasą a I gimnazjum są mi-
nimalne. W tym zadaniu uczniowie niewidomi w klasie III w po-
równaniu do uczniów widzących zdobyli o 1 punkt więcej. Nato-
miast liczba otrzymanych punktów przez uczniów z grupy 
podstawowej i porównawczej w I klasie gimnazjum wyniosła po 15 
(71,42%). Nieprawidłowe rozwiązania dotyczą figur: 1, 2, 5, 6. Figu-
ra 1 jest perseweracją głównej figury leżącej po prawej górnej stro-
nie. Figura 2 jest wprawdzie powtórzeniem figury głównej do której 
należy ułożyć analogie, ale uwzględnia zmianę cechy poprzez do-
danie elementów. Figura 5 jest perseweracją figury głównej leżącej 
w lewej dolnej części strony. Natomiast figura 6 uwzględnia cechy 
figury głównej, ale nie tej, do której należy znaleźć analogie. 

Zadanie 10 to zadanie typu punktowo symetrycznego i wymaga 
od wstawienia dodatkowego elementu. Największy przyrost wyni-
ków przypada na okres pomiędzy klasą V a I gimnazjum, gdyż w 
przypadku uczniów niewidomych różnica ta wynosi 8 punktów, a 
w przypadku uczniów widzących 12 punktów. Zadanie to dla 
uczniów niewidomych uczących się w III klasie okazało się bardzo 
trudne, gdyż uzyskali tylko 4 punkty. W grupie uczniów niewido-
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mych i widzących błędy były podobne. Najwięcej popełnili ucznio-
wie niewidomi z III klasy. Wskazywali oni wszystkie z możliwych 
odpowiedzi, choć najczęściej – odpowiedzi 1 i 2, które były perse-
weracjami głównych figur. Rzadziej wybierano figurę 3, 4, 5 i 6. 

Zadania 11 i 12 mają charakter punktowo symetryczny. Zarów-
no uczniowie z grupy podstawowej jak i porównawczej osiągnęli 
niskie wyniki. W zadaniu 11, które polegało na zmianie położenia 
figury, uczniowie niewidomi i widzący uczący się w III klasie poda-
li tyko po 2 odpowiedzi poprawne (9%). Natomiast w próbie 12 
żaden z uczniów niewidomych nie wybrał ani jednej prawidłowej 
figury. Ani w zadaniu 11, ani w 12 uczniowie niewidomi nie osią-
gnęli rezultatów wyższych od wyników otrzymanych przez 
uczniów widzących. Odnośnie zadania 11 uczniowie wskazali 
wszystkie z możliwych nieprawidłowych odpowiedzi, choć najwię-
cej dotyczyło figur: 2, 3 i 6. Figura 2 odnosiła się do perseweracji 
figury głównej leżącej w lewej części strony, figura 3 to rotacja figu-
ry, do której powinna być ułożona analogia. Natomiast odpowiedzi 
wskazujące na figurę 6 odnosiły się do perseweracji figury głównej. 
Najtrudniejsza była próba 12. Podstawą jej poprawnego rozwiąza-
nia było odjęcie figur wpisanych w środku. Najczęstszymi błędami 
było podawanie odpowiedzi 2 i 3, które odnosiły się do persewera-
cji figur głównych. Pojawiają się najczęściej, gdyż uczniowie, nie 
znajdując analogii, powoływali się na te figury, do których musieli 
się odnieść. Zdecydowanie rzadziej uczniowie podawali odpowie-
dzi 1 i 4. 

Podsumowanie i wnioski 

Reasumując wyniki uzyskane w trakcie badań nad rozumowa-
niem przez analogie geometryczne, można wysnuć następujące 
wnioski: 

1. Na podstawie analiz statystycznych wykazano, że w kwestii 
rozumowania przez analogie geometryczne istnieje istotna staty-
stycznie różnica między uczniami niewidomymi a widzącymi w III 
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klasie szkoły podstawowej (10 lat), na korzyść uczniów widzących. 
Niewidomi piątoklasiści (12 lat) i uczniowie I klasy gimnazjum (14 
lat) także uzyskali niższe od widzących rówieśników wyniki, choć 
nie są to różnice istotne statystycznie. Takie rezultaty można tłuma-
czyć wolniejszym u niewidomych rozwojem operacji umysłowych 
takich jak np. porównywanie. Wraz z wiekiem dyspersja między 
grupą podstawową i porównawczą zdecydowanie maleje, bowiem 
uczniowie klas starszych dzięki systematycznym ćwiczeniom doty-
kowym doskonalą umiejętności różnicowania, klasyfikowania i 
rotowania elementów. Podobne wnioski wysnuli na podstawie 
swych badań Bogdan Pietrulewicz19 i Krzysztof Klimasiński20. 

2. We wszystkich 12 próbach analogii geometrycznych stwier-
dzono, że uczniowie niewidomi osiągnęli niższe rezultaty od swych 
widzących rówieśników. Mogło to wynikać z charakteru materiału, 
na którym pracowali. Uczniowie widzący rozwiązywali zadania w 
wersji oryginalnej, a uczniowie niewidomi posługiwali się wersją 
dotykową, co utrudniało dostrzeżenie różnic pomiędzy poszcze-
gólnymi figurami, o czym pisano wcześniej. 

3. Najtrudniejszymi okazały się próby o charakterze punktowo 
symetrycznym, wymagające zmiany położenia figury i odjęcia figur 
wpisanych w środku. Najczęstsze błędy popełniane zarówno przez 
uczniów niewidomych, jak i widzących były następujące: persewe-
racje figur głównych, błędna rotacja, wybieranie figur podobnych, 
lecz różniących się wielkością i proporcją poszczególnych elemen-
tów, nieuwzględnianie cech liniowości. W obydwóch grupach mia-
ły podobny charakter, ale niewidomi popełnili ich znacznie więcej. 

Rozumowanie przez analogie to jeden z podstawowych sposo-
bów wzbogacania i pogłębiania wiedzy. Jest ono tym doskonalsze, 
im uczniowie niewidomi mają więcej sposobów do wykorzystywa-
________________ 

19 B. Pietrulewicz, Rozwój rozumowanie przez analogię u dzieci niewidomych, Wy-
dawnictwo PAN, Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, 
Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1983, s. 82-95. 

20 K. Klimasiński, Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewi-
domych, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk, 1977, s. 47-89. 
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nia go w praktyce. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o przy-
gotowywanie różnych zadań o charakterze analitycznym, synte-
tycznym i analityczno-syntetycznym. 

Nauczyciele powinni również pamiętać, aby podczas zajęć nie 
tylko z przedmiotów ścisłych uczniowie mogli dokonywać porów-
nywania, abstrahowania, mogli rotować i zmieniać położenie 
przedmiotów. Aby zwiększyć jakość analogii geometrycznych, po-
trzeba jest jak największej ilości ćwiczeń sensorycznych, bazujących 
na zmyśle dotyku i słuchu oraz z zakresu orientacji przestrzennej. 
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In this paper the research of art perception by people with hearing disorder has 
been presented. This study has been performed from the perspective of special 
pedagogy and neuroesthetic. The encephalography technique and QEEG analysis 
has been performed with usage of Mitsar-EEG-202 head. This device is controlled 
by WinEEG software which allows qualitative and quantitative analysis many as-
pects of EEG signals integrated with two physiological sensors: rhythm of heard 
and amplitudes of blade pulse and breathing. The results of this study shown usa-
bility of the proposed research process for identification new research topics in area 
of special pedagogy. They also illustrated as many important information about 
influence of disorder on functioning disable person may be collected by such study. 
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This related in this case to neurological aspects of art perception by by people with 
hearing disorder. 

KEY WORDS: hearing disorder, brain, art 

1. Wprowadzenie 

W książce „Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i po-
goni za szczęściem” Semir Zeki z właściwą sobie oryginalnością 
omawia neurobiologiczne zasady leżące u podłoża twórczej posta-
wy człowieka. Jako twórca neuroestetyki, dziedziny zajmującej się 
neurobiologicznymi podstawami percepcji estetycznej, stwierdza, 
że sztuki plastyczne muszą być na każdym etapie, od planowania, 
tworzenia po oglądanie, zgodne z prawami percepcji wzrokowej, a 
artystów można przyrównać do badaczy mózgu wykorzystujących 
specyficzne metody badawcze. Zarówno sztukę, miłość jak i piękno 
powszechnie uważa się bowiem za pojęcia abstrakcyjne, chociaż 
coraz więcej przemawia za tym, że za związane z nimi przeżycia są 
ściśle powiązane z aktywnością wyspecjalizowanych części mózgu1. 

Przedstawione w dalszej kolejności badania dotyczące specyfiki 
odbioru sztuki przez dorosłe osoby z wadą słuchu zostały wykona-
ne na pograniczu pedagogiki specjalnej i neuroestetyki. Ich podsta-
wowym celem było określenie specyficznych wzorców bioelek-
trycznej aktywności mózgu dorosłych osób z wadą słuchu podczas 
percepcji sztuki i wskazanie w jakim zakresie różni się ona, od ak-
tywności osób słyszących. Badania mają charakter wstępny, nie-
mniej pomimo stosunkowo małej grupy badawczej już na tym eta-
pie ich wyniki można uznać za znaczące dla szeroko ujętej 
rehabilitacji i inkluzji osób z niepełnosprawnością słuchową. Kreują 
one nowe możliwości w zakresie generowania nowych rozwiązań i 
przede wszystkim podejścia do rehabilitacji osób z tą niepełno-

________________ 

1 S. Zeki, Splendors and Miseries of the Brain: Love, Creativity and the Quest of the 
Human Happines, Wydawnictwo Wiley-Blacwell, Malden 2008, s.15-20. 
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sprawnością. Ich dodatkowy walor to potwierdzenie interdyscypli-
narnego charakteru pedagogiki specjalnej i wskazanie na przydat-
ność badań realizowanych na pograniczu pedagogiki specjalnej i 
innych nauk, w tym neuroestetyki, przykładowo w obszarze pla-
nowanie działań diagnostycznych, terapeutycznych czy rehabilita-
cyjnych prowadzących do wyrównania szans osób z niepełno-
sprawnością 2. Zgodnie ze stwierdzeniem, że zasadnicza wartość 
badań wykonanych technikami neuroobrazowania polega na wyko-
rzystaniu ich wyników do planowania optymalnej zindywiduali-
zowanej rehabilitacji 3. Osobny aspekt to podniesienie jakości życia 
osób z niepełnosprawnością, zwiększenia ich szans edukacyjnych i 
społeczno-zawodowych, w tym .realizowania się tych osób jako 
twórców w obszarze sztuk plastycznych, muzyki czy literatury. 

W ramach zaprezentowanych w dalszej kolejności badań wyko-
nana została diagnoza bioelektrycznej aktywności mózgu dorosłych 
osób z wadą słuchu podczas percepcji sztuki 4. 

2. Metodologiczne podstaw badań specyficznych  

wzorców bioelektrycznej aktywności mózgu dorosłych 

osób z wadą słuchu podczas percepcji sztuki 

Cel badań: Celem badań było określenie specyficznych wzor-
ców bioelektrycznej aktywności mózgu dorosłych osób z wadą słu-
chu podczas percepcji sztuki i wskazanie w jakim zakresie różni się 
ona, od aktywności osób słyszących. A także poprzez ocenę zmiany 
parametrów fizjologicznych u osób badanych ocenę towarzyszą-

________________ 

2 J. Zielińska, Metody obrazowania pracy mózgu w perspektywie pedagogiki specjalnej 
– wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015, s.32. 

3 K. Cieśla, Plastyczność układu słuchowego – badania z zastosowaniem metod neuro-
obrazowa ni, „Nowa Audiofonologia” 2013, nr. 2 (3), s. 16-23. 

4 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.133-146. 
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cych badaniom emocji, a tym samym w ograniczonym zakresie 
działania układu współczulnego i przywspółczulnego odpowie-
dzialnych za te emocje. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi m.in. 
na pytania: Jak silne emocje występują u studentów z wadą słuchu 
podczas oglądania dzieł sztuki – obrazów? Czy emocje studentów 
niesłyszących różnią się w tej, określonej sytuacji poznawczej, a jeśli 
tak to w jakim stopniu, od emocji studentów słyszących? Czy reak-
cja emocjonalna studentów słyszących i niesłyszących jest zgodna z 
ich odczuciami estetycznymi? 

Badana grupa: W badaniach uczestniczyło 8 studentów z wadą 
słuchu oraz 30 studentów słyszących w wieku 22-23 lata. Wszyscy 
badani zostali dokładnie poinformowani o przebiegu badania i wy-
razili na nie pisemną zgodę. Badani studenci z uszkodzonym słu-
chem stanowili grupę dobraną w sposób celowy. Były to osoby z 
wrodzoną wadą słuchu, niesłyszący lub niedosłyszący, korzystający 
z protez słuchowych (implanty lub aparaty słuchowe), bez wad 
sprzężonych. Badani w równiej liczbie, po czworo, pochodzili z 
rodzin słyszących lub mieli niesłyszących rodziców. Wszyscy swo-
bodnie posługiwali się językiem migowym, pięcioro z nich uzupeł-
niało komunikację migową używaniem języka fonicznego.5 

Metoda badań: Badania zrealizowane zostały metodą indywi-
dualnych przypadków6. Wybór metody wynikał z faktu, iż prze-
prowadzone badania są nowatorskie i przeprowadzone na stosun-
kowo małej grupie badawczej. 

Technika pomiarowa badań: Badania wykonane zostały tech-
niką encefalografii, analizą QEEG, z użyciem stanowiska badaw-
czego wykorzystującego głowicę Mitsar-EEG-202 wraz z oprogra-
mowaniem WinEEG, umożliwiającym ilościową i jakościową 
analizę różnych aspektów sygnału EEG. Zastosowana w badaniach 
analiza QEEG jest zapisem czynności bioelektrycznej, która oprócz 
________________ 

5 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.133. 

6 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 77-79. 
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oceny jakościowej, umożliwia dokonanie oceny ilościowej udziału 
poszczególnych pasm częstotliwości w analizowanym obrazie oraz 
ich mocy. Aktywność mózgu określoną na podstawie takiego bada-
nia charakteryzują fale o określonych częstotliwościach, wskazujące 
na stan osoby badanej. Należą do nich: 

• Fale Delta (δ) – o częstotliwości do 4Hz, charakterystyczne dla 
3 i 4 stadium snu (NREM), 

• Fale Theta (θ) – o częstotliwość od 4 do 8Hz, charakterystyczne 
dla stanów hipnotycznych: transu, hipnozy, lekkiego snu (po-
wiązane z 1 i 2 stadium snu NREM). Rytm FMθ (frontal midli-
ne theta) fal theta jest charakterystyczny dla przebiegu takich 
aktywności poznawczych jak uwaga oraz procesy pamięciowe.  

• Fale Alfa (α) – o częstotliwość od 8 do 13Hz i amplitudzie oko-
ło 30-100µV, charakterystyczne dla braku bodźców wzroko-
wych (zamknięte oczy osoby badanej). Podczas percepcji 
wzrokowej ma miejsce ich tłumienie (otwarte oczy osoby ba-
danej). Są one charakterystyczne dla stanu relaksu oraz obni-
żonego poziomu aktywności poznawczej.  

• Fale Beta (β) – o częstotliwości od 12 do około 30Hz i amplitu-
dzie poniżej 30µV, charakterystyczne dla stanu zaangażowania 
kory mózgowej w aktywność poznawczą. Mogą one świadczyć 
o koncentracji uwagi osoby badanej. Mogą być również wywo-
łane przez różnego rodzaju patologie, a także substancje che-
miczne 7.  

Najwolniejsze fale Delta to fale stanu nieświadomości, obecne w 
czasie głębokiego snu. W tym stanie następuje redukcja wydzielania 
kortyzolu odpowiedzialnego m.in. za stres i starzenie się oraz 
zwiększa poziom DHEA i melatoniny. Fale Theta to pasmo na pro-
gu świadomości związane m.in. z intuicją, towarzyszące procesom 
twórczym, pomagające w procesach integrujących umysł i ciało, 
przykładowo podczas prowadzenia medytacji. Ich zbyt wysoki 
poziom powoduje zaburzenia uwagi i koncentracji. Pasmo Alfa 

________________ 

7 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1840314 [dostęp 
20.02.2018]. 
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związane jest ze stanem odprężenia, ale również czujności. Z punk-
tu widzenia wykonanych badań bardzo istotna jest grupa fal Beta, 
która dzieli się na SMR (12-15Hz), Beta1 (15-22Hz), i Beta2 (22-
50Hz). SMR nazywane jest pasmem niskiej Bety. Jest to to rytm 
przetwarzania informacji sensorycznych, odbieranych za pomocą 
zmysłów, nazywany też relaksem z jednoczesną zewnętrzną uwa-
gą. Środkowa Beta, czyli Beta1, uaktywnia się podczas pracy umy-
słowej: koncentracji, myślenia, wnikania w problem i rozwiązywa-
nia go. Pasmo wysokiej Bety, czyli Beta2, związane jest ze 
zwiększonym napięciem emocjonalnym, stresem, niepokojem, wy-
sokim zużyciem energii. Koreluje ono z uwalnianiem hormonów 
stresu (głównie adrenaliny), może przykładowo podnosić ciśnienie 
tętnicze i napięcie mięśniowe. Pasmo gamma jest najmniej poznaną 
falą. Występuje ona w całym obszarze mózgu i prawdopodobnie 
wiąże się z procesami skojarzeniowymi, myśleniem integracyjnym. 
Może ono towarzyszyć skrajnym emocjom 8. 

Podczas badań eksperymentalnych sygnał EEG rejestrowany 
był w dziewiętnastu odprowadzeniach, ułożonych według między-
narodowego systemu 10 – 20, z wykorzystaniem montażu referen-
cyjnego połączonych płatków uszu. Przy impedancji wynoszącej 
poniżej 5kΩ i częstotliwości próbkowania 250Hz, filtrowano sygnał 
EEG w przedziale 0,53–50Hz. W badaniach wykorzystano ponadto: 
czujnik BVP służący do pomiaru zmienności rytmu serca, (fotople-
tyzmografii). Zakładany na palec, pozwala on określić rytm serca 
oraz amplitudę tętna oraz czujnik oddychania – stosowany do po-
miaru amplitudy i rytmu oddychania. Zakładany jest on na pas 
przeponowy piersiowy na pasku z rzepem. 

Na podstawie uzyskanych w badaniach danych określono 
współczynniki LF, HF oraz LF/HF. HF – widmo wysokich często-
tliwości 0,15-0,4Hz (high frequency), które odzwierciedla działanie 
układu przywspółczulnego i jest często korelowane ze zmiennością 

________________ 

8 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.118-119. 
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oddechową; LF – widmo niskich częstotliwości 0,04-0,15Hz (low 
frequency). Pokazano tym samym aktywność obu gałęzi AUN: 
współczulnej i przywspółczulnej. Wzrost stosunku LF/HF wskazu-
je bowiem na zwiększenie aktywności układu współczulnego 9 

Przeprowadzone badania polegały na wykonaniu 4 prób. Po-
miar 1 stanowił zapis aktywności bioelektrycznej w stanie spoczyn-
ku z otwartymi oczami (3 minuty). Trzy kolejne pomiary dokony-
wane były podczas oglądania przez badanych obrazów (łącznie 75) 
podzielonych na trzy główne kategorie i prezentowanych co 7 se-
kund. Ekspozycję kolejnych kategorii oddzielały trwające 3 minuty 
przerwy. Badani oglądali na monitorze komputera kolejno – obrazy 
przedstawiające, obrazy abstrakcyjne oraz obrazy związane z eks-
presją szczególnie negatywnych emocji. Dobór obrazów skonsulto-
wano z artystą plastykiem. Po zakończeniu prób badani zostali po-
proszeni o ponowne obejrzenie obrazów i dokonanie ich oceny 
estetycznej w skali od 0 (brzydkie) do 5 punktów (piękne). Jak 
wspomniano wcześniej zasadniczym celem badania było wskazanie 
specyficznych wzorców bioelektrycznej aktywność mózgu doro-
słych osób z wadą słuchu podczas percepcji sztuki. Niemniej po-
przez ocenę zmiany parametrów fizjologicznych u osób badanych, 
w ograniczonym stopniu odniesiono się również do towarzyszą-
cych temu emocji, czyli działania układu współczulnego i przy-
współczulnego. Dla przypomnienia współczulny układ nerwowy 
(sympatyczny) to część autonomicznego układu nerwowego, od-
powiedzialnego m.in. za „pobudzenie” organizmu, jego reakcje na 
stres. Działa on głownie w dzień, antagonistycznie do układu 
przywspółczulnego (parasympatycznego), działającego głównie w 
nocy. Jego włókna powodują przykładowo: rozszerzanie źrenicy, 
podniesienie włosów, pocenie się dłoni, przyspieszenie akcji serca, 
zwężanie obwodowych naczyń krwionośnych, przykładowo w 

________________ 

9 http://www.akademiamedycyny.pl/geriatria/archiwum/201404/201404_Ge 
riatria_004.pdf [dostęp 18.03.2018]. 
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skórze 10. Badania dotyczyły więc w ograniczonym zakresie sfery 
emocji osób z wadą słuchu i ewentualnych zaistniałych różnic w 
stosunku do reakcji osób słyszących na ten sam artystyczny bodziec 
wzrokowy. 

Na podstawie wyników badań empirycznych prezentowanych 
w literaturze przedmiotu formułowane są stwierdzenia o niedojrza-
łości emocjonalnej osób niesłyszących oraz o występujących u nich 
zaburzeniach emocjonalnych. Zaobserwowano m.in. nadmierną 
więź emocjonalną z rodziną, egocentryzm i poczucie niższości. Wy-
kazano przykładowo, ze im większy stopień ubytku słuchu i niższy 
poziom rozwoju mowy, tym większe zaburzenia emocjonalne wy-
stępujące u dzieci niesłyszących. Nie odbierają one i nie rozumieją 
większości informacji, co powoduje ograniczenia możliwości 
uczestniczenia w życiu najbliższego otoczenia. Pojawiające się po-
czucie izolacji staje się podłożem silnych negatywnych reakcji emo-
cjonalnych, przykładowo rozdrażnienia, gniewu, agresji 11. Dzieci te 
charakteryzuje bierność, negatywizm, niska samoocena i wysoki 
poziom lęku. Unikają one kontaktów ze słyszącymi, a ich osiągnię-
cia nie są adekwatne do posiadanych możliwości 12. Badania doty-
czące specyfiki rozwoju psychospołecznego dzieci z wadą słuchu 
wykazały, że rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy w 
dużym stopniu zależy od rozwoju ich mowy, a tym samym możli-
wości komunikacyjnych 13. Badania w obszarze specyfiki języka 
opisującego emocje uczniów niesłyszących, ze wskazaniem opty-
malnych strategii nauczania „języka uczuć” były w ograniczonym 
zakresie prowadzone na poziomie gimnazjum i liceum szkół spe-

________________ 

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomiczny_uk%C5%82ad_nerwowy [do-
stęp 23.03.2018]. 

11 A. Zborucka, Ćwiczenia z surdopsychologii, Wydawnictwo Naukowe WSP. 
Kraków 1983, s. 63. 

12 G. Dryżałowska, Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja 
edukacyjna: model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007, s. 50. 

13 A. Jegier, M. Kosowska, Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole, Wydawnictwo 
Difin SA.Warszawa 2011, s. 60. 



Osoba dorosła z niepełnosprawnością słuchowa jako odbiorca sztuki 257 

cjalnych 14. Człowiek odbiera informacje sensoryczne docierające do 
niego pod postacią bodźców odbieranych przez receptory słuchu, 
wzroku, dotyku, węchu, smaku. Uszkodzenie któregokolwiek ze 
zmysłów powoduje, że tworzący się w świadomości obraz rzeczy-
wistości jest niepełny lub zniekształcony. Bodźce dźwiękowe są 
źródłem wielu istotnych informacji. Płyną one do człowieka ze 
wszystkich kierunków, dzięki czemu jest on w ciągłym kontakcie z 
otoczeniem. Dostarczają one informacji o wydarzeniach mających 
miejsce w większej odległości, poza kontaktem wzrokowym. Dzia-
łają też stymulująco poprzez nieustanne pobudzanie uwagi, zainte-
resowania i ciekawości. Kierują one zachowaniem człowieka, umoż-
liwiając przekaz emocji i uczuć oraz wpływają na kształtowanie się 
osobowości. Warunkują też nawiązywanie i podtrzymywanie kon-
taktów społecznych 15. 

W ramach badań nad samooceną dorosłych osób z niepełno-
sprawnością słuchową, w tym ich tendencją do zachowań depresyj-
nych i sposobami radzenia sobie ze stresem, stwierdzono, że grupę 
tę charakteryzuje samoocena niższa niż populację osób słyszących. 
Samoocenę te zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych podnosi 
identyfikacja z osobami Głuchymi, dwujęzyczność oraz dwukultu-
rowość. Niemniej, jak wskazują badania, występowanie problemów 
ze zdrowiem psychicznym u osób dorosłych z głuchotą prelingwal-
ną jest wyższe, niż u słyszących, niezależnie od preferowanego spo-
sobu komunikowania się z otoczeniem, czy jest to język foniczny, 
migowy, czy dwujęzyczność 16. Problem dotyczy zaburzonej w du-
żym stopniu „pewności siebie” osób głuchych. 

________________ 

14 Z. Orłowska-Popek, Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących, Wydawnic-
two Naukowe UP, Kraków 2011, s.5-7. 

15 J. Cieszyńska, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania sys-
temu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wy-
dawnictwo Naukowe UP, Kraków 2001, s. 9 – 10. 

16 J. Kobosko, Doświadczanie objawów depresji u osób dorosłych z głuchotą prelinwal-
ną korzystających z implantu ślimakowego a sposoby radzenia sobie ze stresem i samooceną, 
„Nowa Audiofonologia” 2014, nr 3(1), s.34-45. 
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3. Wyniki i wnioski z badań specyficznych wzorców  

bioelektrycznej aktywności mózgu dorosłych osób  

z wadą słuchu podczas percepcji sztuki 

W przeprowadzonym badaniu termin emocje, zgodnie z opisem 
neuropsychologicznym traktowany był jako reakcje ciała, przebie-
gające w sposób nieuświadomiony i zautomatyzowany, które sta-
nowią odpowiedź na istotne dla przetrwania gatunku bodźce17. 
Natomiast nazywane werbalnie odczucia były traktowane jako 
świadoma interpretacja emocji, dokonywana na podstawie zako-
dowanych w pamięci wzorów kulturowych i doświadczeń oraz 
podyktowanej nimi oceny sytuacji. Ta sama emocja, rozumiana jako 
niezależny od woli proces psychiczny, będący reakcją organizmu na 
bodźce, może zostać zinterpretowana jako różne uczucia w zależ-
ności od sytuacji 18. Wynik uzyskany w przeprowadzonych bada-
niach był interesujący. Studenci z uszkodzonym słuchem podobnie 
jak słyszący poprawnie nazywali odczucia występujące podczas 
oglądania obrazów, czasami nawet określając je jako bardziej inten-
sywne, niż u słyszących, używali przy tym w większości języka 
migowego. O intensywności odczuć świadczy przykład wypowie-
dzi niesłyszącej studentki podczas oglądania jednego z obrazów 
Zdzisława Beksińskiego „…Jest wstrętny zrobiło mi się niedo-
brze…” 

W badaniu wzięli udział studenci różnych kierunków: pedago-
giki specjalnej, matematyki, grafiki oraz edukacji techniczno–
informatycznej. Badani deklarowali różnorodność zainteresowań 
związanych przede wszystkim ze sportem, sztuką wizualną, litera-
turą, muzyką. Już wstępna analiza materiału empirycznego uzy-
skanego podczas zapisu dokonanego w stanie spoczynku przy 
oczach otwartych, zarazem w grupie studentów pełnosprawnych, 
jak i studentów z niepełnosprawnością, ujawniła ogromne zróżni-
________________ 

17 A. Herzyk, Mózg, emocje, uczucia. Analiza neuropsychologiczna, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2000,:s. 7-8. 

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja [dostęp 23.03.2018]. 
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cowanie indywidualne. Różnice te odnotowano nawet, w odniesie-
niu do dwóch sióstr bliźniaczek jednojajowych, które wzięły udział 
w badaniach. Dla zobrazowania stwierdzonych pomiędzy grupami 
różnic indywidualnych, które wydają się potwierdzać zaprezento-
wane w poprzednich rozdziałach wnioski, wybrano materiał empi-
ryczny uzyskany podczas badania dwóch studentek grafiki – 22-
letniej osoby niesłyszącej i 21-letniej osoby słyszącej. Zarówno zain-
teresowania obu kobiet, jak i wyniki związane z dokonaną przez nie 
oceną estetyczną obrazów były zbieżne. W stosunku do innych ba-
danych oceny te były wysokie. Żadna z kobiet nie przyznała skraj-
nie niskiej oceny i w każdej z prezentowanych kategorii odnalazły 
one obrazy, które uznały za szczególnie piękne, często wybory te 
były takie same. Wyniki ich badań, w formie topogramów pozwala-
jące na określenie procentowego udział poszczególnych pasm czę-
stotliwości w obrazie widma EEG, uzyskane w kategorii oczy 
otwarte, wskazały na tendencję związaną z aktywnością bioelek-
tryczną mózgu wyrażającą się niższymi w stosunku do osoby peł-
nosprawnej wartościami w paśmie alfa oraz wyższymi wartościami 
w pasmach szybszych częstotliwości (beta2 oraz gamma). W kolej-
nych próbach badawczych, podczas których badanym prezentowa-
no obrazy należące do trzech kategorii, aktywność bioelektryczna 
podlegała podobnym zmianom, na poziomie właściwym każdej z 
badanych osób 19. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w porównaniu do zapi-
su bazowego, we wszystkich próbach związanych z oglądaniem 
obrazów, u badanej osoby niesłyszącej odnotowano bardziej uogól-
nioną wartość w wolnych pasmach, zmniejszenie aktywności w 
paśmie theta i alfa oraz wzrost aktywności w beta 1. Bardziej ogól-
nie występowały również pasma wyższych częstotliwości beta 2 
(20-30Hz) i gamma (30-40Hz). Obniżenie wartości w pasmach wol-
nych częstotliwości oraz zwiększenie w paśmie beta 1, jak opisano 

________________ 

19 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.138. 
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wcześniej, związane jest z aktywnością poznawczą. Porównując 
aktywność bioelektryczną w sytuacji percepcji obrazów abstrakcyj-
nych oraz podczas percepcji sztuki przedstawiającej można było 
zaobserwować wzrost aktywności w paśmie theta, beta 2 i gamma. 
Nieznaczny wzrost dostrzegalny był także w paśmie beta1. Stan 
taki mógł być podyktowany charakterem bodźca, jego niejedno-
znacznością, jak również intensywnym poszukiwaniem interpreta-
cji. Zaobserwowane zmiany jakie zaistniały pomiędzy próbą drugą i 
próbą trzecią, podczas której prezentowano obrazy oddające nega-
tywne emocje, dotyczyły bardziej uogólnionego występowania 
wolnych częstotliwości rozchodzących się na lewą półkulę oraz 
obniżenia wartości w paśmie beta 1. Jednocześnie zaobserwowano 
dalszy wzrost w paśmie wolnych częstotliwości beta 2. Wydaje się, 
iż nastąpił wyraźny spadek koncentracji uwagi i (lub) wzmożona 
reakcja emocjonalna, którą potwierdzają opisane w dalszej kolejno-
ści parametry fizjologiczne 20. 

Podczas badania parametrów fizjologicznych nie stwierdzono w 
grupie osób z wadą słuchu prawidłowości, która wyraźnie zazna-
czyła się u badanych słyszących. U kilku osób stwierdzono syste-
matyczny wzrost współczynnika LF/HF, odzwierciedlającego sto-
sunek mocy widma w zakresie częstotliwości charakteryzujących 
aktywność układu współczulnego do mocy widma w zakresie czę-
stotliwości charakteryzujących aktywności układu przywspółczul-
nego. Najwyższą wartość osiągnął on w próbie ostatniej, związanej 
z percepcją przedmiotu artystycznego silnie nacechowanego emo-
cjonalnie. Uzyskane wyniki przemawiają zatem za zwiększeniem 
aktywności układu współczulnego pod wpływem oddziaływania 
bodźca należącego do tej właśnie kategorii. W grupie osób z niepeł-
nosprawnością wyniki te były na tyle zróżnicowane, że sformuło-
wanie wniosków wymagałoby wykonania próby na większej popu-
lacji. Zaobserwowano, że w stosunku do osób pełnosprawnych 

________________ 

20 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.140. 
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wskaźnik LF/HF był zazwyczaj wyższy w zapisie bazowym. Dla 
ilustracji w tabeli 1 zaprezentowano zestawienie wyników, wcze-
śniej opisanych studentek grafiki. 

Tabela 1. Wartość LF:HF. Rezultaty uzyskane przez studentki grafiki – słyszącą  
 oraz niesłyszącą (opracowanie własne)  

Rodzaj próby 
LF/HF 

Osoba niesłysząca Osoba słysząca 

Oczy otwarte 1,64 0,38 

Obrazy przedstawiające 1,83 0,49 

Obrazy abstrakcyjne 0,64 1,71 

Obrazy o silnym ładunku emocjonalnym 1,77 1,02 

 

Jak wskazują dane zamieszczone w tabeli 1 rezultaty słyszącej 
studentki grafiki nie odzwierciedlają typowego dla grupy zapisu, 
bowiem współczynnik LF/HF osiągnął najwyższą wartość podczas 
oglądania obrazów abstrakcyjnych, a nie w próbie ostatniej. Stan 
taki uzasadniony jest prawdopodobnie wzrostem aktywności w 
paśmie alfa oraz theta niwelującym odczucie niepokoju na rzecz 
zaciekawienia bodźcem i wizualizacji w próbie ostatniej oraz nie-
znacznym wzrostem beta 2 w próbie III, podczas której współczyn-
nik osiągnął największą wartość. U osoby niesłyszącej zaobserwo-
wano natomiast wyraźny wzrost współczynnika w ostatniej próbie, 
a uzyskany wynik był zgodny z zapisem aktywności bioelektrycz-
nej mózgu oraz deklarowanym przez studentkę odczuciem strachu, 
niepokoju podczas oglądania obrazów. Najniższa wartość wskaźni-
ka związana była natomiast z oglądaniem obrazów abstrakcyjnych. 
Interpretacja tego faktu jest trudna do wykonania z uwagi na małą 
liczebność badanych osób oraz bardzo zróżnicowane, zindywidua-
lizowane wyniki badań 21. 

________________ 

21 J. Zielińska, Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki 
specjalnej – przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno – terapeutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s.145. 



262 ELŻBIETA LUBIŃSKA-KOŚCIÓŁEK, JOLANTA ZIELIŃSKA 

4. Podsumowanie i postulaty dla praktyki 

Uzyskane w badaniach wyniki i wyprowadzone z nich wnioski 
wskazują na specyficzne wzorce bioelektrycznej aktywności mózgu 
osób z wadą słuchu podczas percepcji sztuki. Jedna z funkcji mózgu 
polega na nadawaniu znaczenia otaczającej rzeczywistości, odbie-
ranym przez człowieka sygnałom. Proces ten jest skomplikowany, 
stając przed kilkoma równie uzasadnionymi znaczeniami dopusz-
cza się co najmniej kilka różnych interpretacji widzianego obrazu 
22.. Zjawisko nosi nazwę wielorakiej interpretacji narracyjnej i ma 
miejsce podczas oglądania dzieł sztuki. Jak wskazały przedstawione 
w artykule badania, dotyczące osób z uszkodzonym słuchem, wy-
konane na pograniczu pedagogiki specjalnej i neuroestetyki wada 
słuchu ma wpływ na to zjawisko. Musi więc mieć swój udział w 
kształtowaniu osoby z wadą słuchu jako odbiorcy i twórcy sztuki. 

Wyniki zaprezentowanych badań mają przede wszystkim istot-
ny wymiar pedagogiczny. Potwierdzają, po raz kolejny, koniecz-
ność indywidualnego podejścia do osoby z niepełnosprawnością. 
Mają one charakter badań wstępnych z uwagi na mała grupę ba-
dawczą osób z wada słuchu i wymagają rzetelnego, empirycznego 
sprawdzenia na większych, statystycznie istotnych grupach badaw-
czych. W planowanych w dalszej kolejności badaniach powinno 
również się uwzględnić kompensacyjną rolę wzroku w rozwoju 
oraz funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnością słuchową i 
wpływ tego mechanizmu kompensacji na neurobiologiczną aktyw-
ność mózgu. należałoby również rozważyć uwzględnienie aktyw-
ności osoby z wadą słuchu w wykorzystywanych protezach słu-
chowych w zakresie percepcji słuchowej, pozyskanych kompetencji 
językowych, komunikacyjnych i społecznych. Parametry te mogą 
bowiem współdecydować o aktywności neurobiologicznej w czasie 
kontaktu osoby ze sztuką plastyczną. Wymienione aspekty badań, 
w tym ich wielowątkowość i interdyscyplinarność wskazują jedno-

________________ 

22 S. Zeki, Splendors and Miseries of the Brain: Love, Creativity and the Quest of the 
Human Happines, Wydawnictwo Wiley-Blacwell, Malden 2008, s. 98. 
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znacznie na konieczność podjęcia współpracy w wielu obszarach 
naukowych, pracy badawczej o charakterze zespołowym. Dotyczy 
to zarówno fazy planowania badań, ich przeprowadzania, jak i ana-
lizy oraz interpretacji uzyskanych wyników. Przykładowo wyniki 
badań zaprezentowanych w artykule, dotyczące percepcji sztuki 
przez dorosłe osobb z niepełnosprawnością słuchową, powinny być 
interpretowane nie tylko przez surdopedagogów, ale również przez 
naukowców posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu neuroes-
tetyki. 
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Pedagogikę osób z chorobą przewlekłą tradycyjnie łączono z 
pedagogiką osób z niepełnosprawnością ruchową, określając te 
działania jako pedagogikę leczniczą. Aktualnie coraz częściej od-
dziela się od siebie te dwa ujęcia. Przede wszystkim z uwagi na 
fakt, że problemy z jakimi borykają się osoby z chorobą przewlekłą 
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mają odmienny charakter1. Zadaniem pedagogiki leczniczej jest 
przede wszystkim wspieranie edukacyjne i podtrzymujące dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z chorobą przewlekłą, wkomponowane w 
ich proces leczenia. 

Pedagogika osób z chorobą przewlekłą podejmuje między in-
nymi kwestie związane z: wpływem choroby przewlekłej na funk-
cjonowanie jednostki w różnych obszarach życia, w tym wykorzy-
stywanie działań edukacyjnych i podtrzymujących jako czynnika 
terapeutycznego, określa i dostosowuje działania edukacyjne do 
wydolności fizycznej i wysiłkowej osób z chorobą przewlekłą, przy-
czynia się do organizowania procesu edukacyjnego i podtrzymują-
cego w miejscu pobytu osoby z chorobą oraz zapewnia wsparcie 
rodzinie osób z chorobą. 

Warto podkreślić, iż pedagogika lecznicza ze względu na swój 
obszar zainteresowań, wykracza poza ścisły obręb pedagogiki spe-
cjalnej i łączy się problemowo z zagadnieniami dotyczącymi okresu 
starości. 

W obszarze pedagogiki leczniczej można wyodrębnić zagadnienia 
wymagające pogłębienia teoretycznego i eksploracji badawczych. 
Dlatego też głównym celem artykułu jest dostarczenie nowych per-
spektyw – problemów w tym zakresie. Pragniemy poruszyć cztery 
problemy, w których możemy wyodrębnić dwie kategorie. Dwa z 
nich dotyczą bezpośrednio osoby borykającej się z doświadczaniem 
choroby przewlekłej i dwa odnoszą się do jej interakcji z innymi 
osobami. 

Do pierwszej grupy można zaliczyć problemy odnoszące się do: 
(1) cech ciała – ich znaczenia w budowaniu tożsamości w sytua-

cji doświadczania choroby przewlekłej; 
(2) radzenia sobie ze stratą w sytuacji choroby przewlekłej. 
Druga grupa problemów obejmuje: 
(1) dopasowanie we wzajemnym kontakcie z osobą z chorobą 

przewlekłą 
(2) udział w wymianie społecznej osób z chorobą przewlekłą. 

________________ 

1 A. Zawiślak, Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
Impuls, Kraków 2009. 
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Cechy ciała – ich znaczenie w budowaniu tożsamości  

w sytuacji doświadczania choroby przewlekłej 

Ciało jest miejscem, w którym mamy szczęście lub nieszczęście 
przebywać. Stanowi źródło dobrego samopoczucia i przyjemności, 
ale jest także obiektem chorób i napięć. Nie jest tylko przedmiotem 
fizycznym, który każdy człowiek posiada. Stanowi układ działania 
oraz źródło praktyk, którego czynne zaangażowanie w codzienne 
interakcje jest niezbędne do zachowania spójnego poczucia siebie2. 

Każdy człowiek funkcjonuje w świecie w sposób „cielesny”. 
Osoba ludzka nie może funkcjonować poza ciałem. Funkcjonujemy 
w takiej rzeczywistości i tak ją poznajemy, jak nam na to powala 
nasze ciało. Ciało stanowi własność jednostki, co daje jej możliwość 
własnej kontroli, poczucie spójności cielesnej, ale i doświadczanie jej 
braku. Człowiek ma też pewną możliwość kształtowania swojego 
ciała, ale jest to związane z tym, że bierze on odpowiedzialność za 
„efekt”3. 

Poczucie tożsamości cielesnej jest procesem gromadzenia indy-
widualnych doświadczeń związanych z własnym ciałem. Nieumie-
jętność nazywania własnych przeżyć, doznań, potrzeb, które płyną 
z ciała powoduje liczne napięcia oraz wrażenie utraty orientacji w 
świecie osobistego doświadczenia. Zdolność modulowania siły wła-
snych przeżyć oraz wiedza o przyczynach ich powstawania, przy-
czyniają się do kontroli nad samym sobą. Erving Goffman twierdzi, 
iż każdy kto przeżył momenty konfrontacji z niemożliwymi do 
zniesienia emocjami, szczególnie, gdy ich pojawienie było nieocze-
kiwane, zna poczucie alienacji wobec tych przeżyć. Ma także świa-
domość tego, czym jest poczucie spójności cielesnej i doświadczanie 
jej braku. Ciało nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób, 
u których jest ono „atakowane i naruszone” przez chorobę. Symbo-
________________ 

2 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-
czesność, PWN, Warszawa 2001, s. 137. 

3 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo UMK, To-
ruń 1995, s. 192. 
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liczne interakcje pomiędzy pojęciem normalności w odniesieniu do 
wyglądu ciała lub funkcji poszczególnych jego narządów wiązać się 
mogą z utratą znaczących atrybutów, prowadząc do naznaczenia, 
zgodnego z ujęciem prezentowanym przez Ervinga Goffmana. 

W świetle założeń interakcjonizmu symbolicznego i badań Ka-
tarzyny Piątek możemy dokonać definicji kontroli ciała „kontrola i 
kierowanie ciałem są uzależnione od względnie autonomicznego 
ludzkiego podmiotu”4. W chorobie poczucie utraty kontroli nad 
własnym ciałem jest jedną z najważniejszych jej konsekwencji. Iden-
tyfikacja społeczna osoby z chorobą oddziałuje poprzez zmiany w 
ciele (ciało wyniszczone, ciało pozbawione pewnych organów we-
wnętrznych, niewidocznych) lub ciało z widocznymi, naznaczony-
mi chorobą i niepełnosprawnością zmianami lub okaleczenie w 
wyniku zastosowanej terapii. Temu może towarzyszyć poczucie 
zawstydzenia, skrępowania, zażenowania z powodu piętna choro-
by na ciele – stygmatyzacja. 

Ciało zyskuje status zasobu, którym można zarządzać, przyczy-
nia się do kreowania wersji „swojego ja”5. Znaczenia przypisywane 
ciału są wyznaczone przez skonwencjonalizowaną formę komuni-
kacji niewerbalnej, nad którą jednostka nie ma kontroli, ale która 
wpływa na kategoryzację siebie i innych. Człowiek już od dziecka 
jest uczony tego, w jaki sposób prezentować swoje ciało w prze-
strzeni społecznej. Ciało, które nie spełnia pewnych „norm”, gdy 
nie ma nad nim kontroli, a zachowanie dla otoczenia nie jest jedno-
znaczne do interpretacji, podlega wykluczeniu6. To jakie znaczenie 
człowiek przypisuje własnemu ciału w dużej mierze jest warunko-
wane przez poznanie idiomatyki ciała, a nad którą człowiek z cho-
robą przewlekłą nie zawsze ma bezpośrednią kontrolę7. 

________________ 

4 K. Piątek, Ciało nadzorowane. Strategie kontroli ciała podejmowane przez kobiety z 
niepełnosprawnością fizyczną. [w:] Fenomeny kontroli ciała, red. E. Banaszek, P. Czaj-
kowski, R. Florkowski, Diffin, Warszawa 2012, s. 168. 

5 C. Schilling, Socjologia ciała, PWN, Warszawa 2010. 
6 Ibidem. 
7 K. Piątek, op. cit., s. 168 – 169. 
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Odwołując się do koncepcji ciała Ervinga Goffmana, należy za-
znaczyć, iż jednostka, która podejmuje działania w społecznych 
granicach, ma pewne ograniczenia, które wpływają na jej autono-
mię. Katarzyna Piątek (2012) w swoich badaniach z udziałem kobiet 
z niepełnosprawnością ruchową prezentuje je, jako osoby mające 
potencjalnie jedyny wpływ na własną cielesność, ale będące zależ-
nymi od społecznej kontroli. To ma związek ze stanowiskiem 
Chris’a Schillinga (2010), który twierdzi, iż ciało ludzkie charaktery-
zuje podwójne usytuowanie: jednostkowe (ujmowane jako własność 
każdej jednostki) i społeczne (definiowane i kontrolowane przez 
społeczeństwo)8. 

Ciało odgrywa zatem ważną rolę w relacjach między tożsamo-
ścią jednostki a tożsamością społeczną. Społeczna wartość przypi-
sywana ciału jest przyjmowana przez jednostkę i ma udział w two-
rzeniu „ja” i kształtowaniu poczucia własnej wartości. Poczucie 
tożsamości społecznej budowanej za pośrednictwem ciała i koncep-
cja obrazu własnego ciała oznacza kontrolowanie własnej sytuacji 
życiowej poprzez skuteczność podejmowanych działań, mających 
podtrzymać lub zweryfikować dotychczasowe relacje społeczne9. 

Zarządzanie ciałem odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu 
relacji społecznych (włączanie się w przestrzeń społeczną przez 
osobę z chorobą przewlekłą) powoduje, iż wkracza ona w świat 
znaczeń i języka innych osób, funkcjonujących w nieco innej rze-
czywistości. W takiej sytuacji ciało staje się „pośrednikiem” między 
tożsamością osobistą a społeczną. 

Powyższe rozważania implikują problemy w obszarze pedago-
giki leczniczej. Po pierwsze: na ile osoby z chorobą przewlekłą po-
strzegają swoje ciało jako element sprawczości i mają nad nim kon-
trolę, a także jakie stosują strategie kontroli dotyczące swojego 
ciała? Po drugie: w jaki sposób osoby z chorobą przewlekłą mają 

________________ 

8 C. Schilling, op.cit. 
9 M. P. Kelly, D. Field, Medical sociology, chronic illness and the body, “Sociology of 

health and illness”, 18, 1996, s. 241 – 257. 
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poczucie kontroli w obrębie własnego ciała i w jakim stopniu ich 
decyzje dotyczące ciała są uzależnione od społecznej kontroli? 

Radzenie sobie ze stratą w sytuacji choroby przewlekłej 

W kontekście podejmowanych zagadnień problem straty jest 
kwestią fundamentalną. Osoba doświadczająca choroby przewle-
kłej, aby móc funkcjonować w sposób satysfakcjonujący w oparciu o 
posiadane zasoby, musi dać sobie radę z poczuciem straty. 

Strata „to, co się przestało posiadać; też: fakt, że się przestało coś 
posiadać”10. Poczucie straty to stan emocjonalny pojawiający się w 
reakcji na wewnętrzne przekonanie o „braku”: przedmiotu, czło-
wieka, możliwości. To emocja o nieprzyjemnym zabarwieniu, słu-
żąca uświadomieniu sobie potrzeby, którą trzeba zaspokoić innymi 
niż do tej pory (przed stratą) metodami11. Można tu wymienić różne 
rodzaje doświadczanych strat. 

Strata może być postrzegana jako sytuacja, gdy czegoś ubyło, 
jest tego mniej w moim zasięgu. Może też być odbierana jako sytua-
cja pozbawienia, deficytu czegoś co było dostępne albo co jest do-
stępne innym, ale nie mnie. Strata może też być odczuwana jako 
nieobecność zniknięcie kogoś, czegoś znaczącego dla jednostki. Ra-
dzenie sobie z poczuciem straty jest związane nie tylko z jej przed-
miotem (co zostało stracone), ale też ze sposobem jej odbierania, 
interpretowania, jej znaczenia. 

Sytuacja utraty osoby (na skutek śmierci) pociąga za sobą 
trudny do zniesienia niepokój, rozpacz, poczucie bezradności, ry-
zyko utraty sensu i celu życia. Jest postrzegana jako strata nie do 
wyrównania związana z poczuciem zniknięcia, nieobecności zna-
czącej osoby. Reakcja na nią przybiera formę żałoby. Charaktery-

________________ 

10 Słownik Języka Polskiego red. L. Drabik, PWN, Warszawa 2006. 
11 G. Sędek, Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? [w]: Złudzenia, 

które pozwalają żyć. szkice z psychologii społecznej, red. M. Kofta, T. Szustrowa, PWN, 
Warszawa 1991. 
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stycznym zjawiskiem w tej sytuacji są reakcje ucieczki i powrotu do 
problemu, ale z mniejszą siłą emocji12. 

W psychologii strata osoby utożsamiana jest z pojęciem żałoby. 
Żałoba to proces, co podkreślał już Zygmunt Freud. Erich Linde-
mann jako pierwszy mówiący o „przepracowywaniu straty”, za-
znaczał jej zmienność i konieczność wydatkowania energii fizycznej 
i psychicznej, aby móc poradzić sobie z tym procesem. Żałoba to 
właśnie „przepracowywanie” uczuć, postaw, związków z osobą, 
której już nie ma13. Jej etapy i fazy są różnie nazywane i definiowa-
ne przez różnych autorów. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na 
model Franklina C. Shontz’a istotny dla wyjaśnienia reakcji na stra-
tę bliskiej osoby. Model ten zakłada, iż pierwszą reakcją na śmierć 
jest szok. Osoby będące w tym stanie zachowują zadziwiającą przy-
tomność myślenia i dużą sprawność w podejmowanych działa-
niach. „Dramat” nie dociera do nich, żyją w oderwaniu od rzeczy-
wistości. Z doświadczaną bezradnością, dezorganizacją i 
przygnębieniem spotykają się po upływie czasu i wtedy konfrontują 
się z bólem, a to w znaczący sposób wpływa na pogorszenie po-
znawczego funkcjonowania. Nieustanne odczuwanie straty jest 
męczące. W związku z tym człowiek stara się nie myśleć o trudnym 
zdarzeniu, co prowadzi do sytuacji, w której stosuje wyparcie, do-
świadczając chwilowej poprawy swojego samopoczucia. W mo-
mencie pojawienia się trudnych emocji bywa, iż człowiek ma wielką 
trudność z radzeniem sobie z nimi, czego konsekwencją jest poja-
wienie się fazy wycofania.14 Zdaniem Franklina C. Shontz’a zmien-
ność następujących po sobie faz ma dobry wpływ na daną osobę, co 
z czasem pozwala na przystosowanie się do nowej sytuacji. Wraz z 
upływem czasu trudne emocje pojawiają się coraz rzadziej, co w 
efekcie pozwala na wyznaczanie nowych celów. Przechodzenie 
________________ 

12 G. Sędek, Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? [w]: Złudzenia, 
które pozwalają żyć. szkice z psychologii społecznej, red. M. Kofta, T. Szustrowa, PWN, 
Warszawa 1991, s. 289-319. 

13 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo 
IFIS PAN, Warszawa 1997. 

14 Ibidem, s. 289-319. 
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pomiędzy fazami konfrontacji i odwrotu, nie ma charakteru nie 
przystosowawczego. Jest koniecznym warunkiem rozwoju.15 

Inny rodzaj doświadczanej straty może mieć charakter straty w 
kontekście utraty rzeczy. W tym przypadku możemy mieć do czy-
nienia z różnymi sposobami interpretowania takiej sytuacji. Sposób 
jej interpretowania zależy od skali straty i znaczenia dla naszego 
dobrostanu utraconych rzeczy. Gdy zostają utracone środki, umoż-
liwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, możemy 
mieć poczucie ich zaniku, nieistnienia i doświadczać traumy. W 
innych przypadkach, mniejszej skali możemy doświadczać pozba-
wienia, łączącą się z nim nieodwracalnością utraty albo też postrze-
gamy daną stratę jako pewien ubytek, zmniejszenie pewnych zaso-
bów. Radzenie sobie z tą sytuacją ma przede wszystkim charakter 
pragmatyczny, wsparcie materialne i instrumentalne, pozwalające 
na zmniejszenie kosztów ubytku. Jedną z form radzenia sobie z tym 
rodzajem straty jest przekształcanie tego doświadczenia w temat, 
który stanowi podstawę kontaktów z innymi (opowieść o…). Roz-
ważanie także tego w kontekście tego, co ta sytuacja dała osobie jej 
doświadczającej, czego ją nauczyła. Jakie doświadczenia z tej sytua-
cji może człowiek wyciągnąć dla siebie oraz co może zrobić w 
związku z tą stratą (uruchamianie strategii radzenia sobie z tą stratą 
i minimalizowanie jej kosztów). Ten rodzaj straty ma charakter do-
świadczania straty „z zewnętrz” w wyniku sytuacji losowej, której 
dana osoba nie była w stanie uniknąć. 

Choroba przewlekła zarówno na początku, jak i w miarę jej po-
stępu wiąże się z tym, iż osoba doświadcza straty w obrębie siebie: 
traci sprawność, zdolności w zakresie funkcjonowania ciała, auto-
nomii, samorealizacji i realizacji ról społecznych. Doświadczane 
straty mogą być bardzo poważne i odnosić się do istotnych aspek-

________________ 

15 B. Dobrzańska – Socha, Pomoc psychologiczna w sytuacji straty, [w:] Zmagając 
się z chorobą nowotworową. Psychologia współczesna wobec pacjentów onkolo-
gicznych, D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak red., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 1999, s. 289-340. 
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tów funkcjonowania ciała prowadząc nawet do jego całkowitej nie-
sprawności. 

Strata w obrębie siebie w sytuacji choroby przewlekłej jest  
najtrudniejszą stratą. Dlatego, że jednostka ma świadomość trudno-
ści zastąpienia tej straty. Strata w wymiarze utraty zdrowia powo-
duje, że jednostka doświadcza zmniejszenia poczucia własnych 
możliwości. 

Proces pogodzenia się ze stratami życia z poczuciem i rozwija-
nia się w granicach wyznaczanych poprzez chorobę nigdy dla 
człowieka nie jest łatwy i bezbolesny. Do poczucia straty dołącza się 
często poczucie przegranej, co powoduje, że dodatkowo strata jest 
wartościowana i cały ten ciężar wydaje się być rzeczywiście nie do 
wytrzymania. Wśród strat poniesionych w wyniku choroby prze-
wlekłej są takie straty z którymi nie sposób do końca się pogodzić. 
Jak pisze Silvia Bonino „ciężkie straty są jak rany, stanowiące część nas 
samych, z którymi musimy nauczyć się żyć i w których istnieniu trzeba 
znaleźć powód do wewnętrznego rozwoju, mimo, że te rany mogą się cza-
sem otwierać, boleć i nadal krwawić”16. Proces straty w obrębie siebie 
nie jest tożsamy z doświadczaniem żałoby. Może być traktowany 
jako żałoba, ale musi zostać przez daną osobę przepracowany. 

Starta w obrębie siebie przybiera jeszcze inny charakter, kiedy 
mamy do czynienia z chorobą nabytą, a nie wrodzoną. Człowiek 
wówczas dokonuje porównania z tego, co było dla niego wcześniej 
dostępne i możliwe w różnych obszarach jego życia. Wraz z poja-
wieniem się choroby traci swoje wcześniejsze możliwości, a przy 
chorobie o charakterze postępującym ma też świadomość przy-
szłych, kolejnych strat. 

Człowiek w chorobie doświadcza straty w sposób nieodwracal-
ny. Zastanawiając się nad zjawiskiem poczucia straty związanym z 
chorobą przewlekła warto zwrócić uwagę na to, że akceptacja cho-
roby może nastąpić po uporaniu się ze stratą w obrębie siebie. W 
związku z tym pojawiają się pytania: W jakim kontekście strata w 
obrębie siebie ma charakter mobilizujący do działania, a w jakim 
________________ 

16 S. Bonino, Tysiące nici mnie tu wiąże, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008, s.66. 
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staje się stratą o charakterze demobilizującym, ze szczególnym 
uwzględnieniem dynamiki danego procesu chorobowego? Jakie 
strategie są stosowane przez osoby z chorobą przewlekłą w celu 
radzenia sobie, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki danego 
procesu chorobowego? Czy i na ile strata w obrębie siebie doświad-
czana przez osoby z chorobą przewlekłą może stać się tematem w 
kontaktach z innymi osobami, z kim i w jakim celu? 

Dopasowanie we wzajemnym kontakcie z osobą  

z chorobą przewlekłą 

Na początku omawiania wybranych problemów w obszarze peda-
gogiki leczniczej zaakcentowana została kwestia tego, że nasze ciało 
wyznacza nam rzeczywistość, w której funkcjonujemy. W związku z 
tym człowiek może doświadczać pewnego dysonansu między swoją 
świadomością dotyczącą rzeczywistości i możliwości funkcjonowania 
z ciałem w tej rzeczywistości (albo z informacji z zewnątrz – widzimy 
innych albo z własnego doświadczenia sprzed choroby). 

Można zatem uznać, iż osoba z chorobą przewlekłą musi dawać 
sobie radę z sytuacją dysonansu. Jeżeli jednostka odrzuca sytuację 
dysonansu to może stosować pewne formy buntu, biernego (oporu) 
lub czynnego, walki z przeciwnościami lub z otoczeniem. Reflek-
syjne „przepracowywać” dysonansy pozwala na podjęcie prób do-
pasowywania się do konkretnych sytuacji, może to stanowić istotny 
czynnik w procesie przystosowywania się. 

Zjawisko dopasowania występuje w dwóch postaciach: (1) do-
pasowanie działań do warunków zewnętrznych (przedmioty two-
rzone przez człowieka nabierają ergonomicznych kształtów dopa-
sowanych do jego działań motorycznych); (2) w interakcji 
polegające na świadomości sygnałów i komunikatów płynących od 
osoby, z którą współdzielimy określone działanie17. 
________________ 

17 H.R. Schaffer, Wzajemność kontroli we wczesnym dzieciństwie, [w:] Dziecko w 
świecie ludzi i przedmiotów red. A. Brzezińska i G. Lutomski, Wydawnictwo Zysk i S-
ka, Poznań 1994, s. 130-131. 
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Problem dopasowania występuje także w komunikacji werbal-
nej (w obszarze komunikacji partnerskiej). Często wymagamy od 
osoby, z którą wchodzimy w kontakt określonego zachowania. 
Wręcz domagamy się, by umiała funkcjonować w ramach określo-
nego schematu i wpisywała się stereotypowo w tworzone dla okre-
ślonej sytuacji ramy. Kiedy na przykład nasz współrozmówca ze 
względu na swoje cechy lub zasoby zachowuje się niestandardowo, 
wówczas próbujemy „dopasować się” do niego. 

Dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb we wzajemnym kon-
takcie jest niezwykle ważne w perspektywie komunikacyjnej. W 
relacjach obu partnerów o zróżnicowanych możliwościach komuni-
kacyjnych zawsze każdy z nich powinien zachować swoją jednost-
kowość i mieć świadomość swoich potrzeb i racji. Jednak może być 
to bardzo utrudnione, kiedy ze względu na porozumiewanie się 
według różnych kodów językowych, ograniczone jest wzajemne 
porozumienie bądź jedna ze stron doświadcza uzależnienia od dru-
giej. Stosowanie odmiennego słownictwa czy też ujawnianie innego 
stylu prowadzenia rozmowy może zdecydować o niepowodzeniu 
danej sytuacji, bez świadomej winy współrozmówców. Dzieje się 
tak, gdyż każdy z nich komunikuje się według znanego sobie sche-
matu, stosując tym samym własne strategie porozumiewania się, 
nie uwzględniając w nich perspektywy współrozmówcy. 

Dopasowanie w literaturze występuje przede wszystkim przy 
analizowaniu działań osoby opiekującej się małym dzieckiem – im 
młodszym tym bardziej wyraziste dopasowanie jest zauważane; w 
przypadku osób dorosłych zwraca się przede wszystkim uwagę na 
problemy wynikające z braku dopasowania prowadzące do deper-
sonalizacji. Szerzej to zjawisko jest omawiane w kontekście instytu-
cji totalnych18. W relacji opieki dopasowywanie jest ukryte w specy-
ficznym dookreśleniu pojęcia troski. Określenie to bardzo często 
traktowane jest jako synonim pojęcia opieka, ale w swojej monogra-

________________ 

18 E. Tarkowska, Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy spo-
łecznej w Polsce, [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle red. A. Gustavsson, 
E. Zakrzewska-Manterys, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa, 1997. 



276 WANDA HAJNICZ, IWONA KONIECZNA 

fii Judith Phillips stara się niuansować te pojęcia wskazując na ła-
dunek emocjonalny zawarty w pojęciu troska. Przytacza tam takie 
oto określenie czym jest troska: „ wyjście poza własne ego ponieważ nie 
tylko go nie dotyczy, ale również o nim zapomina. Prócz tego troska po-
średnio zakłada działanie”. Ponadto autorka podkreśla, że troska może 
być postrzegana jako pojęcie holistyczne przenikające wszelkie rela-
cje i działania ludzkie19. Tak rozumiejąc to pojęcie możemy rozróż-
nić opiekę, jako działanie wspomagające w realizacji potrzeb drugiej 
osoby, których ona sama nie może zaspokoić oraz opiekę troskliwą, 
w której uwidacznia się kontekst emocjonalny takich działań pro-
wadzący do dbałości o dobrostan osoby obdarzanej opieką. 

Można zauważyć, że w takim rozumieniu pojęcia troski wyrazi-
ściej akcentowane jest zjawisko dopasowania. Ujawnia się ono w 
obu znaczeniach zarówno w pierwszym, mówiącym o odpowied-
niości działań do warunków zewnętrznych, a szczególnie w drugim 
mówiącym o świadomości sygnałów i komunikatów płynących od 
osoby, z którą współdzielimy określone działanie. W tym miejscu 
ujawnia się bardzo istotne zagadnienie współdzielenia troski, troska 
dotyczy osoby wspieranej. Osoba wspierająca troszczy się o nią, 
gdy realizując określone działania wspierające, zwraca uwagę na 
sygnały i komunikaty podnoszące lub zagrażające dobrostanowi 
osoby, której udziela pomocy czy opieki. Relacja troski jest jednak 
współzależna. Ważna jest również troska osoby wspieranej o tego, 
któremu udziela pomocy, wyraża się różnego rodzaju zachowa-
niami, ujawniającymi aktywny współudział we współdzielonym 
działaniu. 

Powyższe analizy implikują określone problemy dla pedagogiki 
leczniczej: Jakie koszty są związane z procesem dopasowania dzia-
łań w ramach interakcji osób w niej uczestniczących? Jak określać 
granice możliwości dopasowania działań w ramach interakcji mają-
cych charakter pomocy? Jakie skutki powoduje brak dopasowania 
w interakcji, szczególnie w sytuacji udzielania pomocy? 

________________ 

19 J. Pillips, Troska, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2009, s. 24-25. 
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Udział w wymianie społecznej osób z chorobą przewlekłą 

Wymiana społeczna (social exchange) to w socjologii proces wy-
miany dóbr i usług pomiędzy co najmniej dwiema osobami, pro-
wadzący do nawiązywania trwałych znajomości i ustanawiania 
zwierzchnictwa nad innymi20. Jest też traktowana szeroko – inte-
rakcja jako wymiana21. Wymiana jest jednym ze sposobów, w jaki 
osoby tworzą i umacniają organizację społeczną. W takim ujęciu 
wymiana jest dla tych osób bardzo ważnym źródłem porządku 
społecznego, który powstaje jako nieplanowany rezultat aktów 
wymiany między członkami społeczeństwa. Wymiana staje się swo-
istą dobrowolną transakcją, polegając na przekazywaniu różnego 
rodzaju dóbr między dwoma lub więcej osobnikami, z czego wszy-
scy zyskują wzajemną korzyść. Przy czym przekazywane dobra 
mają charakter materialny, jak i niematerialny (uznanie społeczne, 
prestiż oraz wartość tego, co jest przypisywane w danej grupie)22. 
Dla Georg’a C. Homansa interakcja społeczna ma miejsce wtedy, 
gdy „aktywność jednego człowieka zostaje nagrodzona lub ukarana 
przez innego”23. W takim ujęciu udział w interakcji społecznej wią-
że się z przeświadczeniem, że dobra cenione przez jednego czło-
wieka lub mu niezbędne są w posiadaniu innych ludzi, którzy 
dzięki temu mogą go nagradzać. Aby ich do tego zachęcić należy 
coś im ofiarować w postaci dobra lub jakiejś usługi. W ten sposób 
tworzona jest sieć społeczna. 

Istotą funkcjonowania w sieci społecznej jest wymiana społecz-
na. Wymiana społeczna jest konstruktem, który buduje trwałość. 
Jeśli chodzi o wymianę społeczną obowiązuje w jej ramach zasada 

________________ 

20 P. Blau, Wymiana społeczna, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Ku-
cia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005. 

21 G. C. Homans, The nature of social science, University Press, New York 1967. 
22 B. Szacka, Wprowadzenia do socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, War-

szawa 2003, s. 124. 
23 Ibidem, s. 124. 
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wzajemności24. Można zauważyć, iż wymiana i obowiązująca w jej 
ramach zasada wzajemności są mechanizmem budowania sieci 

społecznej. Im bardziej osoba uczestniczy w wymianie, tym bar-
dziej jest „umocowana” w sieci społecznej. 

W tym kontekście należy odnieść się do pojęcia wsparcia spo-
łecznego, które jest konsekwencją przynależności człowieka do sieci 
społecznej25. Wsparcie społeczne może być opisywane jako rodzaj 
interakcji społecznej, która została podjęta przez jednego lub kilku 
uczestników sytuacji problemowej, trudnej, stresowej lub krytycz-
nej. W toku tej interakcji ma miejsce przekazywanie lub wymiana 
emocji, informacji, instrumentów działania i dóbr materialnych. 
Wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna zaś jej kieru-
nek stały lub zmienny. Warto podkreślić, iż w określonym układzie 
interakcji można wyróżnić osobę wspierającą, poszukującą wspar-
cia, odbierającą lub otrzymującą wsparcie. Dla skuteczności tej wy-
miany społecznej niezwykle ważna jest odpowiedzialność między 
rodzajem i zakresem udzielanego wsparcia, a także potrzebami 
odbiorcy – osoby z chorobą przewlekłą26. 

Funkcjonalne cechy wsparcia stanowią podstawę jego podziału 
na wsparcie spostrzegane i wsparcie otrzymywane. Wsparcie spo-
strzegane przede wszystkim wynika z wiedzy i przekonań człowie-
ka z chorobą o tym gdzie i od kogo może uzyskać pomoc, na kogo 
może liczyć w trudnej, stresowej sytuacji. W tym rodzaju wsparcia 
dokonuje się oceny przekonań danej osoby o dostępności sieci. Na-
tomiast wsparcie otrzymywane jest oceniane obiektywnie lub rela-
cjonowane subiektywnie przez odbiorcę jako faktycznie otrzymy-
wany rodzaj i ilość wsparcia. Spostrzegane i otrzymywane wsparcie 
zależy od kontekstu sytuacji trudnej, a także potrzeb osób z chorobą 
________________ 

24 C. Lévi-Strauss, Zasada wzajemności, [w:] M. Kempny, J. Szmatka red., Współ-
czesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, Warszawa 1992. 

25 J. Pommersbach, Wsparcie społeczne a choroba, „Przegląd Psychologiczny”, 
1988; 31, 2, s. 503–525. 

26 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła 
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. 
Sęk, R. Cieślak, PWN, Warszawa, 2006, s. 18. 
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przewlekłą i cech sieci społecznych dostępnych i wykorzystywa-
nych w określonych sytuacjach. Interakcje wsparcia oraz skutecz-
ność ich działania są w znacznym stopniu uwarunkowane właści-
wościami osoby wspieranej. Zależą one od jej zasobów osobistych, 
zasobów struktury „ja”, samooceny, poczucia kontroli, kompetencji 
społecznych oraz jej pozycji społecznej. biorąc pod uwagę cechy 
osoby z chorobą przewlekłą (osoby wspieranej) należy wskazać na 
potrzeby wsparcia społecznego jako stałe właściwości. Mogą one 
mieć charakter obiektywny biorąc pod uwagę wiek i położenie spo-
łeczne, wpływające na samodzielne radzenie sobie z trudnościami 
lub stanowić cechę osobowości zależnej. Niewielkie nasilenie po-
trzeb wsparcia oraz ich ujawniania jest spotykane u osób z silną 
potrzebą autonomii i niezależności27. 

Jeżeli wsparcie nie jest dostrzegane przez osobę z chorobą 
przewlekłą to można uznać, iż jest ono korzystniejsze dla jednostki. 
Przede wszystkim dlatego, że jeśli człowiek ma świadomość wspar-
cia, to ma to wpływ na jego samoocenę. Skutkiem zaniżenia samoo-
ceny jest ujawnianie określonych sposobów odzyskiwania kontroli 
nad sytuacją (przykład – postawa roszczeniowa). Dlatego też udział 
w wymianie społecznej jest konieczny dla poczucia dobrostanu 
osoby z chorobą przewlekłą przede wszystkim po to, aby doświad-
czać poczucia kontroli nad sytuacją. 

Zatem pojawiają się kluczowe pytania: Jak udzielać wsparcia, w 
tym wsparcia pedagogicznego osobom z chorobą przewlekłą, żeby 
umacniać ich możliwości w wymianie społecznej? oraz Jak udzielać 
wsparcia osobom z chorobą przewlekłą, aby ułatwiać im uczestni-
czenie w niesymetrycznej wymianie społecznej? 

Przedstawione w ramach poszczególnych obszarów pytania 
problemowe stanowią otwarte zagadnienia wymagające dalszych 
eksploracji badawczych z uwagi na to, iż mają kluczowe znaczenie 
dla życia osób z chorobą przewlekłą w różnych obszarach ich funk-
cjonowania. 

________________ 

27 Ibidem, s. 21. 
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Jesteśmy nie tym, czym jesteśmy, ale tym, co z siebie zrobimy1. 

Wprowadzenie 

Lekarz to jedna z najstarszych profesji świata, z którą kojarzona 
jest szeroka wiedza i rozległe umiejętności służące choremu czło-
wiekowi. Z perspektywy czasu można dostrzec, że różne były okre-
sy profesji lekarskiej, jednak zainteresowanie zarówno nią, jak i 
osobą lekarza nie ustawało i nadal nie ustaje. Świadczą o tym prace 
zamieszczone w Historii medycyny pod red. Tadeusza Brzezińskie-
go2, jak też Stulecie chirurgów czy Triumf chirurgów Jürgena Thor-
wald’a3, w których opisywane są zarówno sukcesy, jak i porażki w 
odkrywaniu nowej wiedzy z zakresu medycyny. Jan Chryzostom 
nazywa lekarza iatros, czyli tak, jak nazywano po grecku człowieka 
leczącego ludzi, dbającego o chorego. Warto zauważyć, iż pisząc o 
osobie lekarza, J. Chryzostom przypisywał mu także inne określe-
nia: „znakomici lekarze”, „biegli lekarze”, „mądrzy lekarze”, „bar-
dzo doświadczeni lekarze”, „lekarze obchodzący się z pacjentem 
delikatnie”, a zatem podkreślał nie tylko wiedzę medyczną ale i 
szerokie umiejętności. Warto zauważyć, o czym wspominał przy-
woływany Autor, że wśród lekarzy są tacy, którzy w nierównym 
stopniu opanowali sztukę lekarską i traktowanie pacjentów4. 

Obecność lekarza zawsze była i zapewne pozostanie istotna dla 
każdego człowieka, w szczególności chorego5. Prawda ta dotyczy 
zarówno specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w sy-
________________ 

1 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012, s. 107. 

2 zob. T. Brzeziński red., Historia medycyny, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 
2000. 

3 zob. J. Thorwald, Triumf chirurgów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010; Tenże, 
Stulecie chirurgów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009. 

4 W. Ceran, Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach, „Acta Universitatis Lodziensis”. 
Folia Historica 1993, nr 48, s. 6-7. 

5 Poparciem tegoż twierdzenia są choćby Pamiętniki lekarzy, red. K. Bidakowski, 
T. Wójcik, Spółdzielnia Wydawnicza CZYTELNIK, Warszawa 1968. 
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tuacji choroby, jak i umiejętności charakterystycznych dla troskli-
wego rodzica, który czyni wszystko by pomóc swojemu dziecku – 
„reakcja przeniesieniowa”6. 

Poszukując w literaturze wyjaśnień samego pojęcia „lekarz”, nie 
odnajduje się ich wiele. Najczęściej oznaczają one fachowego pra-
cownika służby zdrowia, mającego odpowiednie, wyższe wykształ-
cenie, którego podstawowym zadaniem jest profilaktyka i leczenie7. 
Podkreśla się zatem, że pojęcie „lekarz” dotyczy wyłącznie tego, kto 
opanował wiedzę medyczną, sztukę lekarską8. Ustawa o zawodzie 
lekarza Dz. U. z 2011 nr 277 poz. 1634 Art. 2., punkt 2. precyzuje, że 
wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę 
uprawnioną (posiadającą wymagane kwalifikacje) świadczeń 
zdrowotnych: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i za-
pobieganie im, leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad 
lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich”9. Sięga-
jąc jednak do opracowań związanych z biografiami znanych lumi-
narzy medycyny lub opisujących pożądane cechy w profesji lekar-
skiej, wzbogaca się i dopełnia obraz osoby lekarza o niezbędne 
kompetencje miękkie. Lekarz – jak pisze Krzysztof Leśniewski10 
odnosząc się do antycznej Grecji, był nie tylko znawcą chorób i spo-
sobów ich leczenia, ale jednocześnie mędrcem i filozofem leczącym 
ciało i duszę. 

W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczeń, jakie medycy 
nadają pojęciu lekarz i profesji lekarskiej. 

________________ 

6 Patrz. M. M. Hollender, Stosunki między lekarzem i pacjentem, [w:] Psychologia w 
praktyce lekarskiej, red. M.H. Hollender, PZWL, Warszawa 1975; A. Kępiński, Pozna-
nie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002; J. Bogusz, Lekarz i jego chorzy, 
PZWL, Warszawa 1984. 

7 P. Kostrzewski, J. Ziółkowski, red. Mała encyklopedia medycyny, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 426. 

8 W. Ceran, op.cit. 
9 Ustawa o zawodzie lekarza Dz. U. z 2011 nr 277 poz.1634, Art. 2.2. 
10 K. Leśniewski, „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” Hezychastyczna metoda uzdra-

wiania człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. 
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Metodologia badań 

Zebrany materiał jest częścią szerszego projektu, który dotyczył 
relacji lekarz – pacjent zrekonstruowanej na podstawie indywidual-
nych narracji lekarzy. Badania prowadzono zgodnie z paradygma-
tem interpretatywnym (Interpretative Paradigm) / interpretacyj-
nym (Interpretive Paradigm)11. Ujmuje on człowieka jako aktora 
wciągniętego w świat swojego życia, tworzonego ze znaczeń nego-
cjowanych w interakcjach społecznych12. Rzeczywistość zatem ma 
charakter procesualny i niejednoznaczny, a każdy ze współtworzą-
cych ją aktorów dąży do uczynienia jej rzeczywistością czytelną dla 
siebie. Istota zainteresowania badaczy paradygmatu interpretatyw-
nego sprowadza się do wyjaśniania sposobu konstruowania świata 
w codziennych doświadczeniach podmiotów społecznych13. 

Cel badań wiąże się z opisem relacji lekarz – pacjent, ukazaniem 
nadawanych przez lekarzy znaczeń profesji lekarskiej i samemu 
pojęciu „lekarz”. Przedmiotem badań była relacja nawiązywana14 
pomiędzy lekarzem a pacjentem, ściślej – znaczenia nadawane poję-
ciu „lekarz” i zawodowi lekarza. 

Problem badawczy sformułowano następująco: Jak lekarze po-
strzegają swój zawód/profesję i jakie w związku z tym przypisują 
mu/jej znaczenia? 

Badania prowadzono na przełomie 2015/2017r. Dobór grupy 
był celowy, co oznacza, że badanymi była ściśle określona grupa 
lekarzy ciesząca się bardzo dobrymi opiniami (subiektywnymi) 

________________ 

11 P. Chomczyński, Paradygmat interpretatywny, [w:] Słownik socjologii jakościowe, 
red. K. Konecki, P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 211. 

12 D. Urbaniak-Zając, Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych, [w:] Bada-
nia jakościowe w pedagogice, red. D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2013. 

13 B. Sławecki, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, Badania jako-
ściowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2012. 

14 Korzystano nie tylko z opinii zamieszonych na stronach internetowych, ale 
także ustnych – przekazywanych przez pacjentów. 
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pacjentów15. Opinie dotyczyły zarówno wiedzy klinicznej (określa-
no ich jako bardzo dobrych specjalistów) oraz umiejętności komu-
nikacyjnych (bardzo mili, skoncentrowani na pacjencie, wyjaśniają-
cy wątpliwości). Medycy pochodzili z kilku województw, m.in. 
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomor-
skiego. Zarówno wiek badanych, jak i doświadczenie kliniczne były 
zróżnicowane. Najmłodszy badany miał 30 lat, najstarszy – 68. Cha-
rakterystykę grupy prezentuje tabela nr 116. W trakcie analizy za-
miennie stosuję wobec badanych określenia – rozmówcy, narratorzy. 

Materiał badawczy zgromadzono za pomocą wywiadu narra-
cyjnego. Metodą analizy zebranych treści była fenomenografia. 

Tabela 1. Rozkład rozmówców pod względem stażu pracy i specjalizacji 

Numer leka-
rza/wywiadu/płeć 

Staż 
pracy 

Specjalizacja 

I/1/M 38 pediatria II stopień 

II/2/K 10 Stomatologia 

III/3/K 45 I i II stopień pediatrii 

IV/4/M 34 
ginekologia położnictwa, endokrynologia gineko-
logiczna 

V/5/M 19 Neurochirurgia 

VI/6/M 23 medycyna rodzinna 

VII/7/M 23 
chirurgia twarzowo-szczękowa, 
medycyna paliatywna 

VIII/8/K 30 pediatria, onkologia dziecięca 

________________ 

15 Interesowało mnie przede wszystkim badanie lekarzy, którzy są wysoko oce-
niani przez swoich pacjentów. Przyjąć można, że właśnie taki lekarz, jest osobą, z 
którą pacjenci chcieliby się kontaktować. Osobą, która sprosta stawianym wymaga-
niom i oczekiwaniom. Świadomie nie badałam lekarzy, którzy posiadali inne niż 
pozytywne (wysoko ocenione) relacje ze swoimi pacjentami. Chodziło przede 
wszystkim o spojrzenie na zawód lekarza i jego osobę przez pryzmat lekarzy mają-
cych bardzo dobre relacje ze swoimi pacjentami. 

16 Prezentacja danych w tabeli odzwierciedla kolejność prowadzonych wywia-
dów. 
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Numer leka-
rza/wywiadu/płeć 

Staż 
pracy 

Specjalizacja 

IX/9/M 36 
ortopedia, II stopień chirurgii ortopedyczno-
urazowa 

X/10/K 26 choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia 

XI/11/K 15 choroby wewnętrzne, nefrologia 

XII/12/M 8 choroby wewnętrzne, choroby płuc 

XIII/13/M 14 Urologia 

XIV/14/M 18 
choroby wewnętrzne, medycyna sportowa i ratun-
kowa 

XV/15/K 25 chirurgia onkologiczna 

XVI/16/M 14 pediatria, gastroentereologia 

Analiza wyników badań 

Wypowiedzi badanych lekarzy na temat rozumienia zawodu i 
osoby lekarza można podzielić na trzy kategorie: 

1. Metaforyczną (gdzie następuje porównanie zawodu lekarza 
do innych zawodów) 

2. Społeczną (nawiązującą do perspektywy społecznej) 
3. Codzienną (nawiązującą do wymagań codzienności) 
Poniżej dokonano opisu każdej z wymienionych kategorii. 

1. Metaforyczna 

Wiąże się ona z porównywaniem osoby lekarza i uprawianej 
przez niego profesji do innych zawodów czy relacji społecz-
nych/rodzinnych, ukazując jednak jej wyjątkowość. 

„[…] to jest to, ciągłe obcowanie z materiałem biologicznym ludzkim 
na poziomie duchowym, emocjonalnym, intelektualnym. To jest wy-
jątkowe, absolutnie […]” (X/10/K) 
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Warto zasygnalizować, że opisywana kategoria jest najbardziej 
liczna (odnaleźć ją można niemalże u wszystkich badanych) i nie 
jest wyłącznie charakterystyczna dla myślenia samych narratorów. 
Często bowiem pacjenci, określając lekarzy, posługują się tego ro-
dzaju konceptualizacjami, których treść jest dość rozległa sięga bo-
wiem tych związanych z nadludzkimi cechami, posiadaniem nad-
przyrodzonych sił, zdolnych przywrócić zdrowie pacjenta, uchronić 
go od śmierci czy odroczyć jej moment aż po te, związane z po-
strzeganiem lekarza jako bliźniego czy brata. 

Pierwszą, często powtarzającą się, metaforą jest ta, w której le-
karz przyrównywany jest do boga. Może ona mieć swe źródło w 
przysiędze składanej przez lekarzy, poprzez którą nawiązywali oni 
relację przymierza z bogami, zakorzeniając tym samym swój mo-
ralny autorytet w sferze sacrum. Asygnowało ono mocno powin-
ność medyka, który stawał się pomocnikiem bogów i bogiń w 
przywracaniu i utrzymywaniu zdrowia. Było to zadanie należne 
bogom17. Lekarz określany jest jako ktoś wyjątkowy, obdarzony 
mocą uzdrawiania i ratowania. To ktoś, kto posiada w rękach wie-
dzę, umiejętności i narzędzia przywracające sprawność, czy zdro-
wie. Konceptualizacja boga wskazuje na moc twórczo-sprawczą18, a 
lekarz urasta tu do rangi świętego. Jednak napotyka na ogranicze-
________________ 

17 Zob. K. Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2009. O religijnych korzeniach medycyny wspominają także 
Anselm Grun oraz Meinard Dufner pisząc, iż lekarze antyczni wierzyli, że cała moc 
uzdrawiania pochodziła od boga. Zdrowy tryb życia należało jeszcze powiązać z 
oddawaniem czci bogom, właściwy stosunek do stwórcy świata. Zob. Ta choroba 
zmierza ku życiu, Wydawnictwo Salwador, Kraków 2008. 

18 W. Szumowski uzdrowicielem nazywa każdego, kto ma moc, umiejętność 
czy dar uzdrawiania chorych. Do tej grupy zalicza przede wszystkim lekarzy. Pier-
wotnie uzdrawiał każdy, kto tylko umiał i chciał to czynić: znachor, czarodziej, 
baba, kapłan, wódz; później zawodowy lekarz, w świątyniach znowu kapłan, potem 
Chrystus, święci. Wszystkie wymienione osoby były uzdrowicielami. Świadectwo 
w zakresie wykonywania praktyki lekarskiej wymagane było w wiekach średnich u 
Arabów, w szkole salernitańskiej, zwłaszcza od czasu sławnych konstytucji cesarza 
Fryderyka II. Szerzej zob. W. Szumowski, Filozofia medycyny, Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2005, s. 113-114. 
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nie. W narracjach nie ma mowy o innych boskich przymiotach, tj.: 
dobrotliwość, łaskawość, miłosierdzie. Najbardziej uwidoczniona 
została ona w narracjach trzech lekarzy (neurochirurga, transplan-
tologa czy lekarza SOR-u), którzy często doświadczają śmierci pa-
cjentów, pomimo podejmowanych czynności, ale również ratują 
pacjentów przed śmiercią. Oto przykłady takich ujęć: 

„[…] prawda jest taka, że lekarz jest bogiem w tym kraju, naprawdę. 
Mimo że wszyscy starają się z tej estymy zawód odrzeć … Jest to oso-
ba, od której często zależy nasze życie. I tak naprawdę my możemy 
bardzo dużo. Możemy komuś skrócić cierpienie, w sensie usunąć je lub 
zmniejszyć. Jeśli jesteśmy przeszkoleni odpowiednio możemy wypro-
wadzić go z choroby, żeby uniknął kalectwa. […] jeżeli lekarz jest 
kompetentny i potrafi to zrobić, to super. Tak powinno być” 
(XIV/14/K) 

„Powiem tak: w mojej specjalności ta wyjątkowość polega na tym, że 
rzeczywiście człowiek czasami ma w swoich rękach … ma to, że decy-
duje o tym, czy dany pacjent przeżyje. Nawet to. Czy będzie sprawny? 
Czy będzie mówił? Czy będzie np. Sparaliżowany, czy nie? To jest jak-
by w moich rękach często” (V/5/M). 

„[…] komunikować się z ludźmi w pewnych obszarach, które dla in-
nych są niedostępne, jak gdyby się było panem życia i śmierci. Bo tak 
jest. Usypia się człowieka na stole. Staje chirurg i wszystko w jego rę-
kach. Albo ma złote ręce, albo jest partaczem. I albo przewiezie czło-
wieka w tę stronę, albo niestety w tę stronę. No to, to są te wyjątkowo-
ści. To jest codzienne obcowanie na granicy życia i śmierci” (X/10/M). 

Powodem powyższych interpretacji jest zapewne (także) coraz 
częściej właściwe pacjentom pragnienie życia w ciągłym zdrowiu, 
niwelowania bólu za wszelką cenę czy unikania cierpienia i śmierci. 
Rodzi się złudna nadzieja na możliwość odsunięcia jej, szczęśliwego 
życia czy długowieczności. Wiele osób niekiedy oczekuje od leka-
rzy, a zatem także od medycyny, rzeczy niemożliwych do osiągnię-
cia, postrzegając ich jako nowych kapłanów współczesności oraz 
królów mających władzę życia i śmierci, a także proroków ostatecz-



Obraz autointerpretacji profesji lekarskiej – narracje lekarzy 291 

nego losu człowieka19. Z kolei sami lekarze – mówiąc o szczegól-
nych wyzwaniach, z jakimi, na co dzień się mierzą – przede 
wszystkim wskazują na wiedzę i umiejętności niezbędne w zawo-
dzie, by ratować życie pacjentów. Nikt, kto nie jest lekarzem (nie 
studiuje medycyny, nie posiada przygotowania medycznego), nie 
może wykonywać zarezerwowanych dla lekarzy czynności, nie 
ponosi takiej odpowiedzialności. Niekiedy – jak wskazują narracje – 
rodzi się pokusa myślenia o sobie jako bogu, zwłaszcza gdy zosta-
nie osiągnięty sukces terapeutyczny, mimo niewielkich szans na 
powodzenie. 

Innym zagadnieniem jest system kształcenia studentów medy-
cyny, który zakłada wszechwiedzę i nieomylność, wtłacza takie 
myślenie. Osoba, która wkracza w tak konstruowany obraz swego 
zawodu, staje się kimś innym, ma niejako zaburzoną percepcję swo-
ich możliwości, nie dostrzega ograniczeń, a tym samym nie do-
puszcza porażki. Czasem nie wynika ona z błędu, ale tkwi w moż-
liwościach biologicznych organizmu konkretnego pacjenta. Tego 
rodzaju myślenie utrudnia funkcjonowanie w zawodzie, stając się 
źródłem stresu i nieustannych dylematów oraz odpowiedzialności. 

„[…] w trudnych i beznadziejnych przypadkach dalej robiłam wszyst-
ko, tak jakbym chciała odwrócić dzieje losu. I to było zbędne. Znaczy 
okropne. Teraz, jak już nabrałam rozumu troszkę innego, zawodowe-
go…, to sobie zdaję sprawę, co on wtedy chciał opisać. Człowiek był 
tak naładowany i wydawało mu się, że każda godzina, każdy dzień ma 
znaczenie, nie patrząc na jakość, co się dzieje […]” (III/3/K) 

„[…] medycyna wymaga, żeby oni byli wszechwiedzący, żeby oni 
wszystko wiedzieli, żeby oni wiedzieli, co mają zrobić. Wymaga się od 
lekarzy, żeby byli nadludźmi w pewnym sensie. On nie może się my-
lić. Nie może, bo jak on się myli, to jest złym lekarzem. A kto chciałby 
być złym lekarzem? Więc nie wpisują w swój zawód czegoś takiego, że 
w moim zawodzie, ja się będę mylił. Oni wpisują coś takiego: „Ja nie 
będę się mylił”. Fajnie by było się nie mylić, bo to pacjentom byłoby 
dobrze, bo wtedy nie byłoby żadnych szkód. Ale szkody będą, bo ja się 

________________ 

19 Zob. K. Leśniewski, „Nie potrzebują…” op. cit. 
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zawsze będę mylił. […] Więc jeśli medycyna, społeczeństwo, pacjenci 
oczekują tego, że lekarz będzie znał odpowiedź na wszystkie pytania, 
będzie zawsze wiedział co ma zrobić itd., to oni się jakoś do tego do-
stosowują, tzn. chcą rzeczywiście odpowiedzieć na takie zapotrzebo-
wanie. Czyli jak ode mnie czegoś oczekują, to ja to zrobię. To znaczy, ja 
muszę wiedzieć zawsze, ja muszę wiedzieć szybko, ja muszę wiedzieć 
na pewno, a bardzo często tak nie jest. […] Po prostu takim człowie-
kiem, któremu się wydaje, że on wie, że on wie zawsze, że on wie 
wszystko, że on wie lepiej, że nie musi słuchać pacjentów, nie musi z 
nimi rozmawiać”(VI/6/M). 

Konceptualizacja lekarza – boga może mieć swoje konsekwencje 
w relacji z pacjentem i prowadzić do hierarchicznego układu lekarz 
– pacjent oraz przedmiotowego traktowania pacjenta. Jest swego 
rodzaju pułapką prowadzącą do tworzenia utopijnego obrazu funk-
cjonowania lekarza w zawodzie, wywyższania się, przypisywania 
sobie wyższej pozycji w hierarchii społecznej (zarówno wśród in-
nych ludzi, jak i zawodów). Konieczna jest zatem w każdym przy-
padku refleksja, pokora i realna ocena rzeczywistości (sytuacji me-
dycznej oraz swoich możliwości). 

Z narracji wynika, że system kształcenia medyków to nie jedyne 
źródło omawianej konceptualizacji. Równie istotne jest społeczeń-
stwo oczekujące od lekarza nieomylności i niemalże wszechwiedzy. 
Każdy pacjent ceni sobie lekarza, który nie popełnia błędów i jest 
pewny podejmowanych decyzji. Lekarz jest bogiem do momentu, w 
którym popełni błąd20. 

„[…] tylko jeszcze jedno powiem, że pacjentowi się wydaje, że doktor 
ma być zawsze uśmiechnięty i nie ma prawa być chory. I nie ma prawa 
mieć swoich problemów. Jest to u nas prawie powszechne. „Co, pan 
doktor chory?” Albo pamiętam z młodości. Siedzimy na odprawie. 

________________ 

20 Oczekiwania wobec lekarza są wygórowane i wiążą się z tym, iż jego działa-
nia będą miały charakter cudu. Jedynie lekarzowi stawia się żądania i życzenia z 
natury rzeczy niewykonalne, tak jakby posiadał on nieograniczoną wiedzę nad 
chorobami i śmiercią – zauważał Stefan Schwarz, zob. S. Schwarz, O zawodzie 
lekarza, Przegląd lekarski 1973, nr 5, s. 418. 
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Wchodzi pacjent [pyta – B.A] jest Doktor X? Nie ma [odpowiadam – B. 
A], chory. „Jak to chory, jak to chory?” [zdziwiony pacjent – B.A]. Jesz-
cze w naszym społeczeństwie pokutuje, że ten doktor wiecznie ma być 
zdrowy i zadowolony. On nie ma prawa się rozwieść, on nie ma prawa 
mieć kłopotów, chorego dziecka czy nieprzespanej nocy […]” 
(IX/9/M). 

Omawiana metafora, mimo że utrudnia funkcjonowanie w roli 
lekarza, jednak jest źródłem społecznego prestiżu i przywileju. „To 
obciążenie, ale też taki przywilej w pewnym stopniu” (V/5/M). 
Warto zwrócić uwagę, że metafora boga nie tylko dotyczy działań 
podejmowanych wobec pacjenta, ale także zajmowanej przez leka-
rza pozycji społecznej. Ukształtowana jest ona poprzez wiedzę i 
umiejętności medyczne lekarza. W perspektywie społecznej posia-
danie lekarza w rodzinie lub w gronie znajomych pomaga w zała-
twieniu spraw związanych ze zdrowiem (np. postawienie diagnozy, 
odesłanie do odpowiedniego specjalisty), a zatem daje poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. Warto zauważyć, że przekonanie owo 
funkcjonuje powszechnie i często jest przejmowane od innych21. 

„[…] Moja mama, jak się rozwodziłam, powiedziała: „Ty jesteś leka-
rzem. Ty zawsze jesteś wygrana”. Powiedziałam, że to nie jest tak. Nie 
zgadzam się z nią. Po jakimś czasie jednak odczułam, że miała rację… I 
to mówię nie ze złośliwością czy satysfakcją, tylko raczej z przykrością, 
bo myślałam […]” (XIV/14/K). 

Podobną do powyżej wskazanej jest metafora szamana22. Poja-
wia się w jednej narracji, jednak warto ją zaakcentować. Szaman jest 
prezentowany jako wybraniec, „sprowadzający” zdrowie, a wyrzu-
________________ 

21 L. Peter Berger przekonuje, że tożsamości są nadawane społecznie. Muszą 
one być także społecznie w sposób regularny potwierdzane. Stajemy się tacy, za 
jakich inni nas uważają, zob. P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 97. 

22 Szamani pośredniczyli pomiędzy człowiekiem a siłami nadprzyrodzonymi w 
różnych sprawach, często w sprawach zdrowia. Szamanów można traktować jako 
pierwszych profesjonalnych lekarzy, zob. T. Brzeziński, Wprowadzenie, [w:] Historia 
medycyny, red. T. Brzeziński, PZWL, Warszawa 2000, s. 26. 
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cający chorobę. Podkreślana jest również sytuacja dysponowania 
wieloma wartościami, z których najważniejsze są życie i zdrowie. 

„[…] to jest taki trochę zawód szamana, który polega na tym, że ma się 
w ręku wiele wartości, które innym nie są dane. Walka z chorobą, jest 
często na pograniczu często życia i śmierci” (X/10/K). 

Kolejną metaforą jest kapłan (spowiednik), czyli osoba, której 
można zwierzyć się ze swoich tajemnic, bowiem pod żadnym pozo-
rem ich nie wyjawi23. Jak twierdzi Roman Tokarczyk24, konceptuali-
zacja kapłana ma uniwersalny i ponadczasowy zasięg – „tak jak 
kapłanem ludzkiej duszy jest duchowny, tak kapłanem ludzkiego 
ciała pozostaje lekarz”25. Wydaje się jednak, że omawiana koncep-
tualizacja dotyczy bardziej problemów chorego, które nie są bez-
pośrednio związane z wymiarem somatycznym, ale z psychiką pa-
cjenta. 

„[…] I człowiek też jest takim trochę powiernikiem czasami. […] osobą, 
która ma wysłuchać niż zalecić dawkę czy coś” (XVI/16/M). 
„Lekarz ma być po prostu osobą pomocną […] jest też kimś w danym 
momencie bliskim. […] Ta matka mu powie wszystko. Potrafi powie-
dzieć rzeczy, które nie każdemu była w stanie powiedzieć. Ona potrafi 
powiedzieć o swoich problemach w rodzinie. Nawet o swoich wła-
snych problemach […]” (III/3/K). 

„[…] to jest zawód, w którym pacjenci powierzają nam pewne swoje 
tajemnice, że wiemy o pewnych rzeczach, że nadużycie ich może spo-
wodować, że będziemy cholernie bogaci, zamożni. Bóg wie, co jeszcze, 
ale sprzeniewierzymy się zawodowi […]” (VII/7/M). 

„[…] lekarzowi czasami ludzie mówią różne rzeczy, których nie można 
później powtórzyć. Czasami lekarz wie więcej… Ja sobie czasami żar-
tuję, mówiąc: „Proszę mi opowiedzieć wszystko od początku, bo leka-

________________ 

23 Pacjent powinien poufnie przekazać lekarzowi wszystkie informacje, by mógł 
on postawić właściwą diagnozę i zaplanować leczenie. 

24 R. Tokarczyk, Normatywne aspekty relacji lekarz-pacjent, [w:] K. Imieliński red., 
Humanizm i medycyna. Relacje lekarz-pacjent, Warszawa 1993, s. 92. 

25 Tamże. 
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rzowi trzeba powiedzieć więcej niż księdzu na spowiedzi i prokurato-
rowi”. Wielokrotnie się o tym przekonałem. Takie w życiu różne sytu-
acje były, że włosy się jeżą […]” (IX/9/M). 

„[…] Opowiada nam się o rzeczach, o których zwykle się nie opowiada 
w szerszym kręgu. Nie rozbieramy się na przykład przed obcymi 
ludźmi. […] Wyjątkowość tego zawodu polega na tym, że w sposób 
naturalny są przekraczane granice, które w innych relacjach między-
ludzkich nie są przekraczane. Nawet w sklepie przebieramy się w 
przebieralni. A tu wchodzimy do człowieka, którego pierwszy raz na 
oczy widzimy i się przed nim rozbieramy. Ta wyjątkowość jakby pole-
ga na tym, że pewne naturalny opór i granice muszą być przełamane, 
żebyśmy mogli dobrze wykonywać nasz zawód […] Z racji tego zawo-
du doświadczamy pewnych praw, których normalnie inni nie mają i 
powinniśmy to szanować”(XI/11/K). 

Powyższa metafora (kapłana) wskazuje silnie utrwalone w na-
szej kulturze przekonanie, że w relacji lekarz – pacjent zostają znie-
sione niektóre z obowiązujących norm społecznego funkcjonowa-
nia, np. te wyrażające się w zachowywaniu intymności i pewnego 
dystansu. W relacji medycznej lekarz – pacjent nawiązywany jest 
niesymetryczny kontakt polegający nie tylko na nierówności wie-
dzy i władzy, ale także na ujawnianiu przez pacjenta osobistych, 
intymnych i skrywanych problemów. Problemy te ujawnia pacjent, 
natomiast lekarz dokonuje koniecznego oglądu i czasem wysłuchu-
je pacjenta, jednak on sam nie odsłania żadnej ze swoich słabości, 
dylematów, kłopotów lub tajemnic. Z narracji wynika, że można to 
ujęcie traktować w kategoriach problemu. Taka perspektywa cha-
rakteryzuje pacjenta. Można też dostrzegać w tym wyjątkowość. To 
jest perspektywa lekarza. Obie perspektywy są słuszne jednak nie 
należy pomijać optyki pacjenta i uznawać jej za mniej istotną, 
„normalną kolej rzeczy” służącą diagnozie. Należy dbać o to, by 
sytuacje związane z wykonywaniem badań, sytuacje diagnostyczne, 
hospitalizacje były jak najmniej wstydliwe i bezosobowe dla pa-
cjenta. 

Kolejne rozumienie pojęcia „lekarz” można powiązać z symbo-
licznym bratem. Lekarz postrzegany jest jako brat, a relacja jest po-
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równana do relacji braterskiej26. Relacje pomiędzy braćmi w spo-
łecznościach plemiennych stanowią odmianę tzw. relacji pokre-
wieństwa, czyli tej, która istnieje już w momencie narodzin z racji 
więzi pochodzenia27. Innym istotnym rodzajem jest tworzenie więzi 
braterskich między niepowiązanymi biologicznie jednostkami, któ-
re chcą stać się „niczym bracia”. Pierwotne źródło tych więzi osa-
dzone jest w wierzeniach religijnych lub magicznych28. Obowiązki 
braterskie są wzajemne „kiedy jeden z partnerów robi dla drugiego 
coś wartościowego, od tego drugiego oczekuje się, że prędzej czy 
później również zrobi coś wartościowego dla swojego partnera” 29. 
Nie oznacza to, że obowiązki muszą być jednakowe „zależy to od 
tego, jak bardzo każdy z nich potrzebuje pomocy drugiego, a także 
od tego, ile każdy może faktycznie zrobić na rzecz drugiego” 30. 

„[…] Ten szpital był zawsze bardzo rodzinny, czyli jeżeli ktoś stawał i 
mówił: „Słuchaj mam kłopot”, to w tym szpitalu zawsze mógł liczyć na 
pomoc i nawet jeśli ludzie pracowali gdzie indziej, to tam zawsze do-
cierali. […] Ale dla mnie chore dziecko woźnego czy profesora jest ta-
kim samym chorym dzieckiem. Tu kryterium jest ciężkość choroby, a 
nie profesja czy zależność i w jakimś sensie udało mi się do tej pory 
utrzymać. […] Pamiętam takiego chłopca […] przyszedł z domu dziec-
ka. Był bezmózgowcem. Miał ciężkie zapalenie płuc i na moim dyżurze 
umierał. Wszyscy jakby uciekali od tej sprawy. Powiedziałem pielę-
gniarkom, że mogą się nie martwić, ja biorę to na siebie. Ale „biorę na 
siebie” oznaczało, że ja wiem co trzeba zrobić. Ja byłem już po onkolo-
gii i po opiece paliatywnej […] Świadomość odchodzenia i trzymania 
takiego dzieciaka za rękę. Patrzenie na monitor kiedy on w ogóle wy-

________________ 

26„Można być bratem jedynie w czymś. Jeżeli braknie łączącego więzła, ludzie 
będą po prostu żyli jeden obok drugiego, ale nie będą powiązani między sobą. Nie 
można być bratem w oderwaniu”, zob. A. de Saint-Exupery, Nocny lot. Ziemia plane-
ta ludzi. Pilot wojenny, Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1974, s. 339. 

27 F. Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011. 

28 Szerzej tamże, s. 183 i n. 
29 Tamże, s. 186. 
30 Tamże. 
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gasza się. To bardziej jako obecność, bo zrobić tam niewiele można by-
ło ale ta historia miała dalszy ciąg. Przyszedł następnego dnia czło-
wiek, który się przedstawił, że jest ojcem tego chłopca i zaczął mi pła-
kać, mówiąc: „Mi powiedziano, że z niego nic nie będzie, to ja się go 
zrzekłem i był w domu dziecka”. I teraz ja mogłem powiedzieć: „Źle 
zrobiłeś”. Nie, pomyślałem sobie, że ta chwila jest dla niego chwilą na 
życie. Powiedziałem: „Niech się Pan nie przejmuje, ja Pana zastąpiłem 
trzymając tego chłopca za rękę. I nikt by tego lepiej nie zrobił. Mógł być 
Pan pewny, że miał ojca przy sobie”. Dałem mu szansę na życie, że on 
źle postąpił ale ktoś to naprawił. […]” (I/1/M). 

W narracjach znalazło się też porównanie pracy i osoby lekarza 
z fryzjerem, wróżką czy psychologiem. Podobieństwo dotyczy 
uwypuklenia znaczenia rozmów w wymienionych zawodach. Na 
pozór są one odmienne, jednak analizując kontekst, w jakim się 
pojawiają, dostrzega się podobieństwo i dopełnienie. Lekarz jawi się 
jako osoba, która odmieni los pacjenta na lepszy, a ściślej bardziej 
dla niego korzystny. Lekarz ma zatem „bajkową moc” zdolną 
zmienić życie pacjenta. Z kolei porównanie do fryzjera wskazuje na 
zmianę, która dotyczy bezpośrednio organizmu pacjenta. Lekarz 
podobnie, jak fryzjer ma być zręczny technicznie, a podjęte działa-
nia mają odmienić zarówno wygląd, jak i samopoczucie pacjenta. 
Jednak by, dokonana zmiana usatysfakcjonowała pacjenta należy 
poznać jego potrzeby i pragnienia, co uczynić może tylko przyja-
ciółka lub psycholog. Przywołanie psychologa nie jest zapewne 
przypadkowe, bowiem nawiązuje do wcześniejszych wypowiedzi o 
zaspakajaniu potrzeb pacjenta nie tylko medycznych, ale także i 
tych związanych ze sferą psychiczno-duchowo-społeczną. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie określenia pojawiają się w kontekście dość 
charakterystycznym dla uprawianej przez narratora specjalizacji – 
stomatologii. W tym przypadku staje się bardziej zrozumiałe „od-
mienienie” pacjenta zwłaszcza zewnętrznie. 

Ostatnie porównanie to urzędnik. Mowa tu o czysto usługowej 
wymianie odbywającej się pomiędzy zainteresowanymi. Lekarz 
zajmuje stanowisko urzędnika i zobowiązany jest do wykonywania 
czynności należących do jego obowiązków. Zwykle pozycja urzęd-
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nika wiązała się z obdarowaniem szacunkiem i prestiżem, jednak 
nie aktualnie – choć zależy to od środowisk. Lekarze, jak wynika z 
narracji, dość często wskazują na tego typu postawy pacjentów, 
którzy postrzegają lekarza wyłącznie przez pryzmat świadczenia 
usług (np. wypisywanie zaświadczeń, recept czy innych dokumen-
tów). Potwierdza tę sytuację przewodniczący Komisji Etyki DRL31 
mówiąc, że lekarz w kontekście „usług/procedur medycznych”, 
„algorytmów postępowania” staje się usługodawcą. Zatem duża 
część pacjentów nie tylko przychodzi do lekarza z oczekiwaniem 
„wykonania usługi”, ale również próbuje rozliczać go z jej wyko-
nywania. Jednak proces leczenia – jak określa słusznie Autor – jest 
czymś więcej niż tylko usługą. 

„[…] Na pewno ta grupa zawodowa straciła pewną dozę szacunku u 
pacjentów. Często jesteśmy traktowani trochę tak jak urzędnicy. Pa-
cjenci chcą od nas czegoś mamy im to dać, tak po prostu na zasadzie 
petenta. Sami wchodzą w rolę petenta a nas traktują jak urzędnika. […] 
nie jest to dobra rola pacjenta jako petenta lekarza jako urzędnika […]” 
(XV/15/K). 

„[…] Kontaktuję się z lekarzem, rodzinnym a on do mnie mówi: „Panie 
doktorze, z listą badań, które mam zrobić oni przyszli do mnie po wy-
pisaniu pacjenta z nieuleczalnym nowotworem. Badań na chorobę tar-
czycy, badań na chorobę prostaty. Prawdopodobnie szukali w Interne-
cie, nie mając pojęcia o tym wszystkim. Powiedzieli, że ja jestem od 
wypisywania […]. Co mam zrobić?” A ja widzę, że to absurdalne i nie-
potrzebne […]” (VII/7/M). 

„[…] Jest coraz więcej papierków, wiecznie siedzimy w komputerach. 
Liczymy punkty. Robimy coś, czym tak naprawdę według mnie powi-
nien zajmować się ktoś inny. […] Ale to mnie martwi […]” 
(XVI/16/M). 

________________ 

31 M. Orlicz-Benedycka, Dehumanizacja medycyny zagraża lekarzom i pacjentom, 
„Medium” 12/2012-1/2015. 
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2. Społeczna 

Druga z głównych kategorii wiąże się z perspektywą społeczną 
zawodu, w której odsłaniane są wzniosłe idee. Konceptualizacje 
podkreślają zaufanie publiczne32, odpowiedzialność za życie i 
zdrowie pacjentów. W tym kontekście warto zauważyć, że pracę 
lekarza reguluje wiele przepisów ustawa o zawodach lekarza i den-
tysty, ustawa o izbach lekarskich oraz ustawą o zakładach opieki 
zdrowotnej 33. Z kolei zasady etyczne, które powinny kierować pra-
cą lekarzy zawarte są w Kodeksie Etyki Lekarskiej 34. 

Narracje z tej grupy wyraźnie zaznaczają, iż zawód lekarza no-
bilituje wywyższa, sytuuje na specjalnej pozycji. Ranga zawodu 
lekarza budowana była wraz z rozwojem medycyny. W XX wieku 
lekarze, jak zauważa Jan Hartman35, osiągnęli wyżyny społecznego 
prestiżu. Istota etosu zawodu lekarza jest jednak niezmienna i nadal 
postrzegana jako służba wynikająca z powołania. Warto zaznaczyć, 
że obie idee – służba i powołanie – mają swoje źródła w chrześcijań-
stwie. Aczkolwiek służba lekarza nie jest tym samym co służba Bo-
ża należy ją postrzegać jako służbę ludzkości i konkretnemu czło-
wiekowi w wymiarze ochrony jego życia i zdrowia. 

„[…] to są osoby, które powinniśmy darzyć największym zaufaniem. A 
skoro ktoś obdarza mnie zaufaniem, to muszę temu sprostać. To nie 
jest tak, że dostaję to jako bonus … Swoim dzieciom zawsze tłumaczę, 
że ustawienie się w takiej pozycji, obciąża nas dużo bardziej niż bycie 
jednym z wielu w szeregu. Myślę, że to duża elita, która powinna 
świecić wzorem i przykładem […]” (XIV/14/K). 

________________ 

32 „Zawód lekarza należy do grona zawodów określanych mianem „zawodów 
z misją społeczną” wskazują B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, 
Satysfakcja z pracy w zawodach z misja społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, 
Warszawa 2011, s. 17. 

33 Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.857; Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz.1708; Dz. U. z 
1991r. Nr 91, poz. 408. 

34 B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, op. cit., s. 18-19. 
35 J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy. Wydanie 2., LEX a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012. 
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„Lekarz, to jeden z kilku zawodów, o których się mówi „profesja”. 
Czyli jest profesja medyczna i zrozumienie tego, jaka powinna być. 
Profesja […], od łacińskiego słowa profession czyli przysięga. Jest kilka 
takich zawodów, które różnią się od innych tym, że ich członkowie 
związani są przysięgą. […] We krwi tego zawodu jest, że dobro pacjen-
ta jest najważniejsze, że będę się chciał doskonalić, że będę chciał 
współpracować z kolegami lekarzami” (VII/7/M). 

„I jeszcze bezinteresowność, że mu pomogę, chociaż mi nie zapłacą, bo 
jestem lekarzem. Jest nawet takie w kodeksie etyki lekarskiej zdanie, że 
jeżeli … Bo Hipokrates tym pisał. „Za swoją pracę powinieneś otrzy-
mywać godną płacę. Ale jeżeli staniesz wobec takiej sytuacji, że musisz 
komuś pomóc, a ktoś Ci nie zapłaci, to musisz pomóc” (X/10/K). 

Pozycję specjalną lekarz uzyskuje przez związanie przysięgą. 
Lekarz rozumiany jest tutaj jako profesjonalista. Pierwszy wymiar 
to kompetentny fachowiec obarczony odpowiedzialnością za zdro-
wie chorego. Drugi – to fachowiec stale się doskonalący, a trzeci 
wymiar nawiązuje do współpracy z kolegami. Lekarz swoją dzia-
łalność opiera wiedzy i kunszcie. Posiadanie owego kunsztu i jego 
doskonalenie jest oczywistą częścią etosu. Aktualnie pojęcie kunsz-
tu zostało rozszerzone i obejmuje umiejętności organizacyjne i spo-
łeczne związane ze współpracą w grupie, w określonej rzeczywisto-
ści. Mowa o działaniu rutynowo sprawnym, biegłym technicznie, o 
umiejętnym posługiwaniu się narzędziami w pracy, o działaniu z 
systemem opieki zdrowotnej. Działalność lekarza w aspekcie profe-
sjonalizmu jawi się jako świadczenie usług, jednak jest to zreduko-
wany punkt widzenia 36. 

Narratorzy mają świadomość powinności wobec chorych, któ-
rzy nie zawsze są lub będą w stanie uiścić opłatę za postawioną 
diagnozę i zaplanowany proces leczenia. Powyższe treści napawają 
optymizmem w aktualnej sytuacji, w której obraz zarówno służby 
zdrowia, jak i pracujących w niej osób nie jest optymistyczny. Potra-
fimy bez trudu wymienić nagłaśniane przez media nieudane inter-

________________ 

36 B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, op. cit. 
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wencje medyczne, konflikty w relacjach lekarz – pacjent rujnujące 
zaufanie i wiarę w bezinteresowną pomoc. 

3. Codzienna 

Trzecia kategoria ujawnia realia wykonywanego zawodu jako 
tego, który nie posiada norm czasowych i dotyczy głębokiego zaan-
gażowania lekarza w problemy pacjentów. W tego rodzaju wypo-
wiedziach najczęściej pojawia się określenie „zawód totalny”. Nar-
ratorzy wskazują na obciążenie pracą i wiążące się z nią problemy 
(pacjentów). Oto ich przykłady: 

„Dla mnie to nie jest taki zawód, że się idzie do pracy „od-do” i się 
kończy. […] Właściwie się nim żyje, zawsze wiedziałem, że tak jest 
[…]”(XVI/16/M). 

„Wracamy do domu złomotani czymś, co zaszło. Szpital widziany 
oczami lekarza jest pełen chorych, cierpiących ludzi. Jeśli człowiek 
spędza tam mnóstwo czasu, to jakąś część energii tam zostawia. […] 
Nieraz rozmawiam z żoną, która też jest czynnym lekarzem. Ona nosi 
w sobie pacjentów, co się przydarzyło, jakie było nieszczęście. Lokata 
różnych emocji w to włożonych. To na pewno zmienia pogląd. Mówię 
studentom, że będąc w medycynie zacznie inaczej zachowywać się w 
życiu. Jeśli muszę podjąć trudną decyzję, to odcinam medyk będę od-
cinał skrajne możliwości, wybierając to, co jest najbezpieczniejsze, bo 
taki jest sposób myślenia lekarza. […] Na całe życie to się to przenosi. 
To zawód pełen napięć […]”(I/1/M). 

„[…] Odbieram telefon może 40 razy dziennie, bo pacjenci dzwonią … 
Nie wiem czy to dobrze, ale po prostu tak to wygląda” (IV/4/M). 

„Wczoraj wyszedłem z domu o 7:10, a wróciłem o 22:10, cały czas by-
łem w pracy. Byłem na oddziale. Byłem w szpitalu. Byłem w gabinecie, 
a później przyjechałem jeszcze zrobić wieczorną operację. Oczywiście, 
nie sam byłem na szczęście, ale z zespołem. Gdy wróciłem, dzieci już 
spały […] widzieliśmy się tylko rano parę minut przy śniadaniu […]” 
(XIII/13/M). 
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„[…] Do tej pory, jak mam ciężkiego chorego, to myślami jestem gdzie 
indziej. Tylko to już ma inny wyraz. To już musi być naprawdę ciężki 
pacjent. Na początku to wystarczyło, że był lekko skomplikowany 
problem, a ja już głowę miałam ciągle zajętą w tym chorym. Bardzo mi 
to życie uprzykrzało” (X/10/K). 

„[…] to zawód wymagający, pilnowania się zawód, który nie wynika 
tylko ze złączenia literek, nie wynika tylko z tego, co doktor mówi, ale 
również z tego, jak się doktor zachowuje” (VIII/8/K). 

W narracjach tworzących kategorię codzienności ujawniany jest 
przede wszystkim wysiłek wkładany w pracę. Narratorzy koncen-
trują się przede wszystkim na zwykłych, powszednich czynno-
ściach i podejmowanych wobec pacjentów działaniach. Ponadto 
bardzo wyraźnie odnoszą osobę lekarza do normalnego człowieka, 
który posiada określoną wydolność wysiłkową, odporność czy pro-
blemy. Co więcej, silnie podkreślają, że medyk w relacji lekarz – 
pacjent, jest postawiony wobec zadania, któremu musi sprostać, 
będąc z jednej strony specjalistą, a z drugiej – człowiekiem rozumie-
jącym drugiego – pacjenta. 

„[…] normalni ludzie postawieni wobec konkretnych wyzwań […]” 
(I/1/M). 
„lekarz musi być przede wszystkim człowiekiem […]” (VI/6/M). 

„[…] lekarz, który przede wszystkim ma dystans do siebie. Nie wy-
wyższa się ponad innych. Jest dobrym człowiekiem. Ma odpowiedni 
charakter, żeby sobie radzić ze stresem” (XII/12/M). 

Rozumienie osoby lekarza i wykonywanego zawodu w prezen-
towanej kategorii, bardzo często pomija, podkreślaną w czasach 
wcześniejszych – wyjątkową pozycję, tj. autorytet, zdecydowanie 
większy szacunek i poważanie. Wybrani narratorzy zawód lekarza i 
zadania z nim związane sprowadzają do niełatwej, obarczonej od-
powiedzialnością i obciążeniem pracy. Jednocześnie wskazują na 
różne relacje lekarz – pacjent, a zatem i te niepozbawione władzy i 
wiedzy. 
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Wychowanie do zawodu 

Zaprezentowane znaczenia przypisywane profesji lekarza mają 
swoje implikacje dla praktyki nie tylko medycznej, ale również pe-
dagogicznej. Chodzi tu przede wszystkim o wychowanie do zawo-
du przejawiające się uwrażliwianiem na potrzeby pacjenta, jego 
podmiotowość, autonomię i godność. Postrzeganie pełnionej roli 
zawodowej jako powołania i służby drugiemu człowiekowi wpływa 
na jakość podejmowanych czynności oraz na postrzeganie osób, 
wobec których dana czynność jest podejmowana. Z badań prowa-
dzonych przez Neeli M. Bendapudi i jej zespół37 wynika, że „najlep-
szym” zachowaniem lekarza, o którym wspominali pacjenci była 
„dokładność”, a najrzadziej – „empatyczność”. Z kolei „najgorszym 
doświadczeniem” był brak szacunku i wrażliwości ze strony leka-
rza. Autorzy badania wysnuli wniosek, że niska w ocenie pacjentów 
jakość opieki medycznej wynika z arogancji lekarza przejawiającej 
się odrzuceniem wkładu pacjenta w leczenie, brakiem zaintereso-
wania pacjentem jako osobą, brakiem cierpliwości w udzielaniu 
odpowiedzi pytania czy bezduszność przy omawianiu rokowania. 
Bez wątpienia wymiar stricte medyczny uprawianej profesji jest ła-
twiej realizować niż ten związany z kompetencjami miękkimi, np. 
komunikacją z pacjentem. Niemożliwa jest skuteczna pomoc pacjen-
towi bez uwzględnienia holistycznego spojrzenia na jego osobę – 
warunki życia, sytuację rodzinną czy przeżywane w związku z cho-
robą (choć nie tylko) emocje. Jako ludzie jesteśmy różni – z jednej 
strony – wyjątkowi i niepowtarzalni, a z drugiej trudni „do” relacji 
czy „w” relacjach, bowiem konstytuowały nas różne doświadcze-
nia38. 

________________ 

37 M. N. Bendapudi, L. L. Berry, K. Frey, Turner, J. Parish, W. L. Rayburn, Pa-
tients’perspectives on ideal physician behaviors, “Mayo Clinic Proceedings” 2006, vol. 
81, nr 7, s. 338-344. 

38 zob. np. W. Eichelberger, I. A. Stanisławska, Być lekarzem być pacjentem. Roz-
mowy o psychologii relacji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. 
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Edukacja i wychowanie lekarzy powinny być ukierunkowana 
na człowieka jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę. Istotne jest 
zatem odniesienie w edukacji medycznej do kategorii antropolo-
gicznych ukształtowanych wewnątrz chrześcijaństwa, ułatwiają-
cych głębsze zaangażowanie osoby w obrany zawód/profesję, a 
zatem pomoc cierpiącemu. Lekarz musi chcieć i umieć kontaktować 
się z innymi ludźmi (pacjentami), jeśli chce dobrze wykonywać 
swoje obowiązki i stać na wysokości wypełnianych zadań. To, jak 
zachowujemy się wobec innych decyduje o tym, że jesteśmy ludź-
mi. Co więcej, wspomniane kategorie wyraźnie uwypuklają istnie-
nie duchowego wymiaru człowieka, który pozwala nawiązać oso-
bową relację z pacjentem inicjującą proces wspierania chorego, 
towarzyszenia mu i bycia z nim, a zatem „wewnętrzne uzdrawia-
nie” – o którym pisze Małgorzata Krajnik39. 

W kształceniu do zawodu/profesji lekarskiej dobrze byłoby 
wprowadzić więcej godzin w ramach przedmiotów związanych z 
komunikacją czy tych, które kształtują kompetencje miękkie u przy-
szłych lekarzy40 (warto byłoby także weryfikować ich treści). W 
nauczanie niektórych przedmiotów czy zagadnień mogliby być 
włączeni pedagodzy specjalni. Wymaga zasygnalizowania fakt, że 
pedagogika specjalna, a zwłaszcza lecznicza ma wiele wspólnego z 
medycyną, np. zbieżny cel, którym jest naprawa tego, co zostało w 
organizmie człowieka uszkodzone lub zaburzone pomimo, że drogi 
do osiągnięcia owego celu są inne41, jednak wyraźnie komplemen-
tarne. Pedagodzy specjalni czy leczniczy znając możliwości kom-
pensacyjne ludzkiego organizmu i wagę akceptowania choroby czy 
niepełnosprawności w funkcjonowaniu człowieka nim dotkniętego, 
posiadając wiele doświadczeń z pracy, z tą grupą pacjentów mogli-
________________ 

39 M. Krajnik, Whole-person care – hope for modern medicine? „Polish Archives of 
Internal Medicine” 2017, (on-line in press). 

40 Wybiórcza analiza programów na uczelniach medycznych wskazuje na wciąż 
zbyt małą liczbę godzin przedmiotów związanych z komunikacją lub wiedzą i 
umiejętnościami pozamedycznymi. 

41 Zob. J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, t. I, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981. 
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by przekazywać wiedzę praktyczną (choć i także teoretyczną) oraz 
bardziej uwrażliwiać przyszłych lekarzy na problemy osób cier-
piących. 

Propozycją wartą rozważenia może być obligatoryjny kurs po 
ukończeniu studiów medycznych z zakresu komunikacji z pacjen-
tem (analogicznie do kursu przygotowania pedagogicznego). Celem 
tegoż kursu byłoby wyposażenie przyszłych lekarzy w podstawo-
wy warsztat umiejętności komunikacyjnych, poprzez dydaktyczne 
zastosowanie odpowiednich metod i technik nauczania (szko-
lenia)42. 

Inną istotną kwestią, pomimo niezaprzeczalnej wartości wiedzy 
i umiejętności, które posiada zdecydowana większość lekarzy jest 
ich pokora zarówno wobec siebie, jak i swoich osiągnięć. Pokora, 
dzięki której lekarz nieustannie zgłębia swoją wiedzę i umiejętności, 
a także traktuje siebie jak człowieka/bliźniego. „Lekarz nigdy nie 
będzie cudotwórcą. Bez względu na postępy nauki nigdy nie uda 
nam się stworzyć utopijnego świata, w którym dowolnie łatwo bę-
dzie wyleczyć każdą chorobę lub usunąć każdy strukturalny defekt 
organizmu. Byłoby więc dobrze, gdyby sztuce lekarskiej towarzy-
szyła pewna pokora płynąca ze zrozumienia niedoskonałości tej 
sztuki” – zaznacza Zbigniew Szawarski 43. 
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The task of developing recommendations on the development of 
a system of non-formal education in Ukraine based on experience 
and best practices in the United States includes the analysis and 
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comparison of the state of non-formal education in the field of civic 
education as a special area of non-formal education in both coun-
tries. First of all, we would like to note that the issues of develop-
ment of civic education in general and non-formal education in par-
ticular, are closely linked with a separate direction of pedagogical 
science and practice – civic education (upbringing). It is known that 
this was and is one of the most characteristic features of out-of-
school education in the United States. In Ukraine, the direction of 
„civic education” (civics) has become very relevant at the present 
moment, when the problem of forming the civic competence of 
modern children and youth is actualized. To achieve this goal, 
much attention is paid to studying the experience and successful 
international practices of other countries, in particular the United 
States as a country with well-developed system of non-formal edu-
cation. 

It is established that at the present stage there, civic education is 
considered rather broadly. According to T. Wagner, one of the Di-
rectors of the Leadership Change Group at the Harvard Graduate 
School of Education Development, there is „convergence” among 
the skills required in the global economy and those skills that con-
tribute to the security and prosperity of democracy1. The Guardian 
of Democracy reports, based on various studies, that civic education 
„not only promotes civic knowledge and skills, but also promotes 
learning” competencies of the 21st century „2. „The Crucible Mo-

________________ 

1 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14.; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 

2 Gould J. Guardians of Democracy: The Civic Mission of Schools / J. Gould // 
Philadelhia: Lenore Annerberg Institute of Civics of the Annenberg Public Policy 
Center, Campaign for the Civic Mission of Schools. – Philadelhia, 2011. – 159 р.; 
Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam pozashkilnoyi 
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ment: College Learning and Democracy’s Future” paper states: „A 
socially strong and economically developed American democracy ... 
needs knowledgeable, engaging, open and socially responsible peo-
ple. who are committed to the common good and practice democra-
cy “...civil education needs to be an integrative component of every 
level of education…”3.The National Task Force on Civic Learning 
and Democratic Engagement also mentioned the change of the par-
adigm of modern national civic education as a priority education 
direction; historical and contemporary understanding of democratic 
values; attraction of different points of view and opinions of differ-
ent layers of population, focus on collective decision of civil prob-
lems; orientation at higher levels of civic education, skills, values of 
each student and university student4. At the same time, K. Popady-
uk points out that the National Council for the Education of the 
United States of America (NCSS), a professional association of edu-
cators in the field of civic education in the world and an umbrella 
organization that brings together organizations in 50 states of Amer-
ica and 69 organizations from other countries , the primary task of 
civic education is to help students „adopt transparent and well-

________________ 

osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho universytetu 
imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 8-14. 

3 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14.; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 

4 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14.; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 
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considered solutions for public welfare as citizens of a culturally 
diverse, democratic society in an interconnected world”5. 

That is, there is an understanding of the need to preserve and 
convey common values and ideals, the important role of civic edu-
cation in this process, and the need to adapt the program to current 
needs. So nonformal education can help in this, support self-
knowledge, the education of tolerance, openness to the new, the 
ability to co-operate with different people6. Thus, in modern peda-
gogical science, we can distinguish two approaches to the meaning 
of the concept of civic education. First, narrow one – teaching as a 
separate school subject. Secondly, the broad significance of the pro-
cess and the result of preparing of the younger generation. As for 
the subject of our study, we mean civic education in the broad sense 
as a special field of non formal education. At the same time, this 
program, besides knowledge of political and state systems and 
mechanisms of their work and democratic principles, also contains 
debates on application. 

The C Programming for the Twenty-First Century Civic Learn-
ing and Democratic Engagement points out the values that civic and 
historical education should bring: respect for freedom and human 

________________ 

5 Popadyuk K. Specificity of the adaptation of the American information in the 
sphere of civic education and upbrining/ K. Popadyuk // Actual problems of civic 
education and upbrining: Ukrainian and foreign experiences: materials of the I 
scientific and practical conference, 19 June 2013 . / National. Univ. „Ostrozka Aka-
demia”, non-governmental organization „Center for Democratic Leadership”; [Відп. 
Ed. O. S. Batishcheva]. – Ostrog, 2013. – 234 p.; Popadyuk K. The formation of the 
civic education in Ukraine. A glance at the problem / K. Popadyuk; N. Vyatkina // 
Implementation of western experienes in school system of Ukraine. – K.: Abris, 
2002. – 184 p.; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam 
pozashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 

6Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 
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dignity, openness, empathy, tolerance, responsibility for universal 
good, justice, ethical integrity, equality. Particular attention is paid 
to such a category as „actions in a team”, namely: compromise and 
mutual respect, solving public problems involving different parties, 
integrating knowledge, skills and values in action, moral behavior, 
orientation in political systems and processes7. 

It has been established that the set of program standards for 
teaching civic education, concluded by the members of the National 
Council for Civic Education (NCSS) is: „culture; time, continuity 
and variability; people, places, environment; individual develop-
ment and identity; persons, groups and institutions; power, power 
structures and management; production, distribution and consump-
tion; science, technology and society; global connections; civil ideals 
and practice „8. It should be added that this organization imple-
ments the College, Career and Civic Life (C3) program at social 
studies9. 

The analysis of sources and information has shown that the con-
tent of civic education in the USA is changing at the present time. 
Thus, within the framework of the subject of civic education, the 
information on the various branches of government and on the his-
tory of America was also supplemented by further materials on the 
political system of the state and ways of influencing it, the cultural 
and global contexts of democracy and the principle of effective de-
________________ 

7 The National Task Force on Civic Learning and Democratic Engagement / A 
Crucible Moment: College Learning and Democracy’s Future // Association of 
American Colleges and Universities. –Washington D. C., 2012. – 98 p.; Yehorova O. 
Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam pozashkilnoyi osvity // 
Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi 
Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 8-14. 

8 National Council for the Social Studies (NCSS), http://www.socialstu 
dies.org/about [access: 09.2016]; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak 
spetsialnyi napryam pozashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropei-
skoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. 
–Seriia 2 (351). – pp. 8-14. 

9 National Council for the Social Studies (NCSS), http://www.socialstudies. 
org/about [access: 09.2016]. 
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mocracy has been added.Former Secretary of the United States De-
partment of Education Arne Duncan and former Supreme Court 
Justice Sandra Day O’Connor stressed that in order for civic educa-
tion to become more attractive and interesting, it should not remain 
at the level of „grandmother’s civics but to go forward, develop in 
accordance with the requirements of time10. It was found that the 
present content was supplemented by the cultural and global con-
texts of democracy and democracy in action. Thus, civic education 
(upbringing) and involvement in democracy, that is, so-called active 
democracy, is often heard now and comes more in the focus. That is, 
the training and preparation of students for participation in social 
and democratic life, „providing opportunities for the development 
of knowledge of public education and skills ... through learning and 
practice” and integrating this knowledge into other subjects „11. 
Thus, events of active democracy are considered as priorities, which 
fully correlates with out-of-school education12. It was found that in 
America, civic education as a special field of non-formal education 
is conveyed through teaching civic education as a separate subject 
as well as though variety of out-of-school programs and activities. 

In analyzing civic education as a prospective direction of out-of-
school education, it should be noted that in the United States par-
________________ 

10 Duncan A., O’Connor S. Civics Education, from http://www.thedailybeast. 
com/articles/2011/07/01/icivics-sandra-day-o-connor-and-arne-duncan-on-civics-
education-online.html [access: 09.2016]; Advancing Civic Learning and Engagement in 
Democracy: А Road Map and Call to Action / U.S.Department of Education, Office of 
the Under Secretary, Office of Postsecondary Education. – Washington D. C., 2012. – 
40p.; Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14; 

11 Bauer O. The Question of Nationalities and Social Democracy / O. Bauer // 
University of Minnesota Press. – Minneapolis–London, 2000. – 489 р. 

12 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 
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ticular attention is paid to the issue of its implementation. Thus, one 
of the unique program is learning through service, which integrates 
learning with projects is mandatory participation of high school 
students in community projects. As part of this program, secondary 
and high school students must work approximately 50 hours per 
year in community projects13. Former English teacher at Maryland 
School, and now researcher Kathy Megyeri shares her implementa-
tion strategies in her book, The History of Teaching through Service 
and Requirements in Maryland. element of teaching through minis-
try in the daily activities of teachers. Among them highlights: writ-
ing of works justifying the need for projects; developing an oral 
historical research project on community initiatives; writing letters 
of gratitude to parents and older people who have had a positive 
impact on the students; Letters to known people asking for things 
for charity fairs or auctions; Letters-tips for younger students about 
how to succeed in high school or college; preparing younger stu-
dents for advice on children’s books or writing children’s books for 
them; donation of books to the primary school library; writing let-
ters to editors and writing petitions to local, state and federal offi-
cials on local issues; study of works that include elements of civic 
education „Mice, People and Flowers for Elgerona”, „King Lear”, 
„Kill a Mocker”; different forms of reflection; attraction of funds 
and publication as a result of the use of elements of civic education 
[13]. 

Also, according to the National Nation Report Card, the follow-
ing means are generally used: discussion o mainly use the following 
means: discussion of materials studied at school; writing short an-
swers to questions, tests or riddles; role-playing games, simulating 
processes or playing scenes; group projects; work with additional 
literature; work in the library; discussion; Writing detailed answers 

________________ 

13 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 
8-14. 
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to tasks; participation in debates or panel discussions; writing re-
ports; preparing students for a class report; writing letters to ex-
press a position or help solve a community problem; a trip or a trip; 
invited speakers from the party14. It is revealed that also the follow-
ing programs are included in the road map of engagement in de-
mocracy: 

– The Facing History program, which promotes the involvement 
of students in civic engagement and critical thinking through 
the teaching of teachers in the study of cases of religious or ra-
cial persecution; 

– Engineering Projects in Community Service (EPICS), in which 
engineering faculty students as well as students from 50 sec-
ondary schools in ten states work with community organiza-
tions to address community problems; 

– Public Achievement (Coaching for Public Work) coaching 
program, where college students, graduates or secondary 
school teachers as community cohorts help primary and sec-
ondary school students in different teams to develop and im-
plement joint projects or activities for the benefit of the school 
or community15; 

– The Mikva Challenge program enables young people to ex-
press their views and participate in the decision-making pro-
cess with the assistance of educators and leadership in the 
state or community16; 

– The Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) program 
teaches teachers the basics of opening a business so that they 

________________ 

14 The Nation’s Report Card / History, Geography, and Civics at Grade. – 2015, 
https://nces.ed.gov/whatsnew/commissioner/remarks2015/04_29_2015.asp [access: 
09.2016]; The National Assessment of Educational Progress (NAEP), https://nces. 
ed.gov/nationsreportcard [access: 09.2016]. 

15 Public Achievement project, http://www.augsburg.edu/sabo/what-we-do/ 
publicachievement [access: 09.2016]. 

16 The Mikva Model, http://www.mikvachallenge.org [access: 09.2016]. 
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have the opportunity to teach their students, while the busi-
ness ideas of students are largely social in nature17; 

– Civics 2.0 – educational program of interactive games in the 
field of civic education, familiar with the work of the govern-
ment, various branches of government, work of courts, etc.18; 

– Educational program or „Day of Constitution” ceremony, 
supported by the federal government, held annually on Sep-
tember 17 in each institution, in order to emphasize the im-
portance of an active civic position and the importance of the 
Constitution19; 

– The National Student / Parent Mock Election Program, which 
uses a variety of activities, including „Democracy in Action”, 
when students participate in election simulation and voter 
registration; 

– - „Kids Voting USA” program;- UN Model Program, where 
events take place in youth city councils; 

– The American Public Broadcasting project, which teaches the 
federal budget and online simulation games, such as the 
online budget game Hero Budget [20]. The US experience in 
the area of civic education was greatly beneficial for Ukrainian 
educators, which contributed to the development of coopera-
tion between American and Ukrainian educators and public 
figures in the 1990s. 

With the support and funding of the US government, several 
programs on civic education were implemented, events were being 
held. Among them are „Street Law”, „Partners in Education” (Part-
ners in Education) (PIE), etc. Thus, within the framework of the 
exchange program for teachers of history and social sciences disci-
________________ 

17 The Network For Teaching Entrepreneurship, https://www.nfte.com [access: 
09.2016]. 

18 ICivics, https://www.icivics.org/our-story [access: 09.2016]. 
19 Constitution Day,http://www2.ed.gov/policy/fund/guid/constitutionday. 

html [access: 01.2017]; Advancing Civic Learning and Engagement in Democracy: А 
Road Map and Call to Action / U.S.Department of Education, Office of the Under Secre-
tary, Office of Postsecondary Education. – Washington D. C., 2012. – 40p. 
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plines, exchange visits of these teachers and school administrators 
were carried out aimed at familiarization with the best practices of 
civic education, studying history, etc. 

It should be noted that, with the assistance of various funds and 
embassies, there were other programs and activities, including: 
CIVITAS and Education for Democracy programs, which supported 
teachers and democratization processes at school, the development 
of critical thinking and advanced pedagogical experience; trainings 
for teachers of social science disciplines; a program of mini-grants 
„Innovation in Education”, which provided funding for trainings in 
the field of civic education, democracy in education; publishing of a 
newsletter for educators „Visnyk”, etc. In addition, the following 
forms of work on civic education were introduced: debatable clubs, 
civic education centers in various regions of Ukraine (Kyiv, Poltava, 
Sevastopol, Tsyryupinsk, etc.). Such organizations as Nova Doba 
(Lviv), Teachers for Democracy and Partnership (Kyiv), have been 
created and actively research and develop civiс education in 
Ukraine. It was established that the efforts of these organizations 
were published manuals and textbooks on civic education, in par-
ticular „Art to live in the community”, „Civic education”, „We are 
citizens of Ukraine”, „We learn to be citizens”. Also, electives in 
civic education are taught in separate schools in Ukraine. It should 
be noted that Ukrainian participants of the Teachers’ Excellence 
Awards (TEA) program, secondary school educators funded by the 
US government, also had the opportunity during the late 90s of the 
twentieth century to participate in exchange programs with US 
peers. In the course of the study, the author as the coordinator of the 
Program for the Exchange of High School Students (SSEP), studied 
the issues of civic education as a special area of afterschool educa-
tion. At the same time, it was possible to give an objective assess-
ment of the importance of this experience, both for teachers and for 
students. During their visit to the United States and the contempla-
tion of how American students respect their country, the flag, sang 
the anthem at schools, the students began to appreciate these attrib-
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utes more and more at home, and feel themselves as citizens of their 
country. 

In Ukraine, foreign experience in the field of civic education was 
theoretically and practically investigated quite actively. However, 
unfortunately, systematic work in the field of civic education in 
schools in Ukraine did not work out, despite the efforts of many 
activists and educators who really contributed greatly to the process 
of the birth, development and spread of civic education in Ukraine. 
Even in those schools where a civic education faculty was created, it 
was very difficult to keep this subject due to the excessive loading 
of the school curriculum, the lack of sufficient civic education man-
uals, a lack of training or a lack of teacher of civic education, etc. 

It has been found that in the United States and Ukraine there 
similar problems with the content of civic education in schools. At 
the same time, training programs, project work and elements of 
civic education during non-formal programs compensate for these 
gaps and, moreover, they have the opportunity to monitor the situa-
tion by monitoring the status of cases of civic education of students. 
For example, the 2010 National Report (Civics 2010) indicates a de-
terioration in the knowledge of pupils in civic education, compared 
with 1998. It was found that according to the report, 24% of 12-class 
teachers and 23% of the 8- the clerks have shown a sufficient or 
higher level of knowledge on the subject of civic education. At that 
time, 36% of students showed a lower level than the basic one. This 
is due to the insufficient amount of educational material on civic 
education. Less than half of the 12-class students are studying inter-
national topics and 2/3 – certain important areas of the civic educa-
tion of their country (such as the electoral system, the judicial sys-
tem, the constitution)20. The report for 2014 did not show any 

________________ 

20 The National Assessment of Educational Progress (NAEP), https://nces.ed. 
gov/nationsreportcard [access: 9.01.2017]; The National Task Force on Civic Lear-
ning and Democratic Engagement / A Crucible Moment: College Learning and 
Democracy’s Future // Association of American Colleges and Universities. –
Washington D. C., 2012. – 98 p. 
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significant changes, but only a slight improvement. So, 2/3 of 8th 
grade students pointed to the subject of civic education as a favorite. 

To our mind, this influenced the fact that civic education disci-
plines are not available in every school due to the availability of 
programs and the need to prepare for the passing of tests. There-
fore, half of the states do not require the completion of a course of 
civic education at the end of school, which affects such negative 
consequences as the poor level of knowledge about civic education 
of school graduates and universities. 

Analyzing the recent information from the US Department of 
Education, we can assume that there is an intention to encourage 
schools and states to review school curricula and balance them with 
subjects such as history, civic education, economics, government 
programs. It is also planned to provide assistance to schools 
through OST programs. In Ukraine, the indicators of knowledge of 
civic education are even more disappointing given the unsystematic 
training of civic education, the crisis in society and education. O. 
Batishcheva in his paper „Behavioral Aspects and Differences in 
Values: An Analysis of the Status of Civic Consciousness in Ukrain-
ian Youth” cites the results of a survey on understanding the fea-
tures of civic education, their citizenship and civic attitude among 
high school students in secondary schools and undergraduate stu-
dents in the framework of the project „Civic Education”, conducted 
in the period from 09.2012 to 06.2013. When asked about the as-
sessment of their own knowledge about the system of state authori-
ties in Ukraine and the principles of democratic governance, 44% of 
respondents noted their knowledge as „good”, 42.4% – „satisfactori-
ly”, 10% – „unsatisfactorily” and only 3.4% of respondents indicat-
ed „excellent” 21. O. Batishcheva observes that relatively high indi-
cators of awareness of self-awareness „correlate with the very small 
results of youth assessment of their activity.” Interesting associa-

________________ 

21 Batishcheva S. Povedinkovi aspekty ta rozbizhnosti u tsinnostyakh: analiz 
stanu hromadyanskoyi svidomosti u Ukrayinskoyi molodi. http://eprints.oa. 
edu.ua/2368 [access: 01.2017]. 
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tions of young people on the question of the meaning of „state” for 
them through the term – „power” (9%), „unity” (7%), „nation, peo-
ple” (7%) and „order” (6%). There were also such associations as 
„motherland”, as well as negative ones – „evil”, „control”, „shame” 
(2% respectively)22 [21]. 

At the same time, a survey of the impact of the Orange Revolu-
tion on the national identity of young people conducted by us on 
the basis of McCoon’s test with participants of the Youth Camp 
„School of Equal Opportunities” showed that the importance of the 
national identity of youth increased significantly after 2004. So, to 
the question: „Who am I?” the young people have increased their 
identification with the „ethnic group” and the share of the „private 
life” category, while the share of „positive and negative categories” 
has decreased. Also, categories became more active: for example, „a 
person who aspires to equality, freedom and love”, „a fighter for 
the truth”, „I love Ukraine”, and others like that. All this confirms 
that revolutions contribute to the activity of the national conscious-
ness of youth. But revolutions are radical measures, and gradual 
civic education from childhood is more effective. 

Thus, the civic education of children and youth acquires a spe-
cial significance and care in non formal education in Ukraine. The 
representatives of different regions of Ukraine, practicing teachers 
and scholars D. Desiatov, I. Kostiuk, A. Kucher, A. Panchenkov, S. 
Ratushniak, O. And Rostotskaya, S. Sayenko, G. Senkovska, L. 
Seredyak, A. Kovtonyuk, O. Shiyan and others adapted foreign ex-
periences though textbooks, projects and other activities on civic 
education and upbringing in school and out-of-school. As a result of 
this process, programs and teaching and learning materials and 
guidelines on teaching and learning of civic education were created, 
in particular, „The Concept of Civic Education of Ukraine”, au-
thored by T. Aslamova, T. Buck, P. Verbitskaya, O. Voitenko, V. 

________________ 

22 Batishcheva S. Povedinkovi aspekty ta rozbizhnosti u tsinnostyakh: analiz 
stanu hromadyanskoyi svidomosti u Ukrayinskoyi molodi. http://eprints.oa.edu. 
ua/2368 [access: 01.2017]. 
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Bortnikov , T. Ginetova, L. Dukh, O. Zheliba, V. Kononenko, T. 
Ladichenko, T. Meleschenko, M. Mykhailychenko, G. Mikhailovich, 
S. Poznyak, O. Pometun, O. Salat, N. Syik, Ye Sinyova, N. Sophia, 
O. Suslova, V. Tereshchenko, S. Terno and others23. 

It should be noted that many conferences and seminars on is-
sues of civic education through the study of world experiences in 
Ukraine. A major contribution to the study of American experience 
was the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference „Ameri-
can Philosophy of Education through the Eyes of Ukrainian Re-
searchers”, organized by the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, the Academy of Pedagogical Sciences with the financial 
support of the PAS,US Embassy in Ukraine on December 22, 2005. 
As part of the development of the use of American experience, the 
„Anthology of adapted experience or the reason of programs of 
educational exchanges,” which included articles by educators, 
alumni of exchange programs funded by the Government of the 
United States, which elaborated American experience and covered 
strategies for its adaptation to Ukrainian educational space24. 

One of the examples of successful adaptation of the American 
experience of civic education in non-formal education in Ukraine is 
the annual public action of secondary school students „I am a Citi-
zen”, which has been conducted throughout Ukraine for about ten 
years now by All-Ukrainian Association of Teachers of History and 
Civics „Nova Doba” (Lviv). The goal of the project is to create 
meaningful social projects by students who solve a certain actual 
problem of their local community. The names of some social pro-
jects on the public action of students in Ukraine „Citizen 2015” are 
very eloquent and indicate a great variety of social problems and 
the creative search for their solutions: „Causes of pollution of the 
________________ 

23 Yehorova O. Hromadyanske vykhovannya yak spetsialnyi napryam po-
zashkilnoyi osvity // Pedahohichni nauky Shidnoyevropeiskoho natsionalnoho uni-
versytetu imeni Lesi Ukrayinky. zb. nauk. st. –Lutsk, 2017. –Seriia 2 (351). – pp. 8-14. 

24 Ischenko Y. Philosofsky analiz pytan adaptatsiyi zakordonnoho osvityansko-
ho dosvidu // Antolohiya adaptovanoho dosvidu abo dlya choho isnuyut program 
osvitnikh obminiv. – Rivne, 2004. – pp. 9–14. 
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village of Kornin by household waste”, „Creation of a complex na-
ture monument „Kurgan „ ,”The Center for Intellectual and Legal 
Growth” Perspective „,” The Name of the Hero lives in the street 
name „,”I am a person, then I have the right „,”With faith in the 
defenders! With Hope for the World! With Love to Ukraine! 
„Homeland begins with you „25. Other programs contributing to the 
formation of citizenship are the following activities „Nova Doba”: 
the creation of youth councils at local councils, the „Youth Act” 
project, SOS – Historical monument – a competition for projects 
aimed at preserving the historical heritage of the area26. It should be 
noted that, from Nova Doba organization’s example, we can see the 
effective use of American experience in civic education in OST ac-
tivities of students, adaptation to Ukrainian conditions and the de-
velopment of their unique programs on civic education, in particu-
lar tolerance and critical thinking, events „Democracy in Action” , 
“Deliberation in Democracy”, “I am a Citizen”. 

The civic orientation of the educational process makes it possi-
ble to really influence the acquisition of the competencies of stu-
dents necessary for life in class and outside school, facilitates life in 
society and promotes identification of their inclinations, talents, 
manifestation of conscious civic activity and position. For the effec-
tive implementation of the concept of civic education in the non-
formal sector and for the improvement of the process of civic educa-
tion, it is necessary to: democratize the afterschool educational 
space; training and increasing the professional qualifications of 
teachers of afterschool educational institutions regarding civic edu-
cation. The Guardian of Democracy report provides guidance to 
schools and educators, including those that may apply to Ukrainian 
institutions: to revitalize civil education by discussing events; use 

________________ 

25 Nova Doba, http://www.novadoba.org.ua [access: 11.2017]. 
26 Nova Doba, http://www.novadoba.org.ua [access: 11.2017]. 
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successful practices; encourage students to participate in school and 
out-of-school community events and programs27. 

Summarizing the above, it should be noted that civic education 
is one of the priority areas of education in the United States and in 
Ukraine. It has long historical roots and its significance is due to the 
fact that the out-of-school programs for education for democratic 
citizenship, organized activities and activities in out-of-school estab-
lishments are an effective means of building the abilities and com-
petences necessary for community living. After all, such practical 
activity of youth is more flexible, implemented in the local commu-
nity and is of interest to young people. Thus, civic education in af-
ter-school education in the United States is considered and justified 
as a systematic object in its substantive and procedural aspects, 
which aims to form national, universal human values, social activi-
ty, competencies required by the person in the 21st century. Among 
them – the integration of knowledge, skills and values in action; the 
ability of critical thinking, the skills of „collective action”: the skills 
of achieving a compromise and mutual respect; solving public issue 
involving different parties; orientation in political systems and pro-
cesses. 

Consequently, modern pedagogical forms of civic education 
contribute to the development of social competences and active 
participation in social life, develop the skills of critical thinking, 
discussion, cooperation, negotiation, decision-making, interaction, 
competencies necessary for life, facilitates life in society and con-
tributes to revealing their inclinations, talents, and conscious civic 
activity and position. 

Throughout the OST history in America, the theme of civic edu-
cation was a red thread, and today OST programs around the world 
could be of use in this regard. So, given the schools workload, OST 
establishments can more actively implement elements of civic edu-

________________ 

27 Gould J. Guardians of Democracy: The Civic Mission of Schools / J. Gould // 
Philadelhia: Lenore Annerberg Institute of Civics of the Annenberg Public Policy 
Center, Campaign for the Civic Mission of Schools. – Philadelhia, 2011. – 159 р. 
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cation in their programs and educate citizens also by OST teachers’ 
own example. Therefore, we consider it expedient to carry out fur-
ther theoretical and methodological development of the issue of 
civic education as prospective direction of after-school education. 
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JUSTYNA SOCHA

Uniwersytet Łódzki

Sprawozdanie z VII Spotkania Na Tak –  

Konferencji Naukowej, pt. (Nie)dyrektywnie,  

Poznań, 17-18 listopada 2017 r. 

Spotkania Na Tak to cykl międzynarodowych konferencji naukowych 
organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak oraz Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 17-18 listopada 2017 r. odbyło się już VII takie 
spotkanie o tytule ,,(Nie)dyrektywnie”. Konferencja ta została całkowicie 
poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Odbiorcami byli terapeuci, nauczyciele, studenci kierunków związanych z 
pedagogiką specjalną oraz rodzice osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Głównym tematem spotkania były rozważania na temat możliwości pro-
wadzenia niedyrektywnej terapii oraz sensowności podziału na dyrektyw-
ność i niedyrektywność. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że 
organizatorom oraz prelegentom udało się osiągnąć ich założenie, a mia-
nowicie pozwolić, by teoria spotkała się z praktyką. 

Pierwszy dzień konferencji został podzielony na dwie sesje wykładów 
oraz panel dyskusyjny o tytule ,,Uwagi niewartościujące” poprowadzony 
przez Kamila Lodzińskiego. Słuchacze zostali serdecznie powitani przez 
Halinę Grzmisławską- Słowińską (Stowarzyszenie Na Tak), Prof. Zw. Dr 
hab. Agnieszkę Cybal- Michalską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 
oraz Jarosława Urbańskiego (firma Harpo). 

Pierwszego dnia spotkaliśmy się z praktykami, którzy na co dzień pra-
cują w nurcie niedyrektywnym. Jako pierwsza wystąpiła prelegentka Ma-
ria Dąbrowska- Jędral, której motto to ,,by z autyzmem żyło się łatwiej”. 
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Pani Maria prócz tego, że prowadzi terapię jest rodzicem autysty. W nie-
samowicie ciekawy sposób przedstawiła słuchaczom zarzuty, które są 
stawiane niedyrektywności w terapii oraz wytłumaczyła czemu właściwie 
ma ona służyć. Prelegentka opowiedziała czym dla niej jest ten nurt. Uwa-
ża bowiem, że niedyrektywność do dopasowywanie się do drugiej osoby, 
stawanie z nią ramię w ramię. Pani Maria przedstawiła teorię, że kiedy 
pozwalamy podopiecznym być takimi jakimi są- oni pozwalają nam na 
dużo więcej. Na potwierdzenie tych słów udostępniła ciekawe filmy 
przedstawiające przebieg terapii z autystą. Pointą tego wystąpienia było to, 
by mieszać dyrektywność z niedyrektywnością w terapii osób niepełno-
sprawnych. 

Kolejne wystąpienie zostało poprowadzone przez Beatę Wacławowicz. 
Poruszyła ona temat wyzwania niedyrektywności, a mianowicie trudności 
jakie niesie wycofanie się z podawania gotowych strategii podopiecznym, 
co jest łatwiejszym rozwiązaniem. Opowiadała o tym jak ważne jest, by 
nauczyć się czekać, skupiać się na zasobach, a nie deficytach osoby, z którą 
pracujemy. Zaproponowała, by nie podawać poleceń, by ograniczyć rolę 
terapeuty/ nauczyciela w sesji do minimum. W przypadku, gdy pacjent źle 
rozumie zasadę- nie mówić o tym, a pozwolić by sam do tego doszedł. 
Wtedy będzie w 100% wiedział po co to robi, po co ćwiczy. Pani Beata 
mimo, że pracuje w sposób niedyrektywny, co również przedstawiła na 
materiałach filmowych, zdecydowanie mówi ,,tak” granicom stawianym 
na terapii. Po jej wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja pomiędzy pierw-
szą i drugą prelegentką. 

Przy okazji przerwy między wykładami uczestniczy mieli możliwość 
zwiedzenia wystawy sprzętu terapeutycznego oraz zapoznania się z mate-
riałami różnych wydawnictw. Jako trzecia wystąpiła Katarzyna Ślęczek, 
która opowiedziała o zastosowaniu nagrań wideo jako efektywnym narzę-
dziu superwizji dla terapeutów pracujących z osobami z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. Głównym celem prelegentki było ukazanie jak 
ważne jest ,,by spotkać się podczas spotkania”, co oznacza obserwację i 
analizę własnej pracy oraz efektów terapii. Jest to osiągalne dzięki sprzęże-
niu zwrotnemu pojawiającemu się podczas wspólnego oglądania nagrań. 
Takie doświadczenie dla superwizanta może być bardzo pomocne w my-
ślenie o zmianie w np. staraniach i podejściu do terapii. Podczas wystąpie-
nia prowadząca omówiła również najważniejsze koncepcje z zakresu teorii 
uczenia się, psychologii świadomości, teorii samokonfrontacji, na którą 
wpływa obraz samego siebie podczas terapii. W sposób bardziej szczegó-
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łowy omówiono umiejętności konieczne do przeprowadzenia superwizji w 
sposób prawidłowy i niosący korzystne efekty. 

Następny z wykładów został poprowadzony przez Wojciecha Kozłow-
skiej, rehabilitanta ruchowego, który na co dzień pracuje z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Wypowiedział się on na temat na temat tego czym właści-
wie jest dla niego fizjoterapia- naprawianiem czy raczej wspieraniem w 
rozwoju? Referent zdecydowanie stawia na drugą z definicji, stara się ba-
wić z dziećmi chorymi, tak by mogły śmiać się jak najwięcej. Zgadza się z 
sentencją wywodzącą się z terapii śmiechem, czyli ,,Łez, które wyśmiejesz, 
nigdy już nie wypłaczesz”. W swoim wystąpieniu zdefiniował również 
moc ćwiczeń, które składają się z motywacji wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz stymulacji aktywnej i biernej. Kozłowski kładzie nacisk na to, by być 
w terapii responsywnym, czyli reagować na inicjatywy dziecka. Prócz tego 
stara się być autorytetem, a nie autorytarnym, uważa, że poczucie bezpie-
czeństwa jest dla dziecka czymś najważniejszym podczas wspierania w 
rozwoju ruchowym i nie tylko. Swoje wystąpienie mówca zakończył cie-
kawym stwierdzeniem: ,,Dziecko nie widzi metod. Widzi człowieka, a jeśli 
nawet fizycznie nie widzi, to na pewno czuje”. 

Po zakończonym wykładzie Wojciech Kozłowski oraz jego przedmów-
czyni, czyli Katarzyna Ślęczek przeprowadzili dyskusję na temat wygło-
szonych przez siebie referatów. Następnie uczestnicy Konferencji zostali 
zaproszeni na przerwę obiadową, po której przyszedł czas na wcześniej 
wspomniany panel dyskusyjny o tytule ,,Uwagi niewartościujące”. Kamil 
Lodziński w charakterze konferansjera zorganizował dyskusję pomiędzy 
osobami wcześniej występującymi oraz pozostałymi uczestnikami konfe-
rencji. 

Wykład zamykający pierwszy dzień VII Spotkania ,,Na Tak” został 
poprowadzony przez Elżbietę Olszak na temat granic korzystania z podej-
ścia niedyrektywnego. Prelegentka przedstawiła argumenty za dołącze-
niem asertywności do terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie pro-
wadzonych w nurcie niedyrektywnym. Zwróciła uwagę słuchaczy na 
znaczącą różnicę między agresywną dominacją, a stanowczością, która jest 
niezbędna w relacjach pomiędzy wychowującym, a wychowankiem. 
Wskazała przy tym na proces urzeczywistnienia, który jest konieczny w 
wychowaniu i rozwoju każdego człowieka. Dziecko nie zna zasad etyki, 
dlatego rodzice, opiekunowie stają się jego przewodnikami- sprawują kon-
trolę, stawiają granicę, wymagania i obowiązki. Jednocześnie powinni 
dawać mu swobodę, być otwarci na jego potrzeby, darzyć ciepłem. Zada-
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niem wychowującego jest nauczyć podopiecznego jak żyć zgodnie z etyką 
społeczną poprzez udzielanie minimalnej koniecznej pomocy. Olszak 
przywołała również idee autonomii, która daje całkowitą wolność w po-
dejmowaniu decyzji przez człowieka. Zaznaczyła, iż w nurcie niedyrek-
tywnym, również potrzebna jest granica w autonomii, ponieważ dziecko 
nie ma świadomości, że musi m.in. myć zęby, odrabiać prace domowe czy 
płacić za zabierane towary ze sklepu. Wychowujący mają za zadanie być 
dla podopiecznych wzorcami, z których ci mogliby brać przykład. 

Po wykładzie Elżbiety Olszak przyszedł czas na trzecią z dyskusji 
między prelegentami oraz uczestnikami spotkania. Następnie Natalia Mar-
ciniak- Madejska podsumowała oraz zamknęła pierwszy dzień konferencji. 

Drugi dzień spotkania przebiegł w tradycyjnej formie warsztatowej 
podzielonej na dwa bloki. Każdy z uczestników Konferencji mógł wybrać 
dwa z dziewięciu możliwych warsztatów związanych tematycznie z pracą 
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzącymi byli praktycy pracujący na 
co dzień w nurcie niedyrektywnym. W dużej części byli to prelegenci, 
których poznaliśmy dnia poprzedniego. Tematy warsztatów to m.in. praca 
z zachowaniami trudnymi w podejściu niedyrektywnym, komunikacja 
terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk, postawy, które inspirują rozwój 
dzieci oraz spontaniczne zabawy, które pogłębiają relację terapeutów oraz 
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Niektórzy specjaliści prowadzący 
warsztaty zapoznali uczestników z interaktywnymi aspektami terapii. Były 
to mobilne aplikacje wspierające SelFind, które mają na celu wdrożenie 
osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz wprowadzanie AAC 
osobom początkującym poprzez Interaktywną Naukę. 

Warto zauważyć, że program Konferencji został tak skonstruowany, 
aby szerokie grono odbiorców, tj. specjaliści i wolontariusze pracujących z 
osobami z niepełnosprawnościami jak i również ich rodziny mogły za-
czerpnąć wielu ciekawych informacji i refleksji związanych z nurtem nie-
dyrektywnym i jego zastosowaniem w terapii. Organizatorom udało się 
sprowokować do dyskusji o słuszności przeciwstawiania metod niedyrek-
tywnych z dyrektywnymi. Prelegenci w fantastyczny sposób poruszyli 
liczne, bardzo istotne zagadnienia w zakresie terapii zarówno o charakte-
rze teoretycznym jak i empirycznym. Przedstawili wiele praktycznych 
rozwiązań korzystając przy tym z przykładów z własnych doświadczeń 
uchwyconych na filmach. Kolejnym pozytywnym aspektem konferencji 
były towarzyszące wystawy technologii wspomagających komunikację z 
całej Europy. Konferencja ,,(Nie)dyrektywnie” jest już siódmym zjazdem w 
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ramach Spotkań ,,Na Tak”. Można więc z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzić, że wpisały się one na stałe w kalendarz międzynarodowych 
spotkań podejmujących tematykę pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
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AGNIESZKA NYMŚ-GÓRNA

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji  

Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach 

(Wrocław, 4 grudnia 2017) 

Dnia 4 grudnia 2017 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach. Orga-
nizatorami wydarzenia był Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go Zakład Socjologii Płci i Rodziny oraz Polskie Towarzystwo 
Socjologiczne o. Wrocław. Była to już czwarta edycja tego typu konferencji. 

Na początku głos zabrał dr Paweł Czajkowski. Przedstawił wystąpie-
nie za prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego, który niestety nie mógł dotrzeć 
na wydarzenie ze względów zdrowotnych. Mówił o udziale nowych tech-
nologii oraz tendencjach rynkowych w pojmowaniu współczesnej intym-
ności. Następnie głos zabrała dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek. 
Profesor Majka-Rostek zastanawiała się na ile intymność jest aktualnie 
prywatna, a na ile już publiczna. Przytoczyła także koncepcje takich klasy-
ków, jak: A. Giddens, Z. Bauman czy U. Beck. Jako ostatnia wystąpiła dr 
Ewa Banaszak, która z kolei przytoczyła założenia oraz wybrane wyniki 
swoich badań. Mówiła o tym, że cielesność i intymność nie są łatwymi 
tematami badawczymi. Wspomniała również o tym, że w rodzinie cielesna 
współobecność wpływa na jakość więzi. Tymi wystąpienia konferencja 
została otwarta. 

Część pierwszą moderował dr Paweł Czajkowski. Swoją wypowiedź 
przedstawił dr Robert Florkowski, który mówił o intymności w BDSM. 
Wspominał o tym, że osoby będące zwolennikami tej praktyki zwracają 
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większą uwagę na potrzeby partnera oraz są bardziej empatyczni. Mówił 
też o roli haseł bezpieczeństwa w takiej relacji. Podzielił się również ze 
słuchaczami doświadczeniami z własnej praktyki psychoterapeutycznej. 
Kolejna wystąpiła mgr Paulina Stępnień, której wystąpienie wzbudziło 
wiele kontrowersji ze względu na poruszaną tematykę. Przedstawiła ona 
kwestię intymnej relacji z plastikową lalką imitującą realną kobietę, co jest 
niezwykle powszechne w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych. Podkreśli-
ła, że nie dotyczy to tylko osób samotnych. Przedstawiła także w odniesie-
niu do tej problematyki koncepcję relacji intymnych w ujęciu L. Jamieson. 
Następnie głos zabrał mgr Grzegorz Wiktorowski, który wyczerpująco 
omówił przemiany intymności w amerykańskim protestantyzmie funda-
mentalistycznym i ewangelikalnym. Na zakończenie tej sesji przemówiła 
mgr Agnieszka Sobik, która zapoznała wszystkich uczestników konferencji 
z wynikami badań własnych na ważny temat dotyczący traktowania in-
tymności osób homoseksualnych. 

Po przerwie kawowej część drugą moderował dr Robert Florkowski. W 
tej części zaprezentowali: się mgr Monika Mucha, mgr Sebastian Surendra 
oraz mgr Joanna Jankowska. Mówili na temat postrzegania intymności 
oraz dzielenia się nią w cyberprzestrzeni, a konkretniej na rozmaitych por-
talach społecznościowych (przede wszystkim Facebook, Instagram i Twit-
ter) oraz programach typu reality show (na przykład Big Brother, Warsaw 
Shore, Naga randka, Czar nagości, Randka w łóżku). Z kolei dr Julita 
Czernecka przytoczyła wyniki badań, które zostały zrealizowane wśród 
Internautów zarejestrowanych na portalu Sympatia.pl. Podkreśliła w swo-
im wystąpieniu, że w wirtualnej rzeczywistości mogą rodzić się realne 
uczucia. 

Dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek moderowała trzecią część kon-
ferencji, która dotyczyła intymności w rodzinie. Mgr Agnieszka Nymś-
Górna wprowadziła słuchaczy w inne pojmowanie intymności odwołując 
się do rodziny. Tę myśl kontynuowała prof. dr hab. Ewa Malinowska, któ-
ra intymną relację rozpatrywała w stosunkach babci z wnuczką. Społeczny 
kontekst współczesnego zjawiska dobrowolnej bezdzietności przedstawiła 
dr Emilia Garncarek. Z kolei dr Andrzej Perzanowski mówił o bliskości i 
intymności w opiece rodzinnej w psychiatrii. Posługiwał się przykładami 
ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy (niedaleko Białegostoku). Na 
zakończenie tej sesji głos zabrała dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, która 
zaprezentowała tematykę intymności rodzących kobiet. Wspomniała także 
o roli Fundacji Rodzić po Ludzku. 
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W czwartej sesji moderowanej przez dr Ewę Banaszak zaplanowano 
kolejne referaty. Dr hab. Marioli Bieńko z tematyką intymności o związ-
kach młodych dorosłych, mgr Aleksandry Drabiny-Różewicz i dr Agaty 
Krasowskiej dotyczący intymności młodych pracowników prekaryjnych, 
mgr Agaty Rejowskiej-Pasek o humanistycznych przysięgach ślubnych, dr 
Jolanty Klimczak wokół intymności wytwarzanej w przestrzeni każdego 
mieszkania oraz mgr Klaudii Renusch wykorzystującej do swych analiz 
dzienniki Sławomira Mrożka. 

Cała konferencja przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze. Stała się 
przestrzenią wymiany myśli oraz rozwoju. Warto podkreślić, że dzięki 
wystąpieniom ujmującym tę tematykę z tak wielu perspektyw możliwe 
stało się rozpoznanie aktualnego stanu badań i teorii w tym zakresie,  
a także poszukiwanie inspiracji do dalszych dociekań naukowych. 



340 Sprawozdanie 

Projekt okładki: Izabella Grzesiak 

Redaktor techniczny: Dorota Borowiak 

Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
61-701 POZNAŃ, UL. A. FREDRY 10 
www.press.amu.edu.pl 
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 
Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl 

Ark. wyd. 16,50. Ark. druk. 21,25.  

DRUK I OPRAWA: VOLUMINA.PL DANIEL KRZANOWSKI, SZCZECIN, UL. KS. WITOLDA 7–9 


