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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
NUMER 24/2019 

Wprowadzenie 

Kolejny już tom Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki 
Specjalnej łączy w sobie wiele zagadnień naukowych z zakresu szero-
ko rozumianej pedagogiki specjalnej. Tom 24. składa się z kilkuna-
stu tekstów autorów prezentujących tematykę związaną z niepełno-
sprawnością zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w praktycznym 
w podejściu do oddziaływań w stosunku do osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnością w różnym wieku. 

Tom ten otwierają trzy teksty, których problematyka dotyczy 
doświadczania w codziennym życiu różnego rodzaju emocji przez 
osoby z niepełnosprawnością. I tak Bernadeta Szczupał i Jolanta 
Wiśniewska podjęły tematykę poczucia samotności i przeżywania 
codzienności przez osoby starsze z niepełnosprawnością, Jolanta Li-
pińska-Lokś skupiła się na doświadczaniu miłości, a Anna Porczyń-
ska-Ciszewska na doświadczaniu szczęścia przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną. Zagadnienia te prezentowane są w ujęciu 
teoretycznym oraz w prezentacji wyników badań jakościowych. 

Kolejne teksty dotyczą systemowych rozwiązań związanych  
z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, poczynając od wcze-
snych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do małych dzieci 
po edukację szkolną i pozaszkolną. 

Tekst Marzeny Buchnat i Anety Wojciechowskiej prezentuje 
rolę i znaczenie wczesnych oddziaływań terapeutycznych w sto-
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sunku do dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i niepełno-
sprawnego, ale także trudności jakie napotykają rodzice na drodze 
do uzyskania odpowiedniego wsparcia. Na etapie edukacji szkol-
nej szanse, możliwości, ale także trudności funkcjonowania klas 
integracyjnych w opinii rodziców prezentuje Dominika Przyby-
szewska. Wskazuje ona na wyniki badań, w których opinie rodzi-
ców dotyczyły infrastruktury budynków, liczebności klas, dostęp-
ności specjalistów dla rodziców i przygotowania nauczycieli do 
podejmowania wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w kla-
sach integracyjnych.  

Malwina Kocoń oraz Magdalena Skalny w swoim tekście doty-
czącym stereotypów o głuchych w opiniach studentów pedagogiki 
specjalnej. Autorki prezentują wyniki badań, których celem było 
poznanie, które z wybranych stereotypów na temat osób niesłyszą-
cych funkcjonują wśród studentów I roku pedagogiki specjalnej  
w kontekście myślenia o osobie głuchej oraz o manualnych syste-
mach komunikacji. 

Problematykę edukacji uczniów z niepełnosprawnością podjęła 
Ewelina Zając, prezentując w swoim artykule studium przypadków 
uczniów z autyzmem w ujęciu możliwości komunikacyjnych po-
między uczniem z autyzmem a rówieśnikami i nauczycielami. 

Szkołą i trudnościami, na jakie napotykają uczniowie z niepeł-
nosprawnością, zajęły się również Anna Gulczyńska i Aneta Woj-
ciechowska, wskazując na trudności w realizacji treści przedmiotu 
wychowania do życia w rodzinie w stosunku do uczniów z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu. Autorki prezentują tutaj wyniki 
badań dotyczące opinii matek w tym zakresie. 

Tomasz Kasprzak w swoim tekście podjął z kolei problematykę 
dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnością. Rozważa on tutaj, jak 
wygląda społeczno-polityczna sytuacja kobiet z niepełnosprawno-
ścią i co jest przyczyną prezentowanej sytuacji. 

Tekst Agnieszki Namyś-Górnej zwraca uwagę na sytuację osób 
z niepełnosprawnością w polskim systemie penitencjarnym. Autor-
ka prezentuje problematykę funkcjonowania systemu terapeutycz-
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nego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz sytuację osa-
dzania osób z niepełnosprawnością w izolacji penitencjarnej. 

Barbata Trochimiak w swoim artykule przedstawia autorski 
model prowadzenia działań w diagnozie pedagogicznej oparty na 
autorskiej koncepcji Trzech Aspektów Formy (TAF) możliwej do 
stosowania przez nauczycieli przedszkoli czy szkół. 

Numer ten zamyka recenzja książki „Wprowadzenie do peda-
gogiki inkluzyjnej (włączającej)” K. Sipowicza i T. Pietrasa przygo-
towana przez Zuzannę Narkun. 

W Państwa ręce oddaję więc kolejny, już 24. tom Interdyscypli-
narnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej, licząc, że szeroko tutaj 
ujęte zagadnienia niepełnosprawności pobudzą do dalszych rozwa-
żań i refleksji w tym zakresie i poskutkują kolejnymi naukowymi 
debatami na łamach tego czasopisma. 

Autorom serdecznie dziękuję za trud włożony w przygotowanie 
tekstów i zachęcam do dalszej współpracy. 

Aneta Wojciechowska 



10 Wprowadzenie 

 



Wprowadzenie 11 

 

  

ARTYKUŁY 



12 Wprowadzenie 

 



Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
NUMER 24/2019 

BERNADETA SZCZUPAŁ,
JOLANTA IZABELA WIŚNIEWSKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Codzienność i poczucie samotności  
w opinii osób starszych  

z niepełnosprawnością objętych  
długoterminową opieką stacjonarną 

ABSTRACT: Bernadeta Szczupał, Jolanta Izabela Wiśniewska, Codzienność i poczucie 
samotności w opinii osób starszych z niepełnosprawnością objętych długoterminową opieką 
stacjonarną [Everyday life and a sense of loneliness in the opinion of older people 
with disabilities covered by long-term stationary care]. Interdyscyplinarne Kontek-
sty Pedagogiki Specjalnej, nr 24, Poznań 2019. Pp. 13-27. Adam Mickiewicz Univer-
sity Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.01 

The growing number of elderly people, including people with disabilities, is a major 
social, economic and political challenge. The article presents the results of qualita-
tive research concerning the opinion of older people with disabilities, covered by 
long-term stationary care, about the assessment of their everyday life and the sense 
of loneliness experienced by them. 

KEY WORDS: everyday life, loneliness, elderly people with disabilities, social welfare 
homes 
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Wprowadzenie 

W życiu codziennym osoby starsze z niepełnosprawnością szcze-
gólnie wymagają pomocy i wsparcia. Starzenie się jest wieloaspek-
towym procesem, który obejmuje zmiany zarówno fizyczne, jak  
i psychiczne. Proces starzenia u każdego człowieka przebiega w od-
rębny sposób, ponieważ indywidualne jest zarówno tempo, jak  
i nasilenie tego zjawiska. Kondycja osób w podeszłym wieku zależy 
bowiem od istniejących chorób przewlekłych prowadzących do 
niesprawności wielu narządów oraz od procesu fizjologicznego 
starzenia się. Ważnym czynnikiem w dynamice tego procesu jest 
również nastawienie psychiczne do własnej starości1. Pogorszenie 
sprawności umysłowej, wyrażone trudnościami z koncentracją 
uwagi i zapamiętywaniem oraz utrata pełnionych dotychczas funk-
cji społecznych są często przyczyną obniżonej samooceny, izolacji  
i samotności2. Rosnąca liczba osób starszych, w tym osób z niepeł-
nosprawnością, stanowi poważne wyzwanie dla otoczenia. Zacho-
dzące zmiany demograficzno-kulturowe powodują, że rodziny co-
raz częściej przekazują sprawowanie opieki nad osobami starszymi 
instytucjom w tym wyspecjalizowanym. Jednym z największych 
problemów, jaki może wtedy dotknąć człowieka starszego, jest ży-
cie w samotności bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Samotności 
rozumianej nie tylko jako izolacji od innych, ale także poczucia  
obcości, odtrącenia przez otoczenie lub życia w obcym środowisku, 
którego nie można już zmienić. Samotność może prowadzić do 
marginalizacji lub wykluczenia osób starszych, które jej doświad-
czają. Osoby takie nie utrzymują kontaktów ze swoim bliskim lub 
dalszym otoczeniem z powodu świadomego wyboru lub z powodu 
braku takiej możliwości3. Jednym z kluczowych czynników po-
______________ 

1 J.I. Wiśniewska, Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing, 
„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2018, nr 24, s. 27-46. 

2 B. Szczupał, Dignity, everyday life, support for seniors with disabilities, „Interdy-
scyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2018, nr 24, s. 15-26. 

3 K. Ziomek-Michalak, Znaczenie rodziny w starzeniu się i w starości człowieka, 
„Roczniki Teologiczne” 2015, z. 5, s. 175-194. 



Codzienność i poczucie samotności w opinii osób starszych z niepełnosprawnością 15 

myślnego starzenia się i zapobiegania samotności oraz zmiany jako-
ści życia jest podtrzymywanie więzi z innymi, a także angażowanie 
się w ukierunkowane na innych efektywne działania. 

Uzasadnienie stanowiska badawczego 

Prezentowane w artykule wyniki badań jakościowych zostały 
realizowane w latach 2016-2017. Celem było poznanie opinii osób 
starszych z niepełnosprawnością objętych opieką stacjonarną na 
temat ich codzienności oraz poczucia samotności. W ramach badań 
przeprowadzono pięć wywiadów z czterema kobietami i jednym 
mężczyzną. Były to wypowiedzi w formie osobistych, subiektywnych 
doświadczeń i przeżyć badanych osób. Próby dotarcia do subiek-
tywnych doświadczeń wymagają od badacza i badanych wchodze-
nia w głąb zjawisk oraz poznawania ich w całej złożoności4. Badania 
były przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej i w Niepublicz-
nym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w województwie mazo-
wieckim. Podstawowym wyznacznikiem doboru badanych był 
wiek badanych (67-75 lat), ich funkcjonowanie psychofizyczne, cho-
roby przewlekłe, nabyta lub wrodzona niepełnosprawność rucho-
wa, niepełnosprawność wzrokowa lub słuchowa oraz czas pobytu 
w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym (minimum trzy lata). Każdy z wywiadów miał taki sam układ 
według metodologii wywiadu narracyjnego5. W obrębie wywiadu 
narracyjnego występują jeszcze dwie jego odmiany: wywiad eks-
percki oraz autobiograficzno-narracyjny. W związku z tym, że  
w badaniach postawiono na ukazanie codziennych sytuacji i zmian 
zachodzących w życiu badanych oraz umiejscowieniu tych sytuacji 
w czasie, wykorzystano wywiad autobiograficzno-narracyjny. W tego 
______________ 

4 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 327-330. 

5 E. Kos, Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [w:] Badania jako-
ściowe w pedagogice, red. D. Urbaniak-Zając, E. Kos, PWN, Warszawa 2013, s. 98-104. 
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rodzaju badaniach badany ma możliwość prześledzenia pewnych 
wspomnień, co skłania go do refleksji nad tym, w jaki sposób nadaje 
danym zjawiskom wartości i jak interpretuje rzeczywistość6. Opo-
wieść o swoim życiu jest subiektywną interpretacją tego, co do-
świadcza, przeżywa i doznaje badana osoba7. Analizę danych nar-
racyjnych poprzedziła transkrypcja. Teksty poszczególnych narracji 
zostały podzielone na mniejsze części tematyczne i dokonano ich 
strukturalnego opisu, który zmierzał do ustalenia procesów wyni-
kających z narracji, m.in. określenia sytuacji narratora. Następnie 
określono momenty przełomowe w poszczególnych biografiach, 
punkty zwrotne lub zdarzenia krytyczne oraz wyłoniono kategorie 
wspólne dla większości narracji. Do takich kategorii należało życie 
codzienne w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo- 
-leczniczym, aktualny stan zdrowia, kontakt z rodziną oraz poczu-
cie samotności i otrzymywane formy wsparcia. Wywiady, które 
zostały przeprowadzone, ukazały złożoność, różnorodność i wielo-
znaczność tych kategorii8. 

Codzienność i poczucie samotności  
w narracjach badanych osób 

Pobyt w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo- 
-leczniczym sprawia, że osoby funkcjonują w środowisku, do którego 
muszą się przystosować. Ich życie codzienne, nad którym sprawo-
wali mniejszą lub większą kontrolę, uległo radykalnym zmianom. 
Obecnie jego organizacja i warunki egzystencjonalne zależą przede 
wszystkim od instytucji, w której się znajdują. Przebywanie w pla-
cówce przynosi również pensjonariuszowi różnego rodzaju zmiany 
w kontaktach z rodziną i relacjach społecznych. 
______________ 

6 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 327-330. 

7 D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls, Kraków 2000, s. 11. 

8 W artykule przedstawiono oryginalne wypowiedzi badanych osób starszych. 
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Seniorzy z niepełnosprawnością przebywający w zakładzie ofe-
rującym długoterminową opieką stacjonarną bardzo różnie oceniają 
sytuację, w której się znaleźli, na co wskazują poniższe wypowiedzi. 
Zawarte są w nich odniesienia do kwestii codzienności, jaką w ich 
przypadku stanowi życie w zakładzie oraz do relacji społecznych. 

Pani Ewa (lat 70) stwierdziła: 

Sama nie wiem, ile to już minęło. Chyba jestem tu od otwarcia tego 
ośrodka, około pięć lat. Jeszcze wcześniej leczyłam się w innym ośrodku, 
potem jeszcze w szpitalu, a potem mnie tu przenieśli. Tu jest mi chyba 
najlepiej. Trafiłam tu po udarze i wszyscy myśleli, że z tego już nie 
wyjdę. Długi czas leżałam jak warzywo i mało kto się mną w tamtym 
ośrodku interesował. Nie wiem, jak długo to trwało, może rok, a może 
jeszcze dłużej. Pani rehabilitantka próbowała mnie postawić na nogi. 
Niestety, sprawności jak przedtem, to już chyba nigdy nie będę miała. 
Teraz to głównie siedzę w pokoju i nie wychodzę i prawie z nikim nie 
rozmawiam (…). Jak się czuję w zakładzie? Jakoś się przyzwyczaiłam, 
choć wiadomo, że nie jest tu jak w domu. Nie było wyjścia, musiałam tu 
zostać, bo moja córka też ma swoje sprawy i nie mogłaby by być ze mną 
cały czas. Sama nie chodzę, potrzebuję całkowitej pomocy. Jest tutaj jak 
w szpitalu, mogłoby być lepiej. Jestem jednym z wielu pensjonariuszy. 
Nie zawsze widzą w nas człowieka, który czuje, myśli i rozumie. Nie 
docenia się osób starszych, wydają się być niepotrzebni. Ale człowiek 
nie powinien pozwolić sobie na złe traktowanie, powinien się bronić. 

Pani Ewa o czasie wolnym: 

Ja nie lubię chodzić na te zajęcia ani warsztaty. Najczęściej zostaję  
w pokoju. Po obiedzie czasem wybiorę się na spacer jak jest ciepło. Jak 
mam czas wolny to sobie trochę poczytam albo krzyżówkę porozwiązuję. 
W telewizor się popatrzę. 

Pani Ewa o kontaktach z rodziną z pewnym wahaniem mówi: 

No nie wiem… Nie wiem, co odczuwam. Ciężko mi powiedzieć. Od-
wiedza mnie córka. Bardzo ją kocham. Więcej dzieci nie mam, a mąż 
zmarł 20 lat temu. Beatka jest bardzo kochana, dużo mi pomagała za-
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nim tu trafiłam, a i teraz często przyjeżdża. Pracuje w banku, uczy się 
angielskiego i często gdzieś wyjeżdża służbowo. Ostatnio była w Bruk-
seli. Dobrze ją wychowałam, naprawdę dobra dziewczyna… Zawsze, 
jak mnie odwiedza, to później nie mogę się pozbierać. Jakoś tak mi 
smutno, że znów muszę tu zostać sama. Gdzieś tu mam numer telefo-
nu zapisany… jak mi bardzo źle, to do niej dzwonię. 

Odnośnie do dawnych relacji, pani Ewa stwierdza: 

Ja to raczej wolę posiedzieć w pokoju, pooglądać telewizję, czasem po-
rozmawiam trochę z paniami pielęgniarkami. Koleżanki są tak samo 
schorowane jak ja. Jedna to mieszka teraz z synem nad morzem, bo ją 
zabrał do siebie, jak upadła ze schodów. Nie wiem, co teraz u niej. Jakoś 
tak przestałyśmy się odwiedzać, odkąd tu jestem. 

Wypowiedź Pani Ewy pozwala sądzić, że pobyt w zakładzie 
traktuje jako przymusową sytuację, na którą nie ma wpływu ani 
innego wyboru. Na podstawie tego, co mówi, można przypuszczać, 
że rozumie i akceptuje swoją codzienność, choć niekiedy tęskni za 
córką. Nie potrafi cieszyć się życiem i korzystać z przywilejów 
stwarzanych przez personel ośrodka. Jej życie codzienne głównie 
ogranicza się do biernych form spędzania czasu we własnym poko-
ju. Nie wyraża też negatywnej opinii na temat relacji rodzinnych 
czy też braku kontaktu z rodziną, ale wskazuje na utrudnione ze 
względu na chorobę kontakty z innymi ludźmi. Jest raczej typem 
samotnika i nie dąży do nawiązywania i podtrzymywania relacji 
interpersonalnych. Znamiennym jest, że kobieta wykazuje zrozu-
mienie dla rodziny, która ją umieściła w zakładzie i aprobuje obec-
ne, nawet trudne relacje społeczne. 

Kolejny rozmówca, Pan Seweryn (lat 75), będący jednym z naj-
starszych seniorów mieszkających na terenie zakładu, opowiadając 
o swoim położeniu, nie może się pozbyć drżącego głosu. 

Udar miałem. Nagle to się stało. Potem leżałem w szpitalu, a potem 
trafiłem tu, żeby mi się polepszyło. Na początku czułem się nieswojo, 
bo nikogo tu nie znałem. Teraz już mam kilku kolegów, to jest z kim 
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pogadać. Jestem tutaj jakieś pięć lat. Syn najpierw był codziennie, ale 
teraz ma więcej obowiązków i bywa coraz rzadziej. Czasem… często 
wcale mnie nie odwiedza (…). Ciężko to powiedzieć w jednym zdaniu. 
Dobrze się czuję, nie można narzekać, jak ma się jedzenie, picie, opiekę 
i nic nie dolega, ale jakoś ciągle myślę, jakby to było, gdyby żona żyła. 
Jeszcze jak byłem w domu z żoną, to mieliśmy pieska, no jak członek 
rodziny, nawet spał z nami. Musiałem oddać go pod opiekę syna, jak tu 
trafiłem. Syn został chemikiem, jak ja. Chyba go zaraziłem, chociaż 
zawsze chciał być aktorem. Dobrze, że go mam, bo tylko on mi został. 

Pan Seweryn, kolejny raz wzrusza się, mówiąc o swoich bliskich. 

Bardzo kocham swojego syna, mam też piękne wnuczki. Odwiedzają 
mnie tak często, jak mogą. Jak bym był trochę młodszy, to ja też bym do 
nich pojechał, ale już wiek nie ten. Brakuje mi ich. Szczególnie wieczo-
rami, jak się kładę spać, to myślę o mojej rodzinie. 

Pomimo tęsknoty za rodziną, pan Seweryn również nie poddaje 
się i nawiązuje kontakty z innymi: 

Mam kolegów, wiec czas wolny zazwyczaj spędzam z nimi. Opiekuję się 
tu też takim starszym Panem, Kazimierzem, pomagam go karmić, bo sam 
już nie może i nie zawsze ktoś mu pomoże, nawet personel nie zawsze 
ma czas i cierpliwość do niego. Czasem zawożę go na świetlicę, żeby 
sobie pobył z ludźmi, telewizje pooglądał. Bez tego to już w ogóle by nie 
miał kontaktu z innymi, bo rodziny już nie ma i jestem zupełnie sam. 

Pan Seweryn nie pogodził się ze zmianą środowiska, chociaż 
uznaje, że materialnie nic mu nie brakuje i docenia starania personelu. 
Jego życie codzienne wypełniają spotkania z innymi pensjonariuszami, 
co bardzo wpisuje się w potrzeby osoby. Jednak mimo przebywania 
wśród ludzi, a więc braku samotności fizycznej, bardzo wyraźnie 
uwidacznia się jego samotność psychiczna, którą pogłębia wspo-
mnienie i tęsknota za zmarłą żoną. Jest osobą, dla której relacje spo-
łeczne są bardzo ważne, szczególnie ceni więzi rodzinne. Pobyt  
w zakładzie wywołuje tęsknotę za rodziną i potrzebę częstszych  
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z nią kontaktów. Ewidentnie potrzebuje czuć się osobą potrzebną  
i akceptowaną społecznie. Bardzo łatwo się wzrusza i płacze, co 
może być wyrazem przeżyć związanych z rozłąką z rodziną. 

Następna rozmówczyni, pani Gertruda (lat 74) powiedziała: 

Długo już jestem tutaj, ze trzy lata, a może trochę więcej. Odkąd dosta-
łam udaru, nie mogłam wrócić do domu. Syn i córka nie mogliby się 
mną opiekować. Pobyt przebiega różnie. Teraz mam fajną koleżankę  
w pokoju – panią Zosię, więc czuję się tu już dużo lepiej. Tylko czas 
biegnie tutaj powoli, każdego dnia wykonuję te same czynności, jestem 
już niezdatna, nie ma ze mnie pożytku. Muszę się czuć tutaj dobrze, 
nie mam wyjścia. Większość personelu jest bardzo miła, pogodna  
i uśmiechnięta, to dużo mi pomaga. Teraz, mimo choroby, wiem, że 
zawsze mi ktoś pomoże, a w domu bym tego nie miała. Niczego mi tu-
taj w sumie nie brakuje, chociaż nie jest tak jak w domu. 

O swojej rodzinie mówi tak: 

Rzadko przyjeżdżają do mnie. Bardzo ich kocham… ale oni czasu nie 
mają, bo muszą pracować. Jakby mieli czas, to by mnie stąd zabrali na 
pewno. Wnuczkę mam, też przychodzi, jest kochana. Chodzi już do 
szkoły, bardzo mądra dziewczynka, może będzie lekarzem. Cały czas na 
nich czekam, aż przyjadą i odliczam, ale gubią mi się już dni i nie 
wiem, za ile mają być teraz. 

Pani Gertruda odpoczywa zazwyczaj ze swoją przyjaciółką. 

Często jedziemy z Zosią na zajęcia z terapii zajęciowej, tam przy dobrej 
kawie rozmawiamy na różne tematy. Na zewnątrz raczej nie wycho-
dzimy, nie mamy już sił same się tam przemieszczać… no i trochę 
przeszkadza nam towarzystwo palaczy. Każdy człowiek ma swoje ja-
kieś wady, ma swoje zalety, jeden jest taki, drugi taki. Jesteśmy tylko 
ludźmi, prawda, nie podoba ci się, to nie rozmawiaj. Nie przenoś do 
innego towarzystwa, że ona to tam to, a ona to tam tamto. Ja to raczej 
z Zosią się trzymam, z nią mieszkam w pokoju i z nią spędzam wolny 
czas. Często razem rozmawiamy albo czytamy gazety. Oczywiście jak 
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jestem na terapii, no to wiadomo, że ze wszystkimi rozmawiam… nie 
jestem dzikiem, ale z innymi nie mam jakichś zawiłych relacji i nie 
chcę już nikogo nowego poznawać. 

Pani Gertruda opowiada o swojej rodzinie. 

Ja to nie skupiałam się tak na pracy, znajomych, tylko na rodzinie.  
I najwięcej o nich pamiętam. Pamiętam, jak mi się syn rodził, potem 
jak córka. Mąż się cieszył, że pierwszego syna miał (śmiech), mi to by-
ło wszystko jedno, oby zdrowe. Pamiętam też pierwsze wakacje, jakie 
one wtedy szczęśliwe były! Szkoda, że nie można tam wrócić do tych 
chwil na chwilkę. Do swojej młodości to rzadko wracam, ale pamiętam 
jak jeszcze wszyscy z braćmi i siostrami w jednym pokoju mieszkali-
śmy…. Wtedy wszyscy byliśmy razem, blisko siebie, teraz już tak nie 
ma. Bardzo mi brakuje mojej siostry, bo to z nią miałam największy 
kontakt. Umarła siedem lat temu, to była moja najlepsza przyjaciółka, 
od tej pory to miejsca sobie nie mogę znaleźć (…). Kiedy przychodzą do 
mnie w końcu moi najbliżsi, to czuję się dowartościowana. Zapominam 
o wszystkich moich żalach, odczuciach i jestem szczęśliwa, że przy 
mnie są…, ale jak tylko trochę ich nie ma, to znowu czuję się niezro-
zumiana i zaniedbana. Ja po śmierci mojego męża cały czas się czuję 
samotna. Dzieci mają swoje życia teraz, a on zawsze był przy mnie no  
i ja przy nim. Mam znajomych, rodzinę bliższą i dalszą, ale to nie to 
samo. Oni wszyscy raz są, a raz ich nie ma, a męża miałam cały czas. 
Było się do kogo odezwać, z kim się pokłócić i pośmiać się, a teraz? Je-
stem tutaj sama. Potrzebuję całodziennej pomocy i opieki. Sama nic nie 
mogę koło siebie zrobić. Tak nie powinno być, powinno się razem umie-
rać (…). Ja już nie wiem, co ja będę mogła jeszcze zrobić, ja już jestem 
bezużyteczna. Nie mam siły żeby samodzielnie funkcjonować, więc 
pewnie nie będę mogła wrócić do domu, ale bardzo, bardzo, tak bardzo 
bym chciała. Gdybym doczekała jeszcze matury wnuczki, to bym była 
taka szczęśliwa, żeby jej się dobrze wszystko poukładało. 

W wypowiedzi pensjonariuszki (pani Gertrudy) znamienne jest 
poszukiwanie oraz podawanie racjonalnych argumentów uzasad-
niających jej pobyt w zakładzie. Jednocześnie widoczne są starania, 
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aby zaakceptować zaistniałą sytuację. Jest ona jeszcze na etapie, 
który charakteryzuje się brakiem pełnej aprobaty dla obecnej co-
dzienności. Nie odpowiada jej codzienna rutyna, ale też dostrzega 
znaczenie utraty własnych możliwości, które mają na nią wpływ. 
Kobieta znalazła jednak przestrzeń, która odgrywa ważną rolę w jej 
obecnym życiu. Jest nią terapia zajęciowa, na którą lubi uczęszczać  
i chętnie z niej korzysta. Przyznaje się do tęsknoty za bliskością psy-
chiczną. Tęskni za mężem i zmarłą siostrą, z którą miała bardzo 
zażyłe relacje. Pani Gertruda wyraża swoje pozytywne uczucia 
względem najbliższej rodziny oraz przejawia potrzebę kontaktów  
z nią. Potrafi jednak usprawiedliwić ich rzadkie wizyty i nie do-
puszcza negatywnych myśli o rodzinie. Potrzebę bliskiego kontaktu 
z innym człowiekiem zapewnia jej współlokatorka z pokoju. Jej 
silnym pragnieniem jest powrót do domu. 

Wymieniona przez panią Gertrudę, pani Zofia (lat 74) powiedziała: 

Czuję się tutaj jak w domu, no może prawie i nie zawsze (…). Wszyscy 
o mnie dbają, jedzenie tylko takie byle jakie. Jak gotowałam w domu, to 
było porządnie. Lubię chodzić na zajęcia, chociaż zazwyczaj nie mam 
sił, czuję się od rana zmęczona, brak mi wigoru i zaraz zasypiam. Je-
stem tutaj ponad trzy lata, jeśli dobrze liczę. Dostałam udaru i przez to 
wszystko się zaczęło. Synowie mnie oddali tutaj, no bo nie wiedzieli, 
jak się mną opiekować, a przecież ja sama koło siebie zrobię, co potrze-
ba, jak już mnie się posadzi na wózek. Pobyt tutaj przebiega spokojnie. 
Nie wiem, kiedy zleciały mi te trzy lata… Miałam kilka współlokato-
rek, bo przekładali mnie po różnych pokojach, ale teraz jestem już  
z Gertą i na razie jest nam dobrze. 
Mam dwóch synów, jeden Piotr, a drugi Adam. Lubię sobie o nich roz-
myślać. Zawsze jestem ciekawa, co u nich słychać. Przychodzą do mnie 
zazwyczaj raz na tydzień lub trochę rzadziej. Szkoda, że nie mogą czę-
ściej, ale to rozumiem. Najbardziej mi przykro, że mój mąż mnie nie mo-
że odwiedzić. Gdyby żył, to nie byłoby mnie tu, bo on by się mną zajął. 
Już teraz mam oczy słabe, ale w wolnych chwilach to czytam gazety. 
Panie opiekunki mi codziennie kupują świeżą prasę. Lubię też książki, 
ale prasę bardziej, bo mam wrażenie, że jestem wtedy na bieżąco ze 
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wszystkimi ploteczkami. No i potem jak koleżanki przychodzą, to 
wiem, o czym z nimi gadać. Co dzień też z Gertą chodzimy na terapię 
zajęciową i rehabilitację. Ja to często tam przysypiam, wydaje mi się, że 
w tym wózku też, bo otwieram oczy i nagle w innym miejscu jestem, 
ktoś mnie czasem przestawia do pokoju. 
Nikt mi nie przeszkadza i ja chyba tez nikomu nie przeszkadzam. Nie 
mam za specjalnie tutaj znajomych, ale na terapii zajęciowej albo na 
rehabilitacji, jak gramy razem w piłkę to z innymi. 

Pani Zofia najbardziej wspomina młode lata i miłość do swojego 
męża. 

Ooo… bardzo mnie kochał mój mąż. Ja to miałam szczęście, to był pe-
łen dobroci człowiek. Miał swoje wady, jak każdy, ale mężem był bar-
dzo dobrym. Pamiętam, jak jeszcze byłam panną, to przychodził pod 
mój dom i jak jakiś chłopak ode mnie wychodził, to go lał… taki był za-
zdrosny. Tyle lat byliśmy razem, a jak umarł, to jakby mi ktoś serce 
wyrwał i nożem pokłuł. Ja do dzisiaj sobie nie mogę miejsca znaleźć. 
Już chciałabym do niego. 

Pani Zofia stwierdza: 

Ja kiedyś myślałam, że jak wyjdę stąd, że to tylko na chwilę, bo mi 
wszyscy mówili, że jak wyzdrowieję i będę całkiem sprawna, to mnie 
wtedy zabiorą do domu. Ale ja nie wiem, czy ja będę sprawna, już tyle 
lat tutaj jestem i nic się nie poprawia. To chyba nie ma szans. Bardzo 
chciałabym być w domu, no, ale wiem, że nie będą chcieli się mną za-
jąć. Sama sobie nie poradzę. 

Pani Zofia jest przykładem osoby, która bardzo dobrze ocenia 
swoją obecną przestrzeń życiową, jaką jest zakład. Docenia zarówno 
opiekę, jak i ofertę zajęć, chociaż nie jest bezkrytyczna, ponieważ 
wyraża zastrzeżenia do jakości posiłków. Życie codzienne upływa 
jej spokojnie. Spędza je na korzystaniu z proponowanych przez 
zakład form aktywności. Pensjonariuszkę wyróżnia posiadanie pa-
sji, jaką jest czytanie czasopism i książek. Jej więzi z rodziną wydają 
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się być satysfakcjonujące, ponieważ wizyty synów są regularne  
i respondentka nie wyraża roszczeń w zakresie tych relacji. Nato-
miast znamienne jest, że podobnie jak przedmówcy, przejawia tę-
sknotę za zmarłym małżonkiem. Po utracie męża pani Zofia czuje 
się osamotniona. Jest pewna, że już nic i nikt nie zastąpi tej relacji. 
Jednak nie stroni od ludzi, a zażyłe relacje utrzymuje ze swoją 
współlokatorką z pokoju. Mimo bardzo pozytywnej opinii o prze-
bywaniu w zakładzie, jej życzeniem jest powrót do domu. 

Pozytywnie ocenia swój pobyt w Zakładzie kolejna badana, pa-
ni Krystyna (lat 67): 

Mi tu jest bardzo dobrze. Dobrze mnie tu traktują i szanują. Bardzo 
polubiłam mój pokoik i współlokatorkę. W domu miałam dużo schodów, 
było wąsko, cały czas musiałam prosić o pomoc sąsiadów. Teraz mam 
wszystko pod ręką, a i jest z kim porozmawiać, a nie to co w pustym 
mieszkaniu. 

Pani Krystyna również pozytywnie opisuje swoją rehabilitację: 

No to tak, od dzieciństwa leczę tą przepuklinę rdzeniową. Raz było le-
piej raz gorzej, ale chodziłam sama. Przeszłam kilka operacji. Teraz tra-
fiłam tutaj na rehabilitację, bo już tylko na wózku mogę jeździć.  
W domu sama sobie bym nie dała rady. Jestem tu już czwarty rok. Co-
raz mniej mam siły na cokolwiek. Codziennie mam ćwiczenia, ale one 
nic mi nie pomagają. Ja nigdy nie wyszłam za mąż. Dzieci też nie 
mam. Rodzice to już dawno pomarli. Miałam siostrę i brata, ale też 
zmarli, ja byłam najmłodsza. Tak to jest właśnie. Teraz zostałam sama 
już. Teraz tylko koleżanki mi zostały (…). Czasem odwiedzają mnie 
sąsiedzi. Jak mieszkałam w bloku, to pomagali mi w robieniu zakupów, 
bo ja już nie mogłam wychodzić. Zawsze pytają, jak się czuję, czy cze-
goś mi potrzeba. Dobrzy ludzie naprawdę. Moje koleżanki z pracy to 
same już też nie mają siły, nie mają jak tu przyjechać. Teraz to tu mam 
nowych znajomych, ale bardzo cenię też stare znajomości. Kontakt ze 
współmieszkańcami sprawia, że czuję się lepiej. Mam swoich kolegów, 
ale i do kilku osób wcale nie podchodzę, bo już żeśmy się pokłócili. Ko-
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leżance z pokoju bardzo ufam, mamy swoje sprawy i tajemnice (…). 
Już prawie nie pamiętam tych dawnych chwil. Każdy dzień był prawie 
taki sam. Ja zawsze dużo pracowałam, za dużo. Najpiękniejsze lata 
przesiedziałam za biurkiem. Co z tego mi zostało? Gdybym miała męża 
i dzieci, może teraz byłabym gdzie indziej, nie wiadomo. Nawet nie 
wiem, co mam odpowiedzieć. Dobrze, że chociaż nauczyłam się doce-
niać to, co się w życiu dostało. W tym wieku myśli się już o tych spra-
wach. Ja za każdy dzień dziękuję Bogu i mam nadzieję, że weźmie mnie 
do siebie niedługo. Wtedy już będę najszczęśliwsza. Nie pozostaje mi 
nic, oprócz modlitwy i wiary w Niebo. 

Pani Krystyna jest kolejną osobą, która twierdzi, że to miejsce 
pozwala czuć się bezpiecznie. Pensjonariuszka widzi tutaj wiele 
korzyści i udogodnień. We własnym mieszkaniu czuła się osamot-
niona, a z powodu problemów z poruszaniem się, jest zależna od 
innych. Wypowiedź pani Krystyny oznacza, że jest on zadowolona 
ze swojej obecnej codzienności. Jest usatysfakcjonowana warunkami 
życia (pokój) i kontaktem z innymi pensjonariuszami. Nawiązała 
bliskie relacje ze współlokatorką z pokoju, co może oznaczać, że 
czuje się spełniona w zakresie kontaktów z drugim człowiekiem. 
Pewnym dyskomfortem psychicznym jest dla niej brak rodziny, ale 
nie czuje się przez to samotna. W wypowiedzi kobiety zwraca uwa-
gę wątek śmierci i dojrzała postawa względem niej. 

Konkluzja 

Podsumowując, charakterystyczne dla większości wywiadów 
jest łączenie przeszłości z teraźniejszą, tęsknota za najbliższą rodzi-
ną, potrzeba kontaktów społecznych, tęsknota za swoją młodością, 
aktywnością, często brak perspektyw na zmianę swojej sytuacji. 
Badani silnie odczuwają też potrzebę szacunku, wzmocnienia ich 
poczucia godności i użyteczności. Swój pobyt w domu pomocy spo-
łecznej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym traktują jako ko-
nieczność, na którą za racji swoich ograniczeń zdrowotnych nie 
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mają wpływu i nie mogą jej zmienić. Badani również wiedzą, że 
dzięki pobytowi w zakładzie mają zapewnione poczucie stabilizacji, 
równowagi, bezpieczeństwa, leczenia, rehabilitacji i terapii. 

Na życie codzienne człowieka dorosłego składają się aktywności 
w różnych jego obszarach: rodzinie, pracy, środowisku lokalnym. 
Bardzo istotną determinantą codzienności jest przestrzeń życiowa, 
którą najczęściej tworzy dom rodzinny. Kolejnym ważnym wyróż-
nikiem są relacje społeczne. W przypadku osób, którym zmienia się 
podstawowy element tworzący ich życie – dom rodzinny, zachodzą 
zasadnicze zmiany w poszczególnych innych składowych codzien-
ności. Oprócz tego, że zmieniają się warunki życiowe, to przede 
wszystkim dochodzi do przemiany relacji z rodziną, a także zawę-
żenie zakresu kontaktów do osób z zakładu. Pojawia się także za-
leżność od obcych osób. Analizując kwestię codzienności do grupy 
badanych seniorów, nasuwają się następujące wnioski: 

– pensjonariusze raczej rozumieją, dlaczego znaleźli się w za-
kładzie bądź próbują racjonalnie sobie ten fakt wytłumaczyć. 
Głównym argumentem w ich przypadku jest stan zdrowia; 

– charakterystyczne jest to, że badane osoby nie podejmują w od-
niesieniu do swojej codzienności kwestii warunków lokalo-
wych czy materialnych. Ten stan rzeczy świadczyłby, że inne 
aspekty życia są dla nich ważne; 

– najważniejszym czynnikiem codzienności, którego oczekują 
pensjonariusze zakładu; są kontakty interpersonalne z rodzi-
ną, a tym samym więź rodzinna i ciepłe uczucia z jej strony. 
Osobom starszym, schorowanym nie wystarczy dobra opieka, 
ale potrzebne jest zrozumienie i kontakt z drugim człowiekiem; 

– bardzo ważnym, ale życzeniowym w przypadku badanych 
osób elementem codzienności jest powrót do znanej prze-
strzeni, jaką był dom. Można więc sądzić, że człowiek starszy, 
mimo najlepszej opieki; w pełni nie pogodzi się z pobytem po-
za własnym domem. 

Reasumując, konieczne wydają się działania zmierzające do 
usprawniania i poszerzania opieki nad ludźmi starszymi. W pla-
nowaniu tej opieki należy brać pod uwagę dane statystyczne, sy-
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tuację socjalną, warunki mieszkaniowe, ekonomiczne seniora oraz 
możliwości wsparcia dziennego lub instytucjonalnego9. Rosnąca 
liczba osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnością, jest istot-
nym wyzwaniem dla otoczenia. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
problemy tej grupy, a także badanie zjawiska starzenia się osób  
z niepełnosprawnością oraz stawania się osobą z niepełnosprawno-
ścią w okresie starości10. U schyłku życia osoba starsza z niepełno-
sprawnością, która pracowała, wychowała dzieci, przyczyniła się 
do rozwoju swojego społeczeństwa, w swoim życiu codziennym 
oczekuje traktowania z godnością. W tym okresie życia bardzo 
ważne jest wsparcie i pomoc, ale jeszcze bardziej zrozumienie, 
uważność, umiejętność słuchania i szacunek. 
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Humans as social beings feel natural attraction to being with other people, i.e. to 
establishing and maintaining relationships. Affiliations, such as friendship or love, 
significantly influence their development from the earliest years of life, either en-
riching or disturbing the quality of their functioning. Therefore, those who due to 
their health status or another life situation are marked by otherness, must be pre-
pared to endure hardships. Consequently, people with disabilities experience fail-
ures in their interpersonal contacts. They are often devoid of the opportunity to 
have a good friend or to experience true love, which may exacerbate their already 
difficult situation, often triggered within a family setting, where there was no ac-
ceptance and/or insufficient quality of parental love. All human beings, children in 
particular, need closeness and affection. Only then do they develop properly, expe-
rience happiness, see the meaning of their lives, feel loved and are able to recipro-
cate that love. Experiencing a disability or being a parent of a child with a disability 
may make love more difficult, perhaps even impossible. However, the desire for 
love can be so strong that it will manage to overcome all obstacles. Unfortunately,  
it may as well make life a grey existence filled with loneliness and suffering. 
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Wprowadzenie 

Pojęcie miłości, choć powszechnie znane i używane, stanowi nie 
lada wyzwanie przed tymi, którzy chcą miłość zdefiniować. Intui-
cyjnie świetnie rozumiemy, co znaczy miłość, jednak trudność sta-
nowi podanie jej definicji. W Leksykonie psychologii podkreśla się to, 
że miłość jest to pojęcie wieloznaczne, „najczęściej oznaczające silne 
uczucie kierowane wobec określonej osoby (obiektu), któremu to-
warzyszy dążenie do bliskości z nią”1. Słownik psychologii ujmuje 
miłość jako „trwałe uczucie do jakiejś osoby, połączone z pragnie-
niem przebywania z nią i troską o jej szczęście i zadowolenie”2. Na-
tomiast w Słowniku współczesnego języka polskiego odnajdujemy na-
stępującą definicję miłości: „głębokie uczucie do drugiej osoby, 
połączone zwykle z pragnieniem stałego obcowania z nią i chęcią 
obdarzenia jej szczęściem (…); silne przywiązanie do kogoś; goto-
wość do bezinteresownego oddania się, służenia komuś”3. Miłość 
przejawia się troską i czułością oraz odczuwaniem ogromnej więzi 
emocjonalnej z drugą osobą, która zajmuje centralne miejsce w ży-
ciu osoby kochającej. Dla niej kochający gotowy jest zrezygnować  
„z wielu spraw osobistych, a niekiedy nawet z życia na rzecz obiek-
tu miłości”4. Trudności definicyjne wynikają zapewnie z tego, że 
istnieje wiele typów miłości, „że odnosi się ona do różnorodnych 
stanów, postaw, doświadczeń i uczuć”5 oraz osób. Nie sposób nie 
wymienić miłości matczynej, braterskiej, przyjacielskiej, małżeńskiej 
(partnerskiej), miłości samego siebie, miłości do Boga czy miłości do 
ojczyzny. Pięknie można mówić o miłości bezinteresownej, plato-
______________ 

1 L. Bakiera, Ż. Stelter, Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Dyfin SA, War-
szawa 2011, s. 263. 

2 A.S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsza-
wa, 2002, s. 372. 

3 B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, War-
szawa 1996 s. 524. 

4 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1979, s. 147. 
5 L. Bakiera, Ż. Stelter, Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Dyfin SA, War-

szawa 2011 s. 263. 
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nicznej, zmysłowej, romantycznej czy wymienianej obok tej ostat-
niej (przez Elizabeth Hurlock, jako etap rozwoju uczuciowego ado-
lescentów) miłości cielęcej i szczenięcej, Miłość może być trwała, 
wzajemna, szczera i prawdziwa6. 

Wiele jest spojrzeń na miłość, zawsze jednak przypisuje się jej 
ogromne znaczenie. Zdaniem Erika Eriksona miłość to siła rozwo-
jowa (cnota podstawowa), wspierająca kształtowanie intymności, 
pozwalająca na budowanie bliskości bez obawy o utratę własnej 
tożsamości. Abraham Maslow w miłości upatruje podstawową po-
trzebę w zdrowym rozwoju człowieka. Także Elizabeth Hurlock, 
ukazując poszczególne rodzaje miłości (szczenięcą, cielęcą, roman-
tyczną), upatruje w ich wystąpieniu wskaźnika prawidłowego roz-
woju uczuciowego nastolatków7. O znaczeniu miłości, jej sile prze-
konuje św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: „Tak więc 
trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest 
miłość”8. Wisława Szymborska, w utworze „Gawęda o miłości Zie-
mi Ojczystej”, pięknie pisze o tym rodzaju miłości: „(…) bez tej mi-
łości można żyć (…). Można nie kochać Cię – i żyć, ale nie można 
owocować”9. Nie tylko brak tej miłości zubaża człowieka i jego ży-
cie. Niedoświadczanie miłości sprawia, że jego życie jest tylko szarą 
egzystencją. 

Przedmiot, metoda i technika badań oraz badana grupa 

Związki afiliacyjne stanowią naturalną potrzebę w życiu każde-
go człowieka. Szczególną rolę przypisuje się miłości, która stanowić 
______________ 

6 Ibidem, s. 263-265; por. B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Wy-
dawnictwo WILGA, Warszawa 1996, s. 524. 

7 Por. L. Bakiera, Ż. Stelter, Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Dyfin SA, 
Warszawa 2011, s. 264. 

8 Św. Paweł, Pierwszy List do Koryntian, 1 Kor 13, Pismo Święte Starego i Nowe-
go Testamentu, Komisja Przekładu Pisma Świętego (przekład), Brytyjskie i Zagra-
niczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1977, s. 1237-1238. 

9 W. Szymborska, Gawęda o miłości Ziemi Ojczystej, [w:] Strofy o Ojczyźnie. Anto-
logia, S.R. Dobrowolski (wybór), Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, s. 233. 
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może o wysokiej jakości jego życia i poczuciu szczęścia. Z tego to 
ważnego powodu przedmiotem diagnozy uczyniono opinie osób  
z niepełnosprawnością na temat znaczenia miłości w ich życiu oraz 
doświadczania przez nie tego uczucia. 

Badaną grupę stanowiło łącznie 40 osób (w tym 12 osób uczest-
niczących w badaniach własnych autorki na temat związków afilia-
cyjnych w życiu człowieka). Badana grupa była zróżnicowana pod 
względem płci, wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, sy-
tuacji rodzinnej, sytuacji edukacyjnej i/lub zawodowej. Wszystkie 
osoby dotknięte były niepełnosprawnością, jednak różny był jej 
rodzaj i stopień (niepełnosprawność ruchowa, sensoryczna – wzro-
ku i słuchu, somatyczna – choroby przewlekłe: epilepsja, cukrzyca, 
intelektualna w stopniu lekkim, psychiczna – schizofrenia, nerwica 
histeryczna, stany lękowe, stany depresyjne, sprzężona). 

O miłości w życiu osób z niepełnosprawnością wnioskować by-
ło można na podstawie opinii badanych dotyczących aktualnych 
bliskich relacji z innymi ludźmi, a także ich wcześniejszych do-
świadczeń w diagnozowanym obszarze (doświadczanie miłości 
rodzicielskiej, doświadczanie miłości partnerskiej). 

Zrealizowane badania miały charakter badań jakościowych. Za-
stosowano metodę indywidualnych przypadków, technikę wywiadu 
z wykorzystaniem narzędzia, jakim był kwestionariusz wywiadu. 

Przedstawione wyniki badań stanowią tylko wybrany element  
z całości badań dotyczących jakości życia osób z niepełnosprawno-
ścią, realizowanych na przestrzeni wielu lat. Badania własne autor-
ki zostały wzbogacone wynikami badań uzyskanych przez uczest-
niczki10 seminarium magisterskiego prowadzonego przez autorkę 
niniejszego opracowania. 
______________ 

10 W pracy uwzględniono wyniki badań realizowanych przez D. Kaczmarek,  
B. Kałużną, N. Kotapską, K. Marzędę, w ramach seminarium magisterskiego (obro-
ny prac magisterskich miały miejsce w latach 2014 i 2015). Prace dyplomowe stano-
wią materiał źródłowy, Autorki udzieliły zgody na wykorzystanie wyników badań, 
na udostępnienie prac. Pewne ich fragmenty (wyniki badań, cytaty wypowiedzi 
osób badanych) zostały wykorzystane także w tekstach opublikowanych w czasopi-
smach naukowych, m.in.: J. Lipińska-Lokś, Zachowania ryzykowne młodzieży z niepeł-
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Doświadczanie miłości rodzicielskiej  
przez osoby z niepełnosprawnością 

Miłość rodzica do dziecka zdaje się być kwestią oczywistą, tak 
samo jak ogromne pragnienie doświadczania miłości rodzica przez 
dziecko. Wzajemność uczuć w relacji rodzic – dziecko to naturalna 
konsekwencja więzi, jaka ich łączy. Miłość sprawia, że rodzice czują 
się spełnieni, a dzieci ważne i bezpieczne. Szczególnego znaczenia 
nabiera miłość w sytuacjach trudnych, odbiegających od przyjętych 
standardów. Taką sytuacją niewątpliwie jest niepełnosprawność 
dziecka. Rodzice i dzieci doświadczają miłości, są w stanie nią ob-
darzać i czerpać z niej. Najczęściej miłość ta jest określana jako 
„trudna i często bolesna, bo przeżywana w samotności i w poczuciu 
opozycji do nastawień społecznych (…). Szczególna kombinacja 
miłości i bólu, cierpienia, lęku i rozpaczy”11. Niemniej jednak miłość 
ta jawi się jako najważniejsza sprawa w życiu rodziców i ich dzieci. 
Pozwala ona bowiem pokonywać trudności i nadać sens życiu. 

Co ciekawe, jej oblicza są różne, odmienna może być jej istota, 
zawsze jednak u jej podstaw leży dobro dziecka, w taki, a nie inny 
sposób pojmowany przez jego rodziców. Małgorzata Kościelska 
wymienia aż 11 odcieni miłości. Warto w tym miejscu je zaprezen-
tować i zastanowić się nad konsekwencjami istnienia danego typu 
miłości dla rozwoju dziecka i funkcjonowania systemu rodzinnego. 
Miłość może być: 

a) symbiotyczna, tak oczywista w najwcześniejszym okresie ży-
cia dziecka, powoli, w miarę rozwoju dziecka, staje się pro-
blemem zarówno matki (którego ona najczęściej sobie nie 
uświadamia), jak i dziecka, bo jak twierdzi Małgorzata Ko-

______________ 

nosprawnością, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, nr 7,  
s. 9-25; J. Lipińska-Lokś, Koleżeństwo i przyjaźń w doświadczeniach osób z niepełnosprawno-
ścią, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 20, s. 57-69;  
B. Kałużna, J. Lipińska-Lokś, Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórza-
nek, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr 1, s. 60-89. 

11 M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1995, s. 57. 
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ścielska, „ten rodzaj relacji oznacza zagrożenie rozwoju od-
rębnego Ja dziecięcego”12; 

b) poświęcająca się i rekompensująca, próbująca za wszelką cenę 
wynagrodzić dziecku krzywdę wynikającą z jego niepełno-
sprawności i ochronić je przed zagrażającym mu światem. 
Rodzice przejawiający tę miłość bliscy są utraty sił, bo czuwa-
ją stale przy dziecku, kontrolują dziecko i sytuacje, w których 
się ono znajduje. W efekcie ich dziecko staje się bierne, spo-
łecznie wyizolowane, a oni sami żyją z poczuciem poświęca-
nia się13; 

c) wstydliwa, gdy rodzic stoi na swoistym emocjonalnym roz-
drożu, gdyż z jednej strony jest autentycznie przywiązany do 
dziecka i odczuwa rodzicielskie poczucie troski o nie, z dru-
giej natomiast identyfikuje się z „tymi wartościami społecz-
nymi, które są przeciwstawne upośledzeniu”14. Rodzic ten, 
kochając dziecko, jednocześnie wstydzi się posiadania takiego 
właśnie dziecka. Dziecko dostrzega zachowania unikające ro-
dzica, najczęściej ich nie rozumie, bo przecież nic złego nie 
zrobiło – jest tylko niepełnosprawne. Z biegiem czasu dziecko 
może zacząć powielać sposób myślenia rodzica, wstydząc się 
swej niepełnosprawności; 

d) z oddali, kiedy to mimo deklaracji miłości do dziecka rodzic 
nie radzi sobie z posiadaniem dziecka z niepełnosprawnością. 
Przebywanie z nim jest dla rodzica udręką, dowodem na nie-
powodzenie rodzicielstwa. Tacy rodzice starają się zniwelo-
wać swoje negatywne stany emocjonalne, czemu sprzyja 
ucieczka w pracę, w zarabianie na utrzymanie rodziny, co 
dodatkowo spotyka się z akceptacją społeczną, jednocześnie 
likwidując wyrzuty sumienia rodzica kochającego dziecko, 
ale najlepiej bez konieczności częstego kontaktu z nim15. Dziec-
ko czuje się odrzucone emocjonalnie przez nieobecnego rodzica; 

______________ 

12 Ibidem, s. 59. 
13 Ibidem, s. 60. 
14 Ibidem, s. 60. 
15 Por. ibidem, s. 61-62. 
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e) przebojowa, pełna aktywności rodzica na rzecz swego dziec-
ka i innych mu podobnych. Rodzic tworzy warunki, by 
dziecko najbardziej jak to możliwe rozwijało się, obecne było 
w przestrzeni społecznej. Przebojowi rodzice z jednej strony 
mają poczucie misji do spełnienia: podnosić świadomość spo-
łeczną na temat osób z niepełnosprawnością i walczyć o ich 
akceptację, z drugiej strony w tej swojej walce przejawiają po-
stawę roszczeniową, wierząc, że ich krzywda musi być wy-
nagrodzona. Dzieci przebojowych rodziców są zaznajomione 
z otaczającym ich światem, „ale też doznają z powodu tych 
kontaktów wielu być może zbędnych krzywd i upokorzeń, 
stają się także bezwiednie narzędziem manipulacji”16; 

f) za wszelką cenę dążąca do normalności, która niewiele jednak 
ma wspólnego z normalizacją życia dziecka. Jest próbą 
„unormalnienia dziecka” poprzez traktowanie go jakby nie 
doświadczało ograniczeń wynikających z bycia osobą z nie-
pełnosprawnością. Stanowi swoisty mechanizm obronny ro-
dziców, którzy być może nigdy nie pogodzą się z innością 
dziecka, negując wręcz jego problemy rozwojowe. Dziecko 
doświadczające takiej miłości rodziców, nigdy nie będzie  
w stanie sprostać ich oczekiwaniom, będzie próbować być 
normalnym, a nie mogąc pokonać swych ograniczeń, będzie 
czuło się mniej wartościowe i winne nieszczęściu rodziców; 

g) zracjonalizowana, będąca próbą wyjaśnienia sobie i innym 
niepełnosprawności dziecka. Miłość ta jest obowiązkiem i za-
daniem, skoro istnieją bardziej lub mniej racjonalne powody 
życia rodziny w kręgu niepełnosprawności. Dziecko do-
świadczające takiej miłości będzie otoczone opieką, wszak je-
go rodzice bez zastrzeżeń realizują postawione przed nimi 
przez los, Boga zadania. Niestety w tym zadaniowym nasta-
wieniu do dziecka, często jego rzeczywiste potrzeby są wręcz 
niezauważone17; 

______________ 

16 Ibidem, s. 61. 
17 Ibidem, s. 62. 
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h) nieodwzajemniona, często bardzo bolesna dla rodziców, ma-
jąca miejsce w sytuacji, gdy kontakt z dzieckiem jest znacznie 
utrudniony z powodu istoty jego zaburzenia. Rodzic oczekuje 
odwzajemnienia swego uczucia, a nie doświadczając obja-
wów miłości ze strony dziecka, przeżywa negatywne stany 
emocjonalne, jego motywacja do działania na rzecz dziecka 
może osłabnąć, co potęgować może poczucie krzywdy i winy 
za zaistniały stan dziecka. Dziecko (najczęściej przykładem 
jest dziecko autystyczne czy z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną), żyjąc w swoim świecie, doświadczając znacz-
nych ograniczeń rozwojowych, najczęściej nie jest świadome 
zarówno emocji rodzica, jak i skutków swego obojętnego czy 
agresywnego zachowania18; 

i) własna, gdzie „ten rodzaj miłości jest w pewien sposób nie 
odwzajemniony, podobnie jak poprzedni, jednakże tu zamy-
ka się w obrębie rodzica, a nie łączy rodzica z dzieckiem”19. 
Rodzice z miłością własną są tak bardzo skoncentrowani na 
własnych problemach, że w relacji z dzieckiem dostrzegają 
tylko siebie. Dziecko może czuć się tylko tłem dla emocji, my-
śli, zachowań rodzica; 

j) rozumna, która pozwala kochać dziecko, być wrażliwym na 
jego potrzeby, ale jednocześnie to, jak pisze Małgorzata Ko-
ścielska „myślenie sercem” pozwala rodzicowi być ważnym, 
realizować istotne dla siebie wartości i wypełniać codzienność 
treściami innymi niż niepełnosprawność dziecka i wynikające 
z niej ograniczenia20. Dziecko obdarzane miłością rozumną 
ma szansę na dorastanie w rodzinie, w której każdy jej czło-
nek jest ważny i ma prawo do swej podmiotowości; 

k) uszczęśliwiająca, najczęściej obecna u kresu długiej drogi do 
akceptacji swego wyjątkowego dziecka. Miłość ta pozwala 
rodzicom na „ułożenie życia w sposób pozbawiony poczucia 

______________ 

18 Ibidem, s. 62-63. 
19 Ibidem, s. 63. 
20 Por. ibidem, s. 63. 
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bólu i klęski, natomiast z dominującym poczuciem zgody na 
dziecko takie, jakie ono jest, na siebie i na rodzinę, z umiejęt-
nością czerpania satysfakcji ze wszystkich wydarzeń dnia co-
dziennego”21. Miłość ta – mimo niepełnosprawności dziecka, 
a może dzięki niej – pozwala na poczucie dobrego, szczęśli-
wego życia. I takiej to miłości trzeba życzyć i rodzicom, i dzie-
ciom, wtedy bowiem możliwe jest osiągnięcie normalizacji 
życia całej rodziny, poczucia wysokiej jego jakości. 

Zrealizowane badania ukazały, że osoby z niepełnosprawnością 
doświadczyły miłości swych rodziców. Doświadczały jej w dzieciń-
stwie, doświadczają i w swej dorosłości. Co ciekawe, osoby te często 
na przestrzeni lat dostrzegają zmiany w postawach swych rodzi-
ców, w ich uczuciach, w sposobie ich okazywania. Zmiany te prze-
biegają w następujących kierunkach: 

a) od miłości bezwarunkowej do miłości warunkowanej: 

kiedyś mama mnie kochała bo byłam, teraz nieraz mam wrażenie, że 
jestem kochana za to, że jestem … taka i taka, zgodnie z oczekiwa-
niami mamy (…). Kocha mnie, ale myślę, że bardziej tę miłość oka-
zuje, kiedy według niej bardziej na nią zasługuję. (…) bo mam wy-
soką średnią, bo ubieram się odpowiednio do sytuacji, bo… nie 
sprawiam problemów, jak moja kuzynka, co to jeszcze szkoły nie 
skończyła a już dziecko urodziła22; 

b) od miłości wprost okazywanej do miłości powściągliwej, lek-
ko ukrywanej:  

normalne jest, że małe dziecko się przytula, całuje, że mówi się mu  
o tym, że się je kocha, im starsze dziecko, tym to okazywanie uczuć 
traci na sile. Tak też było w moim domu. Pamiętam, że jako dziecko 
nie mogłam „opędzić się” od miłości rodziców, jako nastolatka wręcz 
wstydziłam się przed koleżankami tych przejawów miłości: „daj bu-
ziaka na pożegnanie, (…) mamusia ciebie kocha, miłego dnia”. Dzi-

______________ 

21 Ibidem, s. 65. 
22 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów; por. przypis 10. 
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siaj mam 23 lata, nie siadam im na kolana, nie daję buziaka na do-
branoc, wiecznie nie przytulam się i nie mówię „kocham cię” (…). 
muszę wiedzieć, że ta miłość nadal jest. Kochają…, jakby nie ko-
chali, to by tacy nie byli dla mnie (…) wspaniali, wyrozumiali, dają-
cy z siebie wszystko – dla mnie – ich córci. Ja ich przecież też ko-
cham, a o tym nie mówię, bo takie rzeczy się po prostu wie. I ja 
wiem, i oni wiedzą23; 

c) od miłości pełnej kontroli do miłości ufającej, przyzwalającej 
na wolne wybory: 

miłość mamy była zawsze i wszędzie, taka zaborcza, (…) czułam, że 
nigdy dla mojego dobra mama nie przestanie być taka nadopiekuń-
cza. (…) wiem, każdy kochający rodzic się troszczy, ale moja mama 
drżała o mnie, bo przecież i byłam jej dzieckiem, jedynym, i jeszcze 
miałam padaczkę. Nigdy mnie nie odstępowała na krok. (…) dzisiaj 
ja dorosłam, a mama… dojrzała do myślenia, że dziecko dorasta, 
usamodzielnia się. Oswoiliśmy tę moją chorobę, no i mama czuje się 
bezpieczniej. Wie, że sobie radzę, wie, że jestem odpowiedzialna, 
więc i jej kontrola osłabła, czuję, że mogę oddychać, wiem jednak,  
że zawsze mogę przyjść z problemem i nie zostanę z nim sama (…). 
Chciałabym być kiedyś taką matką jaką jest moja24; 

d) od miłości pożądanej do miłości będącej ciężarem: 

Jestem wdzięczny moim bliskim, że tak dbają o mnie, że się troszczą, 
że nawet mnie wyręczają w wielu obowiązkach. Sam nie dałbym so-
bie rady. (…) choroba przyszła tak nagle, byłem przerażony, gdyby 
nie rodzina… (…) nieraz ta ich troska jest uciążliwa, bo ja jestem 
tylko chory a nie umierający25 (wypowiedź dojrzałego mężczy-
zny chorującego na cukrzycę, otoczonego liczną i wspierającą 

______________ 

23 Ibidem. 
24 Ibidem; por. J. Lipińska-Lokś, Koleżeństwo i przyjaźń w doświadczeniach 

osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjal-
nej” 2015, nr 20, s. 65. 

25 Ibidem. 
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się rodziną); „Patrzę na moją rodzinę i widzę kochających mnie lu-
dzi. To dla mnie ważne, ale (…) rodzice telepią się nade mną, (…) nie-
nawidzę użalania się nade mną, nie lubię jak ktoś narzuca mi się ze 
swoją pomocą (…). Dopiero jak tu przyjechałam, to odżyłam26 (wy-
powiedź studentki, która, mając nadopiekuńczych rodziców, 
czuła, że jest przez tą ich postawę tłamszona, poczuła wol-
ność rozpoczynając studia w innym mieście). 

Zawsze jednak badane osoby podkreślają, że miłość ich rodzi-
ców jest szczera, bezinteresowna i mogą być pewni, że dopóki ro-
dzice są, to i ich bliskość będzie rzeczą naturalną. 

Nie można jednak pominąć wypowiedzi osób z niepełnospraw-
nością, które nie były/nie są pewne prawdziwej miłości swych ro-
dziców, bo czyż kocha dziecko rodzic – matka, która się go wyrze-
ka, porzucając emocjonalnie czy wręcz oddając je, bo nie potrafi, nie 
może, nie chce iść przez życie z bagażem niepełnosprawności? Czyż 
kocha dziecko ktoś, kto wstydzi się swego dziecka w sposób jawny 
czy też zakamuflowany? Nie brak sytuacji, kiedy dziecko słyszy: nie 
mogę na Ciebie patrzeć, bo widzę tylko to wszystko złe co mnie spotkało27 
(przywołana przez badaną – dziewczynę z mózgowym porażeniem 
dziecięcym; ciężki poród, brak akceptacji ze strony rodziny) wypo-
wiedź jej matki. Jak przyjedzie ciocia nie rozmawiaj za dużo z nią, odpo-
wiadaj tylko „tak” albo „nie”, po co ma wiedzieć, że masz problemy28 – te 
słowa wypowiedziane przez matkę wspomina dziś dwudziestopię-
cioletni mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną); I znów 
harówka, do pracy, z domu, z tego kosmosu29 – to wypowiedź ojca za-
pamiętana przez dorosłą osobę z niedosłuchem, z poważną wadą 
wzroku, chorą przewlekle). Rodzice ci, choć troszczą się o byt 
swych nie w pełni sprawnych dzieci – nawet tych dorosłych, to 
czynią to najprawdopodobniej z poczucia obowiązku, tzw. przy-
zwoitości i dla spokoju własnego sumienia. W ich działania wkra-
______________ 

26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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dła się rutyna, brakuje w nich najczęściej życzliwości i ciepła. Być 
może daje o sobie znać latami trwająca trudna codzienność, a może 
to efekt braku akceptacji dziecka z niepełnosprawnością i siebie  
w roli rodzica takiego dziecka. To trudne doświadczenie w życiu 
zarówno rodzica, jak i dziecka, które nie pozostaje obojętne na 
trudne sytuacje w domu rodzinnym, na zaburzenie więzi z najbliż-
szymi sobie osobami – rodzicami. Bywa, że relacje z rodzicami, rzu-
cają cień na relacje z innymi ludźmi zarówno te nawiązywane  
w dzieciństwie, jak i te, które tak trudno nawiązać w życiu doro-
słym. Relacje z rodzicami, co sygnalizują sami badani, stają się swoi-
stym drogowskazem w relacjach z innymi ludźmi30, są przejawem uzna-
nia i szacunku dla drugiego człowieka31. 

Miłość w życiu dorosłych osób z niepełnosprawnością 

Człowiek, z natury rzeczy, ma potrzebę wchodzenia w relacje  
z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliższych relacji. Pragnie  
w kontakcie z drugim człowiekiem zaspokoić potrzeby psychiczne: 
przynależności, akceptacji, uznania, bliskości. Związki afiliacyjne 
koleżeństwa, przyjaźni pozwalają na zaspokojenie tych tak ważnych 
dla człowieka potrzeb. Niewątpliwie jednak w okresie dorosłości 
szczególne znaczenie przypisuje się związkom o charakterze miłości.  
I choć „miłość jest trudna do zdefiniowania, miłość niejedno ma 
imię…”32, to jej pojawienie się uszlachetnia ludzkie istnienie, po-
zwala wyrażać swoje uczucia, pragnienia i emocje oraz osiągnąć 
pełnię zrealizowania się a także często stanowi podstawowy sens  
i cel życia33. 
______________ 

30 Ibidem. 
31 Por. A. P. Sperling, Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1995, s. 181. 
32 W. Żarski, B. Staniów, Wstęp, [w:] Miłość niejedno ma imię. Studium monogra-

ficzne, red. W. Żarski, B. Staniów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kosza-
linie, Koszalin 2011, s. 5. 

33 Por. ibidem 
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W istotę miłości wpisane jest nie tylko czerpanie z jej pokładów, 
ale i ofiarowanie czegoś kochanej osobie. Miłość bowiem to „głębo-
kie uczucie, motywowane namiętnością, przyjaźnią lub przywiąza-
niem, skłaniające partnerów do troski o drugą osobę, wyzbywanie 
się egoizmu i działań powodujących szkody moralne”34. W miłości 
obie strony osiągają swoiste korzyści. Warto podkreślić, że „wspól-
ne życie sprzyja poczuciu szczęścia (…) osoby zamężne i żonate 
czerpią siły z łączącej ich z partnerem bliskiej, intymnej i wspierają-
cej więzi i rzadziej doświadczają samotności. (…) życie w związku  
z drugą osobą stwarza nam okazję do podjęcia dodatkowych ról 
żony i męża, matki i ojca, których wypełnienie może być ważnym 
źródłem naszej samooceny”35. 

Ten ostatni cytat nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
osób z niepełnosprawnością, które doświadczając swej niepełno-
sprawności, często narażone są na ponoszenie jej negatywnych kon-
sekwencji, a mianowicie: 

a) traktowania ich jak dzieci, mimo osiągnięcia formalnej i rze-
czywistej dojrzałości, dorosłości, 

b) braku przyzwolenia (najczęściej nadopiekuńczych, czy też 
zwyczajnie troszczących się o swoje dziecko rodziców) na 
samodzielność w dorosłym życiu, 

c) traktowania dorosłości (seksualności) osób z niepełnospraw-
nością jako tematu tabu czy chociażby trudnego, 

d) izolowania się, wycofania z kontaktów społecznych z uwagi 
na poczucie bycia innym – nie w pełni sprawnym, a więc gor-
szym, co skutkować może niską samooceną, 

e) wykluczenia społecznego będącego wynikiem negatywnych 
postaw społecznych. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że dorosłość osób bada-
nych postrzegana jest tak przez nie same, jak i ich otoczenie najczę-
ściej przez pryzmat niepełnosprawności: 
______________ 

34 W. Szewczuk, Encyklopedia psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, 
s. 250. 

35 D.G. Myers, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 567. 
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Zawsze, to o czym myślę, zderzam z moją niepełnosprawnością, czy 
mogę, czy dam radę, a co ludzie powiedzą?36– ta wypowiedź młodej 
dziewczyny w pełni obrazuje opisywaną sytuację. Inna osoba 
mówi: Akceptuję siebie, akceptuję to, że jestem inna, ale nieraz boli, że 
przez tą niepełnosprawność coś tracę, ona mnie ogranicza (…) przede 
wszystkim fizycznie, ale i psychicznie, bo boję się, coś mnie przeraża, 
wstydzę się (…). Tak, często zastanawiam się, jakie byłoby moje życie 
bez niepełnosprawności (…). Poddaję się jej, bo wiem, że powinnam, 
bo jako… kaleka… nie mogę, bo nie dam rady (…). Poddaję się jej, bo 
jestem chyba za słaba, by walczyć nie tylko ze swoimi słabościami, ale  
i z tzw. opinią społeczną (…). Niby jestem taka wolna, ale liczę się  
z opinią moich rodziców, znajomych … obcych na ulicy (…). Komen-
tują moją niepełnosprawność i to już mi wystarcza, nie chcę, by coś 
jeszcze było na ich językach37. 

Badania dowodzą, że osoby z niepełnosprawnością mają świa-
domość znaczenia związków z innymi osobami, uczuć żywionych 
przez nich i wobec nich: 

Każdy potrzebuje drugiego człowieka, by mieć do kogo gębę otworzyć 
(…), wyżalić się, wypłakać, (…) pewnie że i cieszyć się jest lepiej 
wspólnie (…) to takie normalne: mieć bratnią duszę, kogoś bliskiego38. 

Badania ukazują także ogromne pragnienie osób badanych, by 
kochać i być kochanym. I jak same często artykułują: 

W pewnym momencie życia miłość rodziców, rodzeństwa, babci nie 
wystarczy, chce się by ktoś inny też nas pokochał (…). Pragnę doznać 
jeszcze innej miłości, chcę się przekonać, że potrafię kochać kogoś spoza 
rodziny – najpierw obcego, a potem najbliższego na świecie39; Wszyst-
ko bym dała, by przeżyć prawdziwą miłość40; Dzień, w którym pozna-

______________ 

36 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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łem moją żonę, był najszczęśliwszym w moim życiu, a potem to szczę-
ście eksplodowało jak rodziły się moje dzieci. (…) wcześniej nawet nie 
marzyłem, by mieć to wszystko, (…) żyć jak… człowiek41. 

Analiza treści przeprowadzonych wywiadów pozwoliła na uka-
zanie czterech obrazów miłości w życiu osób z niepełnosprawnością. 

Obraz pierwszy, gdzie miłość, jej przeżywanie, a także oczekiwa-
nie na nią jawi się jako naturalny etap w życiu każdego człowieka – 
bez względu na stan jego zdrowia i sprawności. Wśród uzyskanych 
w wyniku wywiadu wypowiedzi osób badanych najbardziej cha-
rakterystyczne to: Każdy ma prawo do miłości42; Każda potwora znajdzie 
swego amatora – śmieszne? Ale ja wierzę, że gdzieś tam jest moja druga 
połówka, ktoś kto zobaczy we mnie kobietę, nie kalekę43; „Ja się do tego 
chyba jeszcze nie nadaję (…) za młoda jestem. Młodzi nie są odpo-
wiedzialni (…). Kiedyś na pewno (posiadanie rodziny, dzieci), jak 
będę gotowa. Nie dojrzałam teraz jeszcze do tego”44. Badani traktu-
ją miłość jako coś wpisanego w egzystencję człowieka. Do jednych 
przychodzi szybciej, do drugich później, ale kochanie to tylko kwestia 
czasu45. Jednych odnajdzie książę na białym koniu46, innym kiedyś uda 
się poznać jakiegoś kogoś47. Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne dla 
badanych jest bycie postrzeganym przez innych w kategoriach oso-
by a nie osoby z niepełnosprawnością, którą może należy pokochać 
z dobroci serca, z litości. Warto także zauważyć podejście osób ba-
danych do związku z drugim człowiekiem, a mianowicie mówią 
one o gotowości, dojrzałości i odpowiedzialności. 

Wyłania się obraz drugi, który nie zawiera tak naprawdę miło-
ści, a pełen jest samotności i cierpienia, poczucia straty – na począt- 
______________ 

41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 B. Kałużna, J. Lipińska-Lokś, Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zie-

lonogórzanek, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016,  
nr 1, s. 69. 

45 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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ku, potem w miarę upływu czasu pojawia się akceptacja istniejące-
go stanu, jego racjonalizacja, bo przecież normalne jest, że niepełno-
sprawnym prawdziwa miłość się nie zdarza48; Miłość istnieje w rzeczy-
wistości osób młodych, pięknych i zdrowych49; „Mieć do kogo się 
przytulić. Mężczyzny, który będzie, … będzie wspierał, szanował, 
kochał, (…) ale jestem niepełnosprawna, mogę tylko pomarzyć”50. 
W nielicznych wypowiedziach badanych można odnaleźć miłość 
jako coś realnego, dostępnego im, ale należy podkreślić, że wtedy 
postrzegają tę swoją miłość jako namiastkę zaledwie tej dostępnej 
osobom pełnosprawnym, pomniejszając swą wartość bądź wartość 
osoby która będzie kochać (…) i będzie (…) kochana51: Na niewiele mogę 
liczyć, może ktoś jak i ja chory się mną zainteresuje (…). Mam szansę 
poznać tylko takiego jak ja, bo tylko takich mam znajomych. (…) nie mia-
łabym śmiałości zagadać do zdrowego chłopaka52. Osoby z niepełno-
sprawnością często czują się odpowiedzialne za niedoświadczanie 
miłości w swoim życiu: Nie chcę kogoś sobą obarczać. A i ja nie wiem, 
czy potrafię kochać, choć może… przecież kocham morze, śpiew ptaków, 
płomień w kominku53. I tu warto zatrzymać się nad słowami badanej, 
która z jednej strony postrzega miłość do osoby z niepełnosprawno-
ścią w kategorii ciężaru, z drugiej strony wybrzmiewa w jej wypo-
wiedzi wątpliwość dotycząca jakości miłości, którą obdarza osoba  
z niepełnosprawnością, czy będąc nie w pełni sprawną, może dać 
wartościowe uczucie drugiej osobie, czy jest w stanie kochać dru-
giego człowieka. Akceptując siebie i swą niepełnosprawność, sama 
w pewnym momencie rozwiewa swoje wątpliwości, wszak czuje 
coś, co określa miłością w kontakcie ze światem. 

Kolejny obraz – trzeci, ukazuje ogromne pragnienie miłości, ale  
i przepełniony jest strachem przed nią. Badane osoby pragną miło-
ści, pragną kochać i być kochanym, jednak przed doświadczaniem 
______________ 

48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 B. Kałużna, J. Lipińska-Lokś, op. cit., s. 72. 
51 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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miłości często powstrzymuje je ogromny strach, u podłoża którego 
leży ich myślenie o swej niepełnosprawności i jej konsekwencjach. 
Osoby badane boją się swej reakcji w sytuacji spotkania kochającej 
ją osoby: Boję się, że ucieknę przed miłością, bo nie wiem, jak to jest, kiedy 
ludzie się kochają54. Mają one obawy związane z intencjami osób, 
które zapewniać będą je o prawdziwej miłości: „Chciałaby najpierw 
coś osiągnąć, by ten ktoś był mną zainteresowany z innych powo-
dów, nie tylko dlatego, żeby mi pomóc lub współczuć”55. Lęk przed 
miłością pojawia się także wtedy, kiedy osoby z niepełnosprawno-
ścią zastanawiają się nad reakcjami innych ludzi: Kochać to poświęcić 
siebie dla innej osoby, a jeśli ta osoba miałaby być nieszczęśliwa, to nie 
pozwolić na to, nawet jeśli dla nas byłoby to nieszczęściem (…). Możemy 
się kumplować, to nawet przyjaźń, ale jeśli byśmy się pokochali, to nie 
wiem, czy rodzice przyjęliby to z radością (…). Dobrze jest tak jak  
jest (…)56. Nie bez znaczenia jest też myślenie o „owocach miłości”, 
intymnej bliskości między dwojgiem dorosłych ludzi. Posiadanie 
dzieci to ogromna odpowiedzialność, znacząca zmiana w życiu, być 
może dziedziczenie przez dziecko niepełnosprawności rodzica – 
takie postrzeganie roli rodzicielskiej jako naturalnej konsekwencji 
miłości małżonków może stanowić źródło strachu przed wchodze-
niem w bliskie, intymne relacje z drugą osobą. 

I obraz czwarty – ostatni, jakże odmienny od poprzedniego. Tu 
pragnienie miłości jest tak wielkie, że nic innego się nie liczy. Waż-
ne jest, by kochać i być kochaną, by zaspokoić naturalną ludzką 
potrzebę, by poczuć to, co czują „normalni ludzie”, by doświadczyć 
miłości bez względu na konsekwencje. Charakterystyczną dla tak 
nakreślonej miłości jest następująca wypowiedź – wspomnienia 
młodej kobiety: „(…) z kolegą z klasy (…), to było w średniej (…), 
on był miły, lubiłam go, cierpliwie zawsze słuchał jak coś mówiłam, 
uśmiechał się, pomagał mi jak czegoś z lekcji nie rozumiałam,  
______________ 

54 Ibidem. 
55 B. Kałużna, J. Lipińska-Lokś, op. cit., s. 69. 
56 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów; por. J. Lipińska- 

-Lokś, Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością, „Interdyscyplinarne 
Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, nr 7, s. 22-23. 
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(…) on chciał, (…) nie chciałam odmówić, bo on dobry był, jak nikt 
w szkole, (…) rozumiał mnie, zawsze mogliśmy pogadać, też jego 
rodzice się rozwiedli, mój ojciec wyjechał, mama miała nowego 
faceta, nie miała czasu, no i z nią źle się o różnych sprawach gadało, 
(…) długo, niedługo, czy to ważne, znalazł sobie lepszą dziewczynę 
– nie taką głuchawą jak ja, co to trzeba starać się, żeby zrozumieć, 
(…) nie, nie czuję się wykorzystana, ja też chciałam, dobrze mi było 
jak chodziliśmy ze sobą”57. Wypowiedź ta nie tylko ukazuje „miłość 
ponad wszystko”, ale odnaleźć w niej można i dramat inności,  
i samotności oraz ogromne ślepe wręcz pragnienie miłości, normal-
ności. Stąd krok być może od sytuacji wykorzystania, przemocy 
wobec osób z niepełnosprawnością. Osoby te mogą stać się ofiarami 
złego traktowania. Tej sytuacji niewątpliwie sprzyja częsta izolacja 
społeczna osób z niepełnosprawnością, wspomniany już wcześniej 
brak zaspokojenia potrzeb (bezpieczeństwa, przynależności, akcep-
tacji) oraz ogromny głód uczuć i bliskości, a także obawa przed 
odrzuceniem. Tak łatwo skrzywdzić osobę, która z uwagi na swe 
ograniczenia (natury przede wszystkim intelektualnej), nie ma po-
czucia niewłaściwości doświadczanych sytuacji przemocowych. 
Jeśli do tego dodamy częsty sposób spostrzegania społecznego osób 
z niepełnosprawnością, jako te, które są mniej wartościowe i nie-
zdolne do odczuwania bólu, lęku, poniżenia, to złe ich traktowanie 
jawi się właściwie jako zjawisko naturalne58. Same osoby z niepeł-
nosprawnością, które nie w pełni akceptują siebie, swą niepełno-
sprawność, w poczuciu winy i wstydu przyzwalają się na złe trak-
towanie, często w poczuciu zasługiwania na nie. Żyjąc w kręgu 
złego traktowania, paradoksalnie doszukują się w nim czegoś pozy-
tywnego, wierzą w to, że dzięki temu doświadczają namiastki 
szczęścia: On się mną zainteresował, byłam dla niego ważna wtedy (…). 
Dawałam mu radość, (…) czułam się szczęśliwa59. 
______________ 

57 J. Lipińska-Lokś, Zachowania…, s. 22-23. 
58 K. Mrugalska, M. Zima, Doświadczanie przemocy przez osoby niepełnosprawne, 

„Ręce są do przytulania”, Biuletyn RPO Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Warszawa 2010. 

59 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów. 
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Nie można w refleksji nad dorosłością pominąć wątku macie-
rzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością, mi-
mo że kwestia ta jest jedną z tych trudniejszych w społecznym dys-
kursie i w rzeczywistości osób z niepełnosprawnością, szczególnie 
kobiet. Aleksandra Maciarz twierdziła, że 

macierzyństwo kobiety chorej i niepełnosprawnej jest trudne z powo-
du ograniczenia lub nawet braku u niej zdolności do wysiłku i samo-
dzielnego wykonywania fizycznych czynności, do podejmowania de-
cyzji i rozwiązywania problemów życia codziennego. (…) jednak tylko 
niektóre kobiety przewlekle chore czy niepełnosprawne wyrzekają się 
macierzyństwa. Większość z nich pragnie realizować swoje potrzeby, 
dotyczące życia rodzinnego i macierzyństwa, wchodzi w związki mał-
żeńskie i rodzi dzieci. Zwykle kobiety te potrzebują pomocy w pełnie-
niu macierzyńskich obowiązków i pokonywaniu trudności wynikają-
cych z ich ograniczeń zdrowotnych i sprawnościowych60. 

W wielu przeprowadzonych wywiadach pojawił się wątek po-
siadania potomstwa – i tak jak wcześniej miłość, pragnienie jej do-
świadczania, posiadania męża, żony, partnera, partnerki występo-
wało w wielu odsłonach – tak i ta kwestia różne ma odcienie. 
Najczęściej jednak pojawiają się wypowiedzi, w których wybrzmie-
wa ogromne pragnienie posiadania dziecka, marzenie o zostaniu 
matką, ojcem, rodzicem. Badane osoby obawiają się jednocześnie, że 
to marzenie nigdy się nie spełni: kiedyś miałem sen – byłem z synem na 
rybach, uczyłem go łowić – potem się obudziłem (…) nie mam syna i pew-
nie nigdy nie będę mieć, bo z kim, jak nawet żadna dziewczyna na mnie nie 
spogląda (…), jak sobie bym poradził nad tą wodą z tym małym, sam po-
trzebuję pomocy61. Młoda kobieta z kolei mówi: Mam marzenie – coś, 
co dla innych jest tak naturalne, że nawet o tym nie myślą, nie mówią,  
ot to im się wydarza, a ja marzę, i pewnie zawsze tylko marzyć będę (…). 
Powiem, ale tak cichutko: chciałabym być mamą (…). Myśli pani, że to 
możliwe? Że taka jak ja mogłaby mieć męża, dziecko?62. 
______________ 

60 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 31-32. 

61 Wszystkie wypowiedzi badanych pochodzą z wywiadów. 
62 Ibidem. 
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Co ciekawe, badane osoby obawiają się jednocześnie także speł-
nienia się marzenia o posiadaniu potomstwa, gdyż przeraża je czę-
sto myśl o daniu życia dziecku z niepełnosprawnością. Poczucie 
winy za niepełnosprawność dziecka, wyrzuty sumienia z powodu 
skrzywdzenia niewinnej istoty są tak wielkie, że niejednokrotnie 
stanowią blokadę, której – mają przeczucie – nie uda się pokonać. 

W sytuacji, kiedy pojawienie się dziecka był to przypadek, nie pla-
nowałam, ale jakoś tak wyszło63 lub też, gdy narodziny dziecka miały 
miejsce przed wystąpieniem problemu niepełnosprawności rodzica 
– pojawia się inna refleksja, a mianowicie: czy dam radę jako matka? 
(…), kto mi pomoże, kiedy nie będę w stanie opiekować się dzieckiem?64. 
Nie brak i wątpliwości rodziców dotyczących miłości do nich dzie-
ci, akceptacji ich – rodziców chorych, niepełnosprawnych – przez 
sprawne, zdrowe dzieci: mam nadzieję, że miłość syna do mnie będzie 
taka, jak moja do niego (…). Kocham go nad życie, zawsze będę kochać!65. 
W wypowiedzi tej młodej matki wybrzmiewa miłość i wiara w to, 
że jej bezwarunkowa miłość zostanie odwzajemniona, co wynagro-
dzi jej wszystkie życiowe niepowodzenia i pozwoli z nadzieją spo-
glądać w przyszłość. I tego należy życzyć jej i jej podobnym oso-
bom, które mimo niepełnosprawności, a może dzięki niej, pragną 
żyć, urzeczywistniać swoje marzenia i pragnienia. Należy jeszcze 
mieć nadzieję, że te wszystkie osoby otoczone będą przez wspiera-
jące je osoby w sytuacjach dla nich trudnych, przekraczających ich 
możliwości samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu  
i nieżyczliwością ludzi, którym tak trudno przychodzi danie prawa 
do szczęścia osobom z niepełnosprawnością. 

Podsumowanie 

Zrealizowane badania niewątpliwie dowodzą istnienia wątku 
miłości w doświadczeniach osób z niepełnosprawnością. Praktycz-
______________ 

63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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nie w ciągu całego ich życia wątek ten się pojawia. Jako dzieci osoby 
te doświadczają miłości swych rodziców, której rodzaje są tak liczne 
i zróżnicowane, jak postawy rodziców do swoich dzieci. I tak jak 
różne są postawy rodzicielskie, tak różnorodny mają te odmiany 
miłości wpływ na funkcjonowanie dzieci, na ich teraźniejszość  
i przyszłość. W dorosłości osób z niepełnosprawnością, obok wciąż 
obecnej miłości rodzicielskiej, pojawia się miłość partnerka, zmy-
słowa. To naturalna kolei rzeczy w biegu życia człowieka, jednak  
w przypadku biografii osób z niepełnosprawnością wystąpienie tej 
miłości nie zawsze jest tak oczywiste. Dorosłym z niepełnospraw-
nością często pozostaje tylko marzenie o miłości lub wyrzeczenie się 
tego uczucia w relacji z drugim człowiekiem i zastąpienie go uczu-
ciem do świata i życia ogólnie czy też stworzenie sobie swoistej 
filozofii życiowej, w której nie ma miejsca na taką miłość. Podobnie 
jest z realizowaniem przez dorosłą osobę z niepełnosprawnością 
własnej miłości macierzyńskiej, ojcowskiej. Naturalne ograniczenia 
rozwojowe często stanowią realną przeszkodę w zostaniu matką, 
ojcem. Częściej jednak osoba z niepełnosprawnością ma w sobie 
blokadę psychiczną, by wejść w rolę rodzica. Nie bez znaczenia są 
tu także stereotypy społeczne, które każą wątpić w powodzenie 
prokreacyjne i rodzicielskie u osób z niepełnosprawnością. 

Dodać należy, że w wielu przypadkach same osoby z niepełno-
sprawnością nie mogą, nie potrafią lub nie chcą zdać sobie sprawy  
z odpowiedzialności, jaka ciąży na roli rodzica, ojca, matki. Nie 
potrafią w pełni rozpoznać swych możliwości w sprostaniu temu 
trudnemu zadaniu. I to rzeczywiście stanowić może barierę w świa-
domym podejmowaniu decyzji o posiadaniu dziecka, zostaniu ro-
dzicem. Za pewną próbę poznania własnych możliwości rodziciel-
skich, uświadomienia sobie własnych ograniczeń i sprawienia, że 
decyzja o rodzicielstwie czy jego braku będzie bardziej świadoma, 
należy uznać projekty edukacyjne66 z użyciem symulatora niemow-
______________ 

66 Przykład takiego projektu stanowi program edukacyjny, „zrealizowany pod 
kierownictwem naukowym Zbigniewa Izdebskiego, „Bądź odpowiedzialny – wy-
chowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie” (A. Gonera, Symulatory 
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lęcia, gdzie stwarzane są warunki pozwalające osobom z niepełno-
sprawnością (najczęściej intelektualną) 

doświadczyć, choć w pewnym stopniu, rodzicielstwa. (…) symulator 
niemowlęcia jest narzędziem, które z pewnością uczy. Uczy konkret-
nych umiejętności, takich jak: przewijanie dziecka, karmienie, kołysa-
nie, trzymanie na rękach. Przybliża zjawisko rodzicielstwa, uświada-
mia czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże. Jednak warto 
pamiętać, że rodzicielstwo to coś więcej niż tylko zbór kompetencji, to 
rodzaj niepowtarzalnej więzi, która może wywiązać się jedynie między 
człowiekiem a człowiekiem67. 

Nie można zostać rodzicem na próbę, doświadczyć miłości 
dziecka i do dziecka, a potem, jeśli to się nie spodoba czy znudzi, 
czy okaże się zbyt trudne, przestać kochać. 

W świetle podjętej problematyki pojawia się także refleksja na 
temat uczuć w ogóle, miłości w dzisiejszej rzeczywistości. Biegnący 
przez życie człowiek doświadcza emocji, uczuć. Część z nich okre-
śla koleżeństwem, przyjaźnią, miłością. Niestety bardzo często zda-
rza się, że kolega jest tylko konkurentem w osiągnięciu np. sukce- 
su zawodowego. Ktoś, kogo określaliśmy przyjacielem, zawiódł  
w sytuacji, kiedy liczyliśmy na wsparcie prawdziwego przyjaciela68. 
A miłość …? No cóż, miejmy nadzieję, że spotkamy ją i rzeczywi-
ście będzie ona po prostu miłością, nie zauroczeniem, nie wzajem-
nym interesem, nie złudzeniem bliskości z drugim człowiekiem. 
______________ 

niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki 
Specjalnej” 2015, nr 20, s. 191; por. K. Wąż, Realizacja programu, [w:] Bądź odpowie-
dzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Opis programu eduka-
cyjnego i jego realizacji, red. K. Wąż, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2008. Projekt ten stanowił inspirację dla twórców (m.in. 
Katarzyna Karczewska, Izabela Fornalik) innego projektu – „Oswajanie dorosłości”, 
którego celem było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
doświadczenie, choć w pewnym stopniu, dorosłości, rodzicielstwa (A. Gonera,  
op. cit., s. 190-199) 

67 A. Gonera, op. cit., s. 191, 199. 
68 Por. J. Lipińska-Lokś, Koleżeństwo…, s. 57-69. 
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Miłość to tak naturalna potrzeba człowieka, dlaczego więc tak trud-
no o nią? A może często przechodzimy obojętnie, nie zauważając 
miłości albo w tym, czego doświadczamy, jej nie rozpoznajemy? 
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Although it may be challenging to unambiguously recognise and define it, the no-
tion of experiencing happiness, a constituent of psychological well-being, is un-
doubtedly one of the key traits featuring every person, whether intellectually fit or 
disabled. The feeling of happiness plays a significant role when coping with various 
types of situations including also the circumstances faced by an intellectually disa-
bled person. Due to the diversity and multeity of the dimensions where it occurs, 
the experience of happiness can be subject of analyses from various stances, includ-
ing the viewpoint of an intellectually disabled person. It seems that the disabled 
individual’s ability to deal with difficulties, which also influences efficiency of the 
rehabilitation process, is actually determined by the feelings of happiness, content 
and optimism, all of which remain in a relation with one’s personality, life situation, 
and conditions in which they live. The article draws attention to the subject of expe-
riencing happiness by and psychological well-being of intellectually disabled peo-
ple. It emphasises the possibility of both theoretical and practical applications of 
assumptions of positive psychology as a requisite condition for the optimisation of 
functioning of intellectually disabled people. Beyond any doubt, due care for the 
intellectually disabled people’s experience of happiness and psychological well-
being is one of the most crucial requirements of their rehabilitation process as “posi-
tive states of mind (…) provide the power to struggle with adversities of life”1. 

KEY WORDS: experiencing happiness, psychological well-being, intellectual disability 
______________ 

1 J. Czapiński, Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyśl-
ności życiowej, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach 
człowieka, red. J. Czapiński, PWN, Warszawa 2004, s. 235. 
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Wstęp 

Dążenie do szczęścia jest niewątpliwie jednym z podstawowych 
praw każdego człowieka. Prawo do szczęścia głosi nawet Deklaracja 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 r., w której możemy 
czytać: „Uważamy za oczywiste te oto prawdy, że wszyscy ludzie 
stworzeni równymi, że są obdarzeni przez swego Stwórcę pewnymi 
prawami, które nie są do odstąpienia; do praw tych należą: życie, 
wolność i dążenie do szczęścia”2. Warto zwrócić uwagę, że dążenie do 
szczęścia nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób pełnosprawnych, 
ale gwarantowane jest każdemu człowiekowi, w tym również osobom 
niepełnosprawnym. Potwierdza to pogląd Jamesa S. Milla, według 
którego lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem niż zadowolonym 
głupcem. Pogląd ten oczywiście może być interpretowany na różne 
sposoby, ale wynika z niego, że zarówno mędrzec, jak i głupiec, cho-
ry i zdrowy, bogaty oraz biedny, rozpieszczany przez los czy ciężko 
doświadczany mają taką samą szansę na odnalezienie w potoku wła-
snych doświadczeń sensu życia i właściwego dla nich szczęścia3. 

Poruszając problematykę poczucia szczęścia przez osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie, warto również zwrócić uwagę na sło-
wa Władysława Tatarkiewicza, według którego „Do szczęścia po-
trzeba jednemu mniej, drugiemu więcej, a szczęście tego, kto się 
zadowala małym, nie jest ani mniej szczęściem, ani mniejszym 
szczęściem niż szczęście tego, kto dużo od życia wymaga”4. Z tego 
też względu problematyka dobrostanu psychicznego osób niepeł-
nosprawnych, zwłaszcza niepełnosprawnych intelektualnie, wydaje 
się niezwykle istotnym, choć często pomijanym problemem. Po-
twierdza to również fakt, iż zdecydowana większość prac dotyczą-
cych niepełnosprawności intelektualnej poświęcona jest tematyce 
negatywnej, dotyczącej przede wszystkim problemów osób niepeł-
______________ 

2 Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 r. 
3 A. Porczyńska-Ciszewska., Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie 

sensu życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. 
4 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1965, s. 45. 
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nosprawnych intelektualnie, ich deficytów, chorób i zaburzeń wy-
nikających z niepełnosprawności. Z tego też względu wydaje się, że 
istnieje konieczność skoncentrowania się w teorii niepełnosprawno-
ści, badaniach oraz praktyce na jej pozytywnych aspektach. 

Podkreślić należy również, że dobrostan psychiczny pełni niezwy-
kle ważną funkcję motywacyjną. Jak głosi cebulowa teoria szczęścia – 
nie tylko, a raczej nie tyle stanowi ono wynik doświadczeń życio-
wych i działań, co przede wszystkim decyduje o owych doświadcze-
niach oraz działaniach, jak również o ich rezultatach. Zgodnie z teorią 
Janusza Czapińskiego korzyści płynące z pozytywnych stanów emo-
cjonalnych, zadowolenia z życia i optymizmu są jak najbardziej wy-
mierne oraz obiektywne, a życie osoby szczęśliwej wygląda zupełnie 
inaczej niż nieszczęśliwej. Można powiedzieć, że „szczęście jest jak los 
wykupiony na loterii – daje szansę na wygraną”5. Wygrana ta może 
przybierać bardzo różne formy – mogą nią być dobre relacje interper-
sonalne, zdrowie, sukces zawodowy, dobra materialne – krótko mó-
wiąc – może to być wszystko, o czym ludzie marzą, do czego dążą i co 
w ich mniemaniu stanowi obietnicę tego „prawdziwego szczęścia”6. 

Reasumując, można powiedzieć, że ludzie szczęśliwsi mogą  
w efektywniej zabiegać o poprawę warunków bytowania czy też 
minimalizować stres życiowy w porównaniu z osobami mniej 
szczęśliwymi7. Wydaje się więc, że dobrostan psychiczny, którego 
wyznacznikiem jest poczucie szczęścia, stanowi ważny mechanizm 
radzenia sobie osób niepełnosprawnych intelektualnie z problema-
mi wynikającymi właśnie z owej z niepełnosprawności. 

1. Doświadczanie szczęścia  
przez osoby niepełnosprawne intelektualnie 

Podejmując rozważania na temat szczęścia, jego rozumienia 
oraz definiowania, można powiedzieć, że precyzyjne i jednoznacz-
______________ 

5 J. Czapiński, Czy szczęście popłaca…, s. 237. 
6 Ibidem, s. 237. 
7 Ibidem, s. 51-102. 
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ne określenie pojęcia „szczęście” wydaje się być nieosiągalne8. Po-
mimo że naukowcy od czasów starożytnych do dziś pracują nad 
ustaleniem, czym jest szczęście, problem ten nadal pozostaje nie-
rozwiązany, bowiem zagadnienia dotyczące szczęścia oraz dobro-
stanu psychicznego należą do zagadnień z pogranicza wielu nauk  
o naturze człowieka i mogą być rozważane z różnych perspektyw 
naukowych. 

Problematyka psychologii szczęścia, dobrostanu psychicznego, 
sensu życia podejmowana była już przez starożytnych filozofów,  
a jej kontynuatorami byli teologowie, psychologowie, socjologowie, 
antropologowie, psychiatrzy, pedagodzy, a nawet historycy czy 
pisarze. Na przestrzeni ostatnich lat duże zainteresowanie omawianą 
problematyką pojawiło się wśród psychologów tworzących w nur-
cie psychologii pozytywnej zapoczątkowanej pod koniec XX w. przez 
Martina Seligmana. 

W jego ujęciu psychologia pozytywna jest nauką traktującą  
o szczęściu i osobistym spełnieniu, która podkreśla znaczenie moc-
nych stron osoby i zajmuje się problemami współczesnego człowie-
ka poszukującego sposobu na życie udane, sensowne i szczęśliwe9. 

Psychologowie tworzący w tym nurcie poszukują odpowiedzi 
na podstawowe pytania dotyczące zarówno psychologicznej, jak  
i egzystencjalnej kondycji człowieka. Próbują udzielić odpowiedzi 
m.in. na pytania takie jak: Co wpływa na poczucie szczęścia i od 
czego zależy, że jedni wiodą życie bardziej udane od innych? Jak 
powinien postępować i czym się kierować człowiek, aby jego szczę-
ście nie umniejszało szczęścia innych, od których to również zależy 
jego powodzenie? 

Tego rodzaju pytania wydają się być ważne również z perspek-
tywy osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelek-
tualnie, zwłaszcza że opracowań naukowych dotyczących dobro-

______________ 

8 A. Porczyńska-Ciszewska, op. cit. 
9 M. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczę-

ściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004. 
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stanu psychicznego czy odczuwanego szczęścia i jego roli w życiu 
oraz procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie 
jest niewiele. 

Jeśli chodzi o pojęcie szczęścia, to poszukując jego definicji, traf-
ne wydaje się być odwołanie do słów św. Augustyna na temat cza-
su: „Wszyscy wiedzą doskonale, czym jest, dopóki ktoś nie zapyta  
o definicję”10. Pojęcie szczęścia usiłowało zdefiniować wielu bada-
czy, ale żadnemu z nich nie udało się podać jednej, niepodważalnej 
jego definicji. Z tego też względu mówiąc o szczęściu, należy pa-
miętać o wieloznaczności tego terminu i oddzielać różne pojęcia 
szczęścia od siebie. Jednak pomimo istniejących różnic, mają one 
pewną cechę wspólną, wszystkie bowiem oznaczają coś dodatniego, 
cennego11. 

W celu usystematyzowania znaczeń pojęcia szczęścia można 
uporządkować je na dwóch wymiarach: poziomu aktywacji oraz 
stopnia obiektywności. Jeśli chodzi o wymiar pierwszy, to szczęście 
obejmuje doznania od stanów niskiej aktywacji (np. zadowolenie, 
równowaga psychiczna, spokój ducha) do stanów wysokiej aktywa-
cji (np. radość, podniecenie, ekstaza). Z kolei drugi wymiar łączy się 
z ustaleniem stanu emocjonalnego na podstawie kryteriów we-
wnętrznych (subiektywnych) bądź zewnętrznych (obiektywnych). 
Na przykład pomimo że zadowolenie i radość różnią się poziomem 
aktywacji, to obie te emocje mają nieuchronny komponent subiek-
tywny – jednym z najbardziej wiarygodnych ich wskaźników są 
samoopisy12. Prezentacja niniejszej klasyfikacji definicji pojęcia 
„szczęścia” została przedstawiona w tabeli 1. 

Zgodnie z przedstawioną klasyfikacją można wyróżnić: szczę-
ście jako radość (stan silnej aktywacji, któremu towarzyszy dobre 
samopoczucie), szczęście jako zadowolenie (stan niskiej aktywacji 
______________ 

10 J. Czapiński, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Pra-
cownia Testów Psychologicznych Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 
1994, s. 6. 

11 W. Tatarkiewicz, op. cit. 
12 J.R. Averill, T.A. More, Szczęście, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis,  

J.M. Haviland-Jones, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 
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współwystępujący z dobrym samopoczuciem), szczęście jako spokój 
ducha (stan niskiej aktywacji, któremu towarzyszy poczucie wła-
ściwego postępowania) oraz szczęście jako eudajmonia (stan emo-
cjonalny wiążący się z pełnym zaangażowaniem w działanie mające 
dla człowieka duże znaczenie lub z optymalnym poziomem jego 
wykonania; jest to tzw. optymalny stan pełnego zaangażowania). 

Tabela 1. Cztery pojęcia szczęścia 

Poziom aktywacji 

Stopień obiektywności 

subiektywny  
(dobre samopoczucie) 

obiektywny  
(właściwe postępowanie) 

Wysoki radość eudajmonia 

Niski zadowolenie spokój ducha 

Źródło: J.R. Averill, T.A. More, Szczęście, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Havi-
land-Jones, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 

2. Niepełnosprawność intelektualna  
z perspektywy psychologii pozytywnej 

Podejmując rozważania na temat niepełnosprawności intelek-
tualnej, warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat dokonała 
się znacząca zmiana w sposobie definiowania i wyjaśniania tego 
zagadnienia, którą można opisać jako przejście od modelu medycz-
nego do społecznego. Zmiana ta umożliwia zastosowanie założeń  
i teorii psychologii pozytywnej w rozumieniu oraz wyjaśnianiu 
niepełnosprawności13. 

Dominujące przez szereg lat podejście do niepełnosprawności 
zakładało pozorny brak różnorodności w grupie osób z niepełno-
sprawnościami i akcentowało założenie o uniwersalności doświad-
czeń osób niepełnosprawnych, tym samym dyskryminując i margi- 
______________ 

13 M.L. Wehmeyer, The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability, 
Oxford University Press, New York 2013. 
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nalizując tę grupę społeczną. Zgodnie z założeniami modelu me-
dycznego, niepełnosprawność była traktowana jako osobista trage-
dia, indywidualna cecha danej osoby, a problemy, na które napoty-
kają osoby niepełnosprawne, postrzegane były jako bezpośrednia 
przyczyna ich choroby czy uszkodzenia. Według tego modelu za-
równo diagnoza, jak i pomoc powinny opierać się na wiedzy me-
dycznej, a klasyfikacje niepełnosprawności winny koncentrować się 
na rozpoznaniu biologicznego ograniczenia14. 

Nowoczesne i zupełnie odmienne od poprzedniego podejście do 
niepełnosprawności wprowadza pozytywny paradygmat do my-
ślenia o niepełnosprawności oraz podkreśla znaczenie wykorzy-
stywania w badaniach i praktyce założeń psychologii pozytywnej, 
stanowiącej warunek optymalizacji funkcjonowania i wspierania 
osób z niepełnosprawnością15. W modelu społecznym niepełno-
sprawność definiowana jest jako konsekwencja barier: społecznych, 
ekonomicznych, fizycznych, na które napotyka osoba niepełno-
sprawna w swoim środowisku. Można powiedzieć, że idee zawarte 
w modelu społecznym, stanowią fundament dla koncepcji integracji 
społecznej jednostek dotkniętych niepełnosprawnością, ponieważ 
kwestionują udział czynników biologicznych w etiologii niepełno-
sprawności16. Niepełnosprawność postrzegana z perspektywy mo-
delu społecznego wymaga nie tyle leczenia (jak zakładano w mode-
lu medycznym), ile zmian w społeczeństwie. 

Przykładem nowego podejścia są z pewnością modele niepełno-
sprawności prezentowane przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepeł-
nosprawności i Zdrowia ICF. Klasyfikacja ta odchodzi od tradycyj-
nego postrzegania niepełnosprawności w kategoriach anatomicz-
nych na rzecz myślenia o niepełnosprawnościach w kategoriach 
funkcjonalnych, zwracając uwagę na to, co człowiek z niepełno-
______________ 

14 Z. Kazanowski, Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności  
intelektualnej, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 
Vol. XXVIII, 2015, nr 1, s. 33-43. 

15 M.L. Wehmeyer, op. cit. 
16 Z. Kazanowski, op. cit. 
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sprawnością może zrealizować oraz poszukując metod wsparcia 
osób niepełnosprawnych w realizacji ich dążeń. 

Warto podkreślić nowatorski i innowacyjnych charakter klasyfi-
kacji ICF, która klasyfikuje „składniki zdrowia” (a nie choroby), 
podkreślając tym samym pozytywne elementy oraz wskazując funk-
cje, które w związku z nimi jednostka jest w stanie pełnić. W klasy-
fikacji tej bardzo ważą rolę odgrywają elementy składające się na 
dobrostan człowieka, czyli jego dobre samopoczucie zarówno psy-
chiczne, jak i fizyczne. Poza klasyfikacją ICF nowe podejście do 
niepełnosprawności akcentuje również Konwencja Narodów Zjed-
noczonych o prawach osób z niepełnosprawnością stanowiąca nad-
rzędny zestaw międzynarodowych wartości koniecznych do pro-
wadzenia pozytywnej polityki względem osób niepełnosprawnych. 

Również założenia współczesnej koncepcji niepełnosprawności 
intelektualnej opracowanej przez Roberta L. Schalocka17 nawiązują 
do społecznego modelu niepełnosprawności i są zgodne z modelem 
International Classification of Functioning (ICF). Według definicji 
zaproponowanej przez R.L. Schalocka „niepełnosprawność intelek-
tualna charakteryzuje się istotnym ograniczeniem zarówno w funk-
cjonowaniu intelektualnym, jak i zachowaniu przystosowawczym, 
ujawniającym się w poznawczych, społecznych i praktycznych 
umiejętnościach. Ta niepełnosprawność powstaje przed 18. rokiem 
życia”18. Sama definicja może wydawać się nie nawiązywać do mo-
delu społecznego, ale sformułowane do tej definicji założenia, które 
uznano za istotne dla jej wdrożenia, już wyraźnie podkreślają spo-
łeczny aspekt niepełnosprawności intelektualnej. Zgodnie z tymi 
założeniami ograniczenia w aktualnym funkcjonowaniu muszą być 
analizowane w kontekście środowiska rówieśniczego oraz kultury. 
Ponadto, dokonując prawidłowej oceny, należy uwzględniać różno-
rodność kulturową i językową, jak również różnice w procesie ko-
munikacji oraz czynniki sensoryczne, motoryczne i behawioralne. 

______________ 

17 R.L. Schalock i wsp., Intellectual Disability. Definition, Classification and Sys-
temss of Supports (11th Edition), AAIDD, Washington 2010. 

18 Ibidem, s. 1. 
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Kolejne założenie mówiące, że w każdej jednostce ograniczenia 
współwystępują z mocnymi stronami, akcentuje analizę omawiane-
go zjawiska z perspektywy psychologii pozytywnej. Jednocześnie 
zakłada się, że ważnym celem charakterystyki ograniczeń jest opra-
cowanie profilu potrzebnego wsparcia oraz że odpowiednie wspar-
cie udzielane jednostce z niepełnosprawnością intelektualną przez 
dłuższy czas skutkuje poprawą jej funkcjonowania19. Założenia te 
wyraźnie podkreślają konieczność uwzględniania społecznego kon-
tekstu niepełnosprawności intelektualnej. Można zatem powiedzieć, 
że niepełnosprawność intelektualna nie jest zjawiskiem podlegają-
cym jednakowym kryteriom oceny w każdych warunkach. Środo-
wisko społeczne może albo sprzyjać eksponowaniu różnic posługu-
jąc się kryteriami klinicznymi, albo okazywać postawę akceptującą 
dla odmienności, tym samym ją marginalizując20. 

Przyjęcie perspektywy pozytywnej w postrzeganiu niepełno-
sprawności, w tym niepełnosprawności intelektualnej, niewątpliwie 
może być interpretowane jako proces wychodzenia naprzeciw róż-
norodnym potrzebom osób niepełnosprawnych poprzez zwiększa-
nie ich uczestnictwa we wszelkich obszarach życia społecznego 
przy równoczesnym eliminowaniu różnych form wykluczenia spo-
łecznego. 

3. Doświadczanie szczęścia jako prognostyk skutecznej 
terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Doświadczanie szczęścia będące podstawowym składnikiem 
dobrostanu psychicznego to niewątpliwie jeden z ważniejszych 
(jeśli nie najważniejszy) motorów napędzających ludzką aktywność, 
który umożliwia człowiekowi podjęcie wszelkiej aktywności, za-
pewnia orientację w rzeczywistości oraz pomaga w dokonywaniu 
wyborów celów i metod działania. Dobrostan psychiczny, szczęście 
______________ 

19 Ibidem. 
20 Z. Kazanowski, op. cit. 
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i zadowolenie oraz poczucie sensu życia, czyli pozytywne stany 
umysłu pełnią niesamowicie ważną funkcję motywacyjną – dają one 
człowiekowi siły do zmagania się z przeciwnościami losu, dzięki 
czemu sprzyjają powodzeniom życiowym, które z kolei czynią 
człowieka szczęśliwszym. Z dotychczas przeprowadzonych badań 
wynika jednoznacznie, że osobom szczęśliwszym wiedzie się lepiej 
– mają lepsze relacje interpersonalne, cieszą się lepszym zdrowiem  
i dłuższym życiem, wyższymi zarobkami oraz sukcesami zawodo-
wymi – właśnie z tego powodu, że są szczęśliwi21. Korzyści płynące 
ze wzmacniania subiektywnego dobrostanu psychicznego, którego 
jednym z wyznaczników jest poczucie szczęścia, są oczywiste za-
równo dla indywidualnego, jak i społecznego funkcjonowania nie 
tylko pełnosprawnych osób, ale również osób z niepełnosprawno-
ścią – tak fizyczną jak i intelektualną. 

Z tego też względu tak znaczącą rolę odgrywa analiza powiązań 
dobrostanu psychicznego, którego miarą jest m.in. doświadczanie 
szczęścia z pomyślnością i skutecznością w zakresie efektywności 
terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego w niniej-
szym artykule postanowiono zwrócić uwagę przede wszystkim na 
problematykę doświadczania szczęścia z perspektywy osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie oraz jego roli w procesie rehabilitacji 
tych osób. 

Pomimo zmian, jakie dokonują się w sposobie myślenia o nie-
pełnosprawności intelektualnej, osoby dotknięte tego rodzaju nie-
pełnosprawnością bardzo często narażone są na izolację społeczną, 
a otoczenie niejednokrotnie oczekuje od nich zachowań odbiegają-
cych od normy. Obserwujemy również skłonność do zaniżania 
możliwości rozwojowych tych osób oraz eksponowania ograniczeń 
związanych z niepełnosprawnością intelektualną. Nie ulega wąt-
pliwości fakt, że rozwój oraz społeczne funkcjonowanie osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie niejednokrotnie bywają ograniczane, 
a stan niepełnosprawności pogłębiany na skutek upośledzających 
warunków zewnętrznych. Postrzeganie tej grupy społecznej jako 
______________ 

21 A. Porczyńska-Ciszewska, op. cit. 
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osób o ograniczonej przydatności i wydolności skutkuje rezerwo-
waniem dla nich marginalizujących ról społecznych22. Stosunkowo 
niewielka świadomość konsekwencji społecznej degradacji osób  
z niepełnosprawnością intelektualną prowadzi do blokowania sty-
mulacji społecznej, skutkiem czego jest brak możliwości prowadze-
nia samodzielnego i aktywnego życia. Takie nastawienie względem 
niepełnosprawnych intelektualnie powoduje, że zapominamy, iż  
o rozwoju tych osób decydują zasadniczo te same prawidłowości  
i mechanizmy, jakie odnoszą się do osób pełnosprawnych23. 

Niewątpliwie istotnymi składnikami jakości życia, które mogą 
wpływać na proces rehabilitacji i usprawniania osób niepełnospraw-
nych, są: poczucie szczęścia, zadowolenia, dobrostanu psychiczne-
go. Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, odczuwanie 
szczęścia może być uznane za jedną z najważniejszych przesłanek 
sukcesów w różnych obszarach aktywności człowieka, jego kondy-
cji zdrowotnej, jak również prospołeczności oraz motywacji do 
współpracy z innymi ludźmi24. W związku z powyższym wydaje 
się, że oddziaływania nastawione na pomaganie ludziom, tak peł-
nosprawnym, jak i niepełnosprawnym, aby mogli odczuwać więcej 
szczęścia, powinny być jedną z ważniejszych taktyk stosowanych 
zarówno w procesie prewencji, jak i rehabilitacji. Potwierdzeniem 
tego mogą być słowa Martina Seligmana, który podczas wystąpie-
nia inaugurującego pozytywny nurt w psychologii powiedział: „Le-
czenie nie jest po prostu naprawianiem tego, co zniszczone, to jest 
kształtowanie tego, co w nas najlepsze“25. Słowa te niewątpliwie 
______________ 

22 Z. Gajdzica, Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czyn-
nik determinujący ich marginalizację, „Chowanna” 2012, 1, s. 83-92. 

23 L. Bakiera, Ż. Stelter, Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektual-
nie, [w:] Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, red.  
A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2010, s. 143-162. 

24 E. Diener, R.E. Lucas, C. Napa Scolon, Beyond the hedonic treademill. Revising 
the adaptation theory of well-being, „American Psychologist” 2006, 5, s. 305-314. 

25 E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2008, s. 135. 
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znajdują zastosowanie w procesie rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, w którym duży nacisk powinien być położony 
właśnie to owo kształtowanie tego, co w człowieku najlepsze. 

Zgodnie z założeniami psychologii pozytywnej kluczowy ele-
ment pomagania osobom cierpiącym, będącym w kryzysowej sytu-
acji życiowej, a także przejawiającym zaburzenia psychiczne, sta-
nowią oddziaływania zmierzające do ujawnienia oraz rozwijania 
ich psychicznych możliwości radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 
a przede wszystkim siły psychicznej. Celem takiego podejścia jest 
poprawa odczuwanego dobrostanu, jak również wyposażenie oso-
by nie tylko w umiejętności radzenia sobie z bieżącymi problemami, 
lecz także podniesienie jej progu odporności na kolejne trudne sy-
tuacje. Rozwijane w nurcie psychologii pozytywnej metody psycho-
terapii oraz rehabilitacji psychicznej różnią się od tradycyjnych tym, 
że zamiast na słabościach i deficytach koncentrują się w głównej 
mierze na posiadanych zasobach26. W psychologii pozytywnej za-
kłada się, że wprowadzenie do interwencji klinicznych oddziały-
wań ukierunkowanych na rozwijanie zasobów nie tylko stwarza 
możliwość znaczniejszego oraz trwalszego poprawiania jakości 
życia pacjentów, ale również umożliwia uniknięcie zagrożeń wyni-
kających z takiego modelu pomagania, w którym centralne miejsce 
zajmuje wyłącznie to, co w funkcjonowaniu i otoczeniu osoby jest 
nieprawidłowe i niekorzystne27. 

Dbałość o dobrostan psychiczny i poprawa odczuwanego pozio-
mu szczęścia jest niewątpliwie ważnym aspektem procesu rehabili-
tacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, bowiem to „pozytyw-
ne stany umysłu (…) dają siły do zmagania się z przeciwnościami 
losu”28. Emocje pozytywne, które pozostają w silnym związku  
z doświadczaniem szczęścia, sygnalizują otwarcie na nowe możli-
______________ 

26 M. Seligman, T. Steen, N. Park, C. Peterson, Positive psychology progress: Empi-
rical validation of interventions, “American Psychologist” 2005, 60, s. 410-421. 

27 E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2008. 

28 J. Czapiński, Czy szczęście popłaca…, s. 235. 
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wości, poprzez co sprzyjają poszerzaniu pola widzenia, wychodze-
niu poza gotowy repertuar sprawdzonych, nawykowych myśli  
i czynności29, co najprawdopodobniej ma duże znaczenie podczas 
wszelkich działań rehabilitacyjnych czy terapeutycznych. Dzięki 
otwieraniu człowieka na nowe możliwości, pozytywne emocje mają 
jeszcze inną adaptacyjną zaletę, mianowicie wzbogacają zasoby 
służące radzeniu sobie z sytuacjami stresującymi. Poszerzanie wie-
dzy, stanu posiadania oraz repertuaru działań przyczynia się do 
budowania trwałych zasobów osobistych, z kolei wzbogacanie za-
sobów zmniejsza podatność na zagrożenia, tym samym zwiększając 
szanse na doznawanie kolejnych emocji pozytywnych. Mechanizm 
ten niewątpliwie sprzyja efektywności prowadzonych działań tera-
peutycznych, w tym również rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, o rozwoju których, jak wspomniano wcześniej, decy-
dują zasadniczo te same prawidłowości i mechanizmy, które odno-
szą się do jednostek pełnosprawnych. Z tego też względu praca 
ukierunkowana na podwyższanie poczucia szczęścia wydaje się być 
istotnym elementem terapii i rehabilitacji, bowiem, jak twierdzi 
Barbara Fredrickson, poczucie szczęścia nie tylko wynika z powo-
dzenia życiowego, ale również – a być może przede wszystkim – 
owo powodzenie buduje, co oznacza, że szczęście jest głównym 
autorem szczęścia30. W związku z powyższym można powiedzieć, 
że poczucie szczęścia jest jedną z głównych przesłanek powodzenia 
życiowego, która sprzyja realizacji celów życiowych31, a celem ta-
kim mogą być również pozytywne efekty procesu rehabilitacyjnego, 
do których zmierzają osoby niepełnosprawne. 

Warto również zwrócić uwagę na jedną z popularniejszych i naj-
intensywniej sprawdzanych aktualnie hipotez, która związana jest  
z nową i szybko rozwijającą się dziedziną nauki, jaką jest psycho-
______________ 

29 B.L. Fredrickson, Positive emotions, [w:] Handbook of positive psychology, red. 
C.R. Snyder, S.J. Lopez, Oxford University Press, New York 2002. 

30 Ibidem. 
31 Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o 

szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, PWN, Warszawa 2004. 
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immunologia lub psychoneuroimmunologia. Zgodnie z tą hipotezą 
dobrostan ma możliwość warunkowania odporności organizmu,  
a tym samym determinowania ryzyka zachorowania, poprzez bez-
pośrednie oddziaływanie umysłu na system immunologiczny, czyli 
na „mózg ciała“. W sytuacji, kiedy pomimo wszystko pojawi się 
choroba, ten mechanizm sprzężenia między systemem immunolo-
gicznym a psychiką może osłabiać (pozytywne emocje) lub nasilać 
(negatywne emocje) objawy tej choroby, może przyspieszać lub 
opóźniać zdrowienie, a także ułatwiać lub utrudniać psychologicz-
ną adaptację do chronicznych zaburzeń32, jakimi są m.in. zaburze-
nia wynikające z niepełnosprawności, również intelektualnej. 

Reasumując, można powiedzieć, że wiedza z zakresu poczucia 
szczęścia i dobrostanu psychicznego może być wykorzystywana do 
tworzenia wszelkiego rodzaju programów edukacyjnych, rehabili-
tacyjnych, szkoleń zawodowych czy do projektowania form spę-
dzania wolnego czasu. Ponadto wiedza ta bezsprzecznie wykorzy-
stywana może być przez psychologów klinicznych, zwłaszcza tych 
zajmujących się psychoterapią, leczeniem ekstremalnego braku 
szczęścia czy depresji klinicznej (dotychczasowe badania dobrosta-
nu psychicznego przyczyniły się do opracowania wielu metod le-
czenia depresji).33 Elementy wiedzy dotyczące jakości życia, szczę-
ścia i zadowolenia, mogą być wykorzystywane również przez 
pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, bowiem jak dowodzi 
Mihaly Csikszentmihalyi34, są one wykorzystywane w resocjalizacji 
młodocianych przestępców, organizowaniu zajęć w domach staro-
ści oraz w terapii zajęciowej prowadzonej dla osób upośledzonych. 

______________ 

32 L. Kamel-Siegel, J. Rodin, M. Seligman, J. Dwyer, Explanatory style and  
cell-mediated immunity, „Health Psychology” 1991, 10, s. 229-235; M.F. Scheier,  
S.C. Carver, Effects of optimism on psychological and physical well-being. Theoretical 
overview and empirical update, „Cognitive Therapy and Research” 1992, 16, s. 201-228. 

33 A. Porczyńska-Ciszewska, op. cit. 
34 M. Csikszentmihalyi, Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Wydawnictwo Studio 

Emka, Warszawa 1996; M. Csikszentmihalyi, Urok codzienności. Psychologia emocjo-
nalnego przepływu, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998. 



Doświadczanie szczęścia a niepełnosprawność intelektualna 67 

Podsumowanie 

Doświadczanie szczęścia będące jednym z zasadniczych skład-
ników dobrostanu psychicznego należy do zjawisk wyjątkowo zło-
żonych i subiektywnych, u podłoża którego leży ogromny repertuar 
różnorodnych czynników związanych zarówno z właściwościami 
samego podmiotu, jak również, choć w znacznie mniejszym stopniu, 
ze specyfiką sytuacji, w której się on znajduje. Osoba niepełno-
sprawna intelektualnie i jej sytuacja niewątpliwie są wyjątkowe i wy-
magają szczególnego traktowania właśnie z uwzględnieniem per-
spektywy pozytywnej. 

Warto podkreślić, że badania oraz analizy dotyczące niepełno-
sprawności w różnych obszarach psychologii pozytywnej, takich jak 
np. jakość życia, poczucie zadowolenia i dobrostan (ang. well-being), 
optymizm, nadzieja czy radzenie sobie oraz decydowanie o sobie 
stanowią ciekawy i istotny obszar badawczy, bowiem korzyści, 
jakie niesie za sobą subiektywne dobre samopoczucie, są oczywiste. 
Korzyści te odnoszą się nie tylko do osób pełnosprawnych, ale rów-
nież do osób niepełnosprawnych. Rozwój nauki, jaką jest psychologia 
pozytywna, nie pozostaje bez wpływu na inne dyscypliny nauko-
we, w tym na pedagogikę osób niepełnosprawnych. Zastosowanie 
psychologii pozytywnej do badań niepełnosprawności intelektual-
nej z całą pewnością wzbogaca tradycyjne podejście skoncentrowa-
ne w głównej mierze na negatywnych aspektach tego stanu. 

Z pełną odpowiedzialnością można zatem stwierdzić, iż znajo-
mość mechanizmów przekładających szczęście na życie szczęśliwe 
jest niezbędnym warunkiem powodzenia wszelkich działań profi-
laktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i korekcyjnych. Wie-
dza dotycząca poczucia szczęścia, zadowolenia z życia i optymizmu 
jest o tyle ważna, że poczucie szczęścia jest niejako samospełniającą 
się przepowiednią, bowiem stanowi ono podstawowe źródło twór-
czej motywacji napędzającej aktywność człowieka, przyczyniając się 
tym samym do powodzenia życiowego jednostki szczęśliwej i po-
prawiając jakość jej egzystencji35. Z tego też, na pozór prostego, choć 
______________ 

35 A. Porczyńska-Ciszewska, op. cit. 
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tak naprawdę wielce skomplikowanego powodu, dalsza analiza 
problematyki dotyczącej poczucia szczęścia i dobrostanu psychicz-
nego osób niepełnosprawnych intelektualnie stanowi ważny i aktu-
alny problem badawczy. 
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W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu 
jakości opieki nad małym dzieckiem i jego wczesnej edukacji. 
Zgodnie z podejściem do edukacji Long Life Learning określającym 
edukację jako proces trwający od początku życia do jego końca, 
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należy zauważyć, iż podkreśla się w nim szczególnie istotne zna-
czenie pierwszych etapów edukacji, przypadających na okres od 
urodzenia do trzeciego roku życia i okres edukacji przedszkolnej. 
„Badania wskazują, że inwestycje we wczesną edukację i kształce-
nie ustawiczne przynoszą wymierne, i to niemałe, korzyści zarówno 
społeczne, jak i ekonomiczne”1. Ten stan rzeczy spowodował, że 
Rada Unii Europejskiej zwróciła uwagę na konieczność wprowa-
dzenia systemowego i zintegrowanego podejścia do wczesnej edu-
kacji i opieki nad dzieckiem opartej na wszechstronnej współpracy 
wszystkich podmiotów sytemu społecznego2. Wytyczne dotyczące 
jakości systemu edukacji i opieki nad małym dzieckiem promowane 
przez Komisję Europejską opierają się na standardach dotyczących 
jakości usług dla małych dzieci opracowanych przez UNICEF. 
Określają one kontekst rodzinny i społeczny, sposób zarządzania 
systemem wczesnej edukacji i opieki, opisują dostęp do usług i ich 
jakość. Wskazują one m.in. na konieczność dotarcia z usługami do 
wszystkich rodzin z małymi dziećmi. Dostęp do wczesnej edukacji  
i opieki powinien być powszechny, co oznacza, że opłaty mają być 
dostosowane do możliwości obywateli. Wytyczne te wskazują także, 
że szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom z grup ryzyka. Do 
nich usługi powinny być kierowane w pierwszej kolejności, z moż-
liwością rozszerzenia ich o usługi dodatkowe czy specjalistyczne3. 

Podstawowym argumentem dla wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka jest naukowa świadomość „okresów sensytywnych” 
dla rozwoju mózgu4. Wyjątkowo duża plastyczność mózgu we 
wczesnym okresie rozwoju daje większą możliwość zmiany. Mózg 
______________ 

1 A.I. Brzezińska, M. Czub, Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście 
europejskim, „Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse” 2012, nr 1, s. 15-19. 

2 Rada Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.U. C 175/03  
z 15.06.2011), 2011. 

3 J. Bennet, Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries, „Innocenti 
Working Paper”, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence 2008. 

4 European Network of National Observatories on Childhood, Early Childhood 
Education and Care Services in the European Union Countries. Proceedings of the  
ChildONEurope Seminar and integrated review. Istituto degli Innocenti. Firenze 
2010, s. 12. 
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małego dziecka uczy się najszybciej, jak zauważa Małgorzata Kos-
sut5, przyswaja on bardzo dużo informacji oraz intensywnie rozwija 
się motorycznie, dzięki temu nawet duże uszkodzenie mózgu może 
zostać skompensowane. Jest to wynik reorganizacji ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN), ponieważ wyspecjalizowane obszary 
kory mózgowej i ośrodki podkorowe są gotowe i potrafią zmieniać 
swoją specyfikę. Przypuszcza się, że dzięki labilności sieci włókien 
struktur białkowych (cytoszkieletu) oraz dużej zdolności aksonów  
i dendrytów do wzrostu powstają nowe połączenia nerwowe, które 
są modyfikowane poprzez rodzaj bodźców napływających z oto-
czenia, co jest równoznaczne z aktywowaniem określonych dróg 
nerwowych. Ta neuroplastyczność mózgu w pierwszych latach 
życia człowieka jest szczególnie istotna dla dzieci z zaburzeniami  
o postępującym przebiegu, ponieważ wczesne podjęcie oddziały-
wań zwiększa szansę na zahamowanie, a czasami zatrzymanie dal-
szych niekorzystnych zmian w rozwoju. Ludzki mózg jest zdolny 
do regeneracji, co wynika z jego plastyczności, której efektem są 
zdolności do zmian funkcji torowania lub hamowania przewodnic-
twa synaptycznego oraz zmian w strukturach gałązek nerwowych 
aksonów, dendrytów oraz synaps6. W wyniku uczenia się dochodzi 
do plastycznego wzmocnienia synaptycznych połączeń, które im są 
silniejsze i bardziej rozgałęzione, tym efektywność tego procesu 
nabywania nowej wiedzy i umiejętności jest większa. Neuropla-
styczność mózgu polega na dostosowaniu układu nerwowego do 
zmian środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego7. Mózg w dzie-
ciństwie gotowy jest na odbiór różnych informacji, lecz jeśli z jakąś 
się nie zetknął, nie „widzi” potrzeby utrzymywania obwodów od-
powiedzialnych za ich odbiór, ponieważ istota biała (czyli wypustki 
______________ 

5 M. Kossut, Neuroplastyczność, [w:] Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Gra-
bowska, J. Zagrodzka, PWN, Warszawa 2012. 

6 M. Pąchalska, B.L.J. Kaczmarek, J.D. Kropotov, Neuropsychologia kliniczna. Od 
teorii do praktyki, PWN, Warszawa 2014. 

7 J. Skibska, Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym 
dzieciństwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2015,  
nr 10, s. 79-92. 
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ciał komórek nerwowych, którymi informacje są przesyłane z ciał 
komórek do synaps łączących ze sobą neurony) jest lepiej rozwinię-
ta u tych osób, które wcześniej rozpoczynają ćwiczyć jakąś umiejęt-
ność, niż u tych, którzy rozpoczynają tę naukę po okresie dojrzewa-
nia8. W związku z tym w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym  
i średniego dzieciństwa konieczne jest doświadczanie i stymulowa-
nie zmysłowe. Dzieci w tym czasie rozwojowym mają więc większą 
łatwość uczenia się, szybciej generalizują wypracowane przez siebie 
umiejętności i nawyki. Zmiany, jakie zachodzą w tym wieku w OUN, 
są możliwe właśnie dzięki plastyczności rozwojowej, która uspraw-
nia uczenie się oraz pamięć, natomiast plastyczność funkcjonalna 
pozwala na kształtowanie nowych kompetencji i umiejętności9. Za-
stosowanie działań wspierających i stymulujących dla dzieci z defi-
cytami rozwojowymi jest konieczne dla odbudowy utracanych 
umiejętności. Dzieci są podatniejsze na działania terapeutyczne, 
ponieważ ich mózg wciąż wytwarza mielinę, dzięki której wzrasta 
szybkość przewodzenia impulsów nerwowych. Zwiększa to podat-
ność małych dzieci na stosowane programy rehabilitacyjne oraz na 
osiągnięcie szybszych postępów. Badania Elkhonona Goldberga10 
ujawniły, że uczestnictwo małych dzieci w dodatkowej aktywności 
poznawczej przyczynia się do powstawania lokalnych połączeń 
nerwowych oraz zwiększenia liczby neuronów. Natomiast badania 
prowadzone w Instytucie Salk w San Diego oraz na Uniwersytecie 
Princeton wskazały, że regularne ćwiczenia umysłowe we wczesnym 
okresie życia dziecka spowodowały zmiany rozwojowe w mózgu 
umożliwiające skuteczniejsze podejmowanie złożonych zadań inte-
lektualnych oraz zmiany w hipokampie, który odpowiada za funk-
cjonowanie pamięci i przyswajanie wiedzy11. Biorąc pod uwagę 
______________ 

8 Ibidem. 
9 A.R. Borkowska, Ł. Domańska, Plastyczność mózgu, [w:] Podstawy neuropsycho-

logii klinicznej, red. Ł. Domańska, A.R. Borkowska, UMCS, Lublin 2013, s. 113-128. 
10 E. Goldberg, Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, PWN, Warszawa 

2014, s. 267-268. 
11 A.D. Bragdon, D. Gamon, Rozwiń swój umysł. Ćwiczenia dla lewej półkuli mózgu, 

Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2010, s. 13 
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plastyczność mózgu oraz prawo pierwszeństwa dotyczące uczenia 
się (pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ule-
gają później zmianie), dzieci z trudnościami rozwojowymi powinny 
być obowiązkowo objęte wczesnymi oddziaływaniami rehabilita-
cyjnymi i edukacyjnymi, ponieważ jak wskazuje Maria Pąchalska12, 
uszkodzenie mózgu, które wystąpiło w młodszym wieku, dzięki 
reorganizacji funkcjonalnej mózgu będzie dawało lepsze efekty 
naprawcze – kompensacyjne niż w przypadku uszkodzeń, do któ-
rych doszło w wieku dojrzałym. 

Okres wczesnego dzieciństwa to przede wszystkim czas, w ja-
kim dziecko przez nawiązywane relacje z opiekunem i kontakty  
z otoczeniem tworzy reprezentację siebie i otaczającej go rzeczywi-
stości13. Wczesne doświadczenia związane z budowaniem relacji  
z rodzicami/opiekunami mają istotne znaczenie dla funkcjonowa-
nia człowieka we wszystkich obszarach rozwojowych w kolejnych 
okresach życia14. Zgodnie z teorią przywiązania Johna Bowlby’ego15 
ludzie mają skłonności do tworzenia silnych afektywnych więzi  
z ważnymi, bliskimi osobami. Więź ta charakteryzuje się selektyw-
nością (skupienie się na konkretnej osobie, która wywołuje zacho-
wania przywiązania w sposób i zakresie nie spotykanym w rela-
cjach z inną osobą), poszukiwaniem fizycznej bliskości z obiektem 
przywiązania, poczuciem komfortu i bezpieczeństwa wynikającego 
z osiągnięcia bliskości oraz lękiem separacyjnym pojawiający się, 
gdy niemożliwe jest uzyskanie bliskości lub więź zostanie zerwana. 
Współczesne badania dotyczące procesu kształtowania się przy-
wiązania wskazują na jego istotne znaczenie dla późniejszego funk-
______________ 

12 M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne, 
UMCS, Lublin 2008. 

13 I. Bretherton, K. Munholland, Internal Working Models in Attachment Relations-
hips: A Construct Revisited, [w:] Handbook of attachment. Theory, research and clinical 
application, red. J. Cassidy, Ph.R. Shaver, The Guilford Press, New York 1999, s. 90-101. 

14 M. Czub, Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne 
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, GWP, 
Gdańsk 2005, s. 48-56. 

15 J. Bowlby, Attachment and Loss: Volume 1. Attachment, Penguin Bookszanse, 
New York 1982. 



76 MARZENA BUCHNAT, ANETA WOJCIECHOWSKA 

cjonowania emocjonalnego i społecznego16. Rola przywiązania ma 
znaczenie dla budowania i zwiększania poczucia bezpieczeństwa  
u dziecka, ale także ma wpływ na tworzenie się zinternalizowanych 
struktur poznawczych i stanowi podstawę rozwoju osobowości. 
Wczesne wspieranie nawiązywania pozytywnych więzi będzie za-
tem implikować podnoszenie jakości życia. 

Wyniki prowadzonych badań dotyczących przywiązania podkreślają 
przede wszystkim rolę wczesnych doświadczeń z opiekunami w pro-
cesie kształtowania się zdolności dziecka do regulacji emocji i radzenia 
sobie ze stresem, co ma kluczowe znaczenie dla jego dalszego funkcjo-
nowania poznawczego i społecznego, związanego między innymi  
z nauką w instytucjach edukacyjnych, pracą i funkcjonowaniem we 
własnej rodzinie oraz szerszych grupach społecznych17. 

Ta jakość opieki będzie wskazywać na szczególną rolę specjali-
sty odpowiedzialnego za organizowanie wczesnej opieki i edukacji, 
ale także za wsparcie rodziców małego dziecka. Paradygmat wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka skoncentrowanego na rodzi-
nie opiera się na siedmiu założeniach: 

1) udzielana pomoc służy umocnieniu rodziny; 
2) relacje specjalistów z rodzicami mają systematyczny charakter; 
3) kontekstem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są sy-

tuacje życia rodzinnego; 
4) oddziaływania wspomagające powinny być zorientowane na 

mocne strony rodziny i jej plany na przyszłość; 
5) specjaliści zachęcają rodziców do dokonywania wyborów i po-

dejmowania decyzji; 
6) pomoc świadczona rodzinie musi być zindywidualizowana  

i elastyczna; 

______________ 

16 A.I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] 
Psychologia: Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Gdańsk 
2010, s. 95-290. 

17 A.I. Brzezińska, M. Czub, op. cit., s. 16 
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7) w relacjach z rodzicami specjaliści stosują partnerski styl po-
rozumiewania się18. 

Zasadniczym zadaniem wczesnego wspierania rozwoju dziecka 
jest zaplanowanie systematycznych oddziaływań mających na celu 
ukształtowanie takich relacji między opiekunami a dzieckiem, które 
najkorzystniej będą usprawniać jego funkcjonowanie fizyczne, psy-
chiczne i społeczne19. 

W Polskim systemie opieki nad małym dzieckiem zagrożonym 
niepełnosprawnością bądź z rozpoznaną niepełnosprawnością mamy 
do czynienia z dwoma obszarami wspierania rozwoju: 1) z wcze-
snym wspomaganiem rozwoju i 2) z wczesną interwencją. 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest działaniem oświatowym, ma-
jącym na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpo-
częcia nauki w szkole20. Wczesna interwencja jest działaniem z obsza-
ru resortu, która stanowi szereg wielospecjalistycznych oddziaływań 
diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziec-
ka i jego rodziny, mających na celu jak najszybsze wykrywanie trud-
ności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało 
optymalny dla siebie rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emo-
cjonalnej i społecznej21. W polskim prawie nie ma jednak jednej defi-
nicji niepełnosprawności, co w konsekwencji przyczynia się do trud-
ności w przyznawaniu dzieciom dokumentów, na podstawie których 
______________ 

18 A. Twardowski, Rola upełnomocnienia rodziców w procesie wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogi-
ki specjalnej” 2016, nr 24, s. 200-211. 

19 A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami  
w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 131. 

20 A. Wojciechowska, Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka z niepełnospraw-
nością, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, red. 
M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa 2012, s. 29; Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635). 

21 M. Kastory-Bronowska, Z. Pakuła, Z., Wczesna interwencja, Wydawnictwo 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 
2002, s. 7. 
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mogą być włączone w oddziaływania terapeutyczne. Miejskie i po-
wiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności stosują 
inne kryteria przyznawania świadczeń w porównaniu z placówkami 
oświatowymi (poranie psychologiczno-pedagogiczne), które przyznają 
dzieciom orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozpo-
rządzeniu dotyczącym organizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju nie określono, która z definicji niepełnosprawności (medycz-
na czy oświatowa) jest brana pod uwagę w podejmowaniu decyzji  
o przyznaniu dziecku i jego rodzinie wczesnego wspomagania rozwo-
ju. W praktyce więc część poradni stosuje pojęcie „niepełnosprawno-
ści”, które zawarte jest w dokumencie regulującym przyznawanie 
dziecku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a część wy-
chodzi poza tę definicję. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że 
część dzieci z diagnozą „opóźniony rozwój psychoruchowy” bądź 
„opóźniony rozwój mowy” traktowanych jest jako niepełnosprawne 
w myśl przepisów medycznych, a część nie w myśl przepisów oświa-
towych. W związku z tym część dzieci o nieprawidłowym rozwoju 
nie jest objęta odpowiednimi oddziaływaniami terapeutycznymi, 
ponieważ nie wpisuje się w przyjętą przez daną placówkę definicję 
„niepełnosprawności”. Rozwiązaniem mogłoby być stosowanie kry-
teriów klasyfikacji medycznej ICD-10, co zdecydowanie ułatwiłoby 
dostęp do wczesnego wspomagania dzieciom zagrożonym niepełno-
sprawnością, dzieci z opóźnionym rozwojem, opóźnioną mową czy 
także z zespołami genetycznymi, ponieważ samo rozpoznanie np. 
zespołu Downa nie jest jeszcze podstawą dla poradni do wydania 
opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju. 

Problem, przed którym stają także rodzice dzieci z niepełno-
sprawnością bądź zagrożonych niepełnosprawnością, to często brak 
dostępu do placówek oferujących wczesną interwencję i wczesne 
wspomaganie rozwoju. Z raportu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-grzeczne 
dzieci” wynika22, że mimo korzystnych regulacji prawnych, zgod-
______________ 

22 A. Braun, A. Niedźwiedzka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Problemy  
i wyzwania. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami 
im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, Warszawa 2015. 
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nie z którymi wczesne wspomaganie rozwoju może prowadzić 
(oprócz poradni psychologiczno-pedagogicznych) każde przed-
szkole i szkoła, jeżeli tylko „mają one możliwość realizacji wskazań 
zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzę-
tem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania”23, 
rodzice dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspo-
maganiu rozwoju, mają problem ze znalezieniem placówki, która 
zrealizuje zajęcia, w szczególności te najbardziej specjalistyczne,  
jak np. orientacja przestrzenna, integracja sensoryczna czy zajęcia  
z neurologopedą. 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach realizowanych 
w ramach wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania są 
ogromne. Dzieci uczestniczące w nich dzięki doświadczeniom 
wchodzenia w relację z innymi ludźmi podnoszą swoje umiejętno-
ści społeczno-emocjonalne, podwyższają poziom swoich zdolności 
adaptacyjnych do nowych warunków, a pozytywne doświadczenia 
przystosowawcze warunkują ich łatwiejszą adaptację do przedszkola 
czy szkoły, tym samym zapewniając lepszy start edukacyjny. Po-
nadto aktywizowanie poznawcze dziecka warunkuje optymalną 
pracę mózgu, co wpływa na proces uczenia się, a zarazem zdoby-
wania wiedzy o otaczającym świecie, a także rozwój ciekawości  
i kreatywności. Uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach reali-
zowanych w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania 
rozwoju przyczynia się też do osiągnięcia większej samodzielności  
i zaradności dzieci. Natomiast dla rodziców zajęcia te stanowią 
przede wszystkim źródło informacji o rozwoju dziecka. Dają moż-
liwość do podwyższenia kompetencji rodzicielskich w zakresie  
zaspakajania potrzeb dzieci. Natomiast dla rodziców dzieci o nie-
prawidłowym rozwoju mogą stanowić źródło wsparcia i być dro-
gowskazem do uzyskania profesjonalnej pomocy. W ramach od-
______________ 

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r.  
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. 2013  
poz. 1257. 



80 MARZENA BUCHNAT, ANETA WOJCIECHOWSKA 

działywań terapeutycznych realizowanych we wczesnej interwencji 
i wczesnym wspomaganiu organizowane są także działania skie-
rowane na wspieranie rodziny i budowanie jej potencjału emocjo-
nalno-społecznego do opieki i wychowywania dziecka z niepełno-
sprawnością. Jest to także okazja do budowania przestrzeni wymiany 
doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z zaburzeniem w rozwoju. 
Daje to możliwość integracji społecznej i zdobywania nowych do-
świadczeń. 

Pomimo ogromnego znaczenia dla rozwoju dziecka podejmo-
wanych wczesnych oddziaływań terapeutycznych, korzyści dla 
rodziny, a także dla społeczeństwa w Polsce, nadal oddziaływania 
te nie są wystarczające. Analizując promowane w Europie i na świe-
cie standardy, trzeba z przykrością stwierdzić, że Polska plasuje się 
na dalekich miejscach pod względem większości wskaźników24 ze 
względu na m.in.: 

– „podzielony system wczesnej opieki i edukacji (np. dzieci do 
lat trzech podlegają Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, 
podczas gdy dzieci od trzeciego roku życia Ministerstwu Edu-
kacji; finansowanie żłobków i przedszkoli pochodzi z różnych 
źródeł – częściowo z samorządów, częściowo od rodziców); 

– najniższy, obok Czech, wskaźnik dzieci do trzeciego roku ży-
cia objętych edukacją i opieką zinstytucjonalizowaną; 

– niski – w porównaniu do krajów o wyższej jakości życia dzieci 
– procent dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej; 

– mały udział rodziców w edukacji przedszkolnej i szkolnej w for-
mie współuczestniczenia w planowaniu oddziaływań, współpra-
cy z nauczycielami, dostępu do informacji na temat dziecka”25. 

______________ 

24 Children in Scotland, Country profile: Poland. A report for the cross-European 
programme Working for Inclusion: the role of the early years workforce in addressing po-
verty and promotion social inclusion, Edinburgh 2010, http://www.childrenin 
scotland.org.uk [dostęp: 8.12.2018]. Children in Scotland, Working for Inclusion: how 
early childhood education and care (ECEC) and its workforce can help Europe’s youngest 
citizens, Edinburgh 2010 http://www.childreninscotland.org.uk [dostęp: 8.12.2018]. 

25 A.I. Brzezińska, M. Czub, op. cit., s. 17. 
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W związku z powyższymi rozważaniami na temat dostępu do 
wczesnych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnych system 
opieki nad małym dzieckiem o nieprawidłowym rozwoju i wspie-
rania jego rodziny w Polsce wymaga wielu zmian. Są one najbar-
dziej konieczne w przypadku dzieci z niepełnosprawnością oraz 
wymagających szczególnej opieki, które zgodnie ze sprawozdaniem 
Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157) w 2015 r. 
stanowiły ok. 1% wszystkich dzieci korzystających z opieki w żłob-
kach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, a 2% w klu-
bach dziecięcych. W przypadku omawianych dzieci ma to ogromne 
znaczenie dla ich rozwoju, ponieważ im wcześniej zostanie posta-
wiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagają-
ce rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla niego i szansa na  
optymalny poziom funkcjonowania. 

Przyczyn trudności związanych z prawidłową realizacją wcze-
snej opieki nad małym dzieckiem można doszukiwać się w raporcie 
zespołu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego i Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności w działaniach na rzecz umacnia-
nia społeczeństwa obywatelskiego i wyrównywania szans rozwoju 
w Polsce. Wyniki przeprowadzonych przez ten zespół badań wska-
zują, że bariery mogą wynikać z26: 

– niskiego poziomu wiedzy na temat potrzeb i rozwoju małego 
dziecka (w szczególności w wieku 0-3 lata) zarówno wśród 
rodziców, jak i wśród specjalistów; 

– wąskiego rozumienia edukacji, która sprowadzana jest do 
edukacji szkolnej, a niedocenianie edukacji wczesnodziecięcej  
i pozainstytucjonalnej. Wyniki badań wskazały, że oddziały-
wania skierowane do dziecka poniżej trzeciego roku życia są 
przede wszystkim ujmowane jako zapewnienie opieki, a nie 
edukacji najmłodszym; 

______________ 

26 A. Giza, M. Wiśnicka, W czym jest problem?, [w:] Edukacja małych dzieci – stan-
dardy, bariery, szanse, red. A. Giza, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, 
Warszawa 2010, s. 18-28. 



82 MARZENA BUCHNAT, ANETA WOJCIECHOWSKA 

– przekazywania odpowiedzialności za dziecko instytucjom edu-
kacyjnym, w szczególności rodziców, którzy mają niski po-
ziom wiedzy w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka, 
oraz braku współpracy z między placówkami a rodzicami; 

– braku miejsc, gdzie dzieci z niepełnosprawnością mogą spę-
dzać czas same lub z rodzicami. Dane z raportu wskazują, że 
jedynie 1% dzieci niepełnosprawnych chodzi do przedszkola 
oraz że brakuje oddziałów integracyjnych i innych form wspo-
magania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-5 lat 
(placówek wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji); 

– trudności z pozyskaniem informacji na temat dzieci w gminie. 
Osobom i organizacjom działającym na rzecz niepełnospraw-
nych trudno jest uzyskać wiarygodne i aktualne dane na temat 
liczby dzieci niepełnosprawnych w gminie, rodzaju ich nie-
pełnosprawności, roku urodzenia. Nie mogą zatem podejmo-
wać działań profilaktycznych, a jedynie interweniować, gdy 
nieprawidłowości już występują; 

– rozproszenia oddziaływań terapeutycznych na różne placów-
ki, co powoduje, że specjaliści nie mają możliwości komunika-
cji między sobą metod, sposobów oddziaływań i ujednolicenia 
procesu wspierania, a wiedza rodziców na temat stanu zdro-
wia dziecka jest zbyt mała, co uniemożliwia przekazanie in-
formacji pomiędzy różnych specjalistów; 

– trudności z diagnozą umiejętności i deficytów dzieci, co wyni-
ka z niedostatecznego przygotowania specjalistów do podej-
mowania tych działań w stosunku do małego dziecka. Na 
podstawie powyższych rozważań dotyczących systemu wcze-
snej opieki i wspierania rozwoju małego dziecka zagrożonego 
niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnego w Polsce moż-
na stwierdzić, że działania te wymagają wprowadzenia kon-
struktywnych, długofalowych zmian. Zmian, które nie tylko 
wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej, ale przede wszystkim 
ze społecznej świadomości znaczenia pierwszych lat życia dla 
jakości całego późniejszego funkcjonowania człowieka. Do 
zmian tych należałoby zaliczyć m.in.:  
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1) podnoszenie świadomości rodziców w zakresie potrzeb  
i możliwości rozwoju dziecka we wczesnym okresie życia 
(0-5 lat), 

2) podnoszenie kwalifikacji specjalistów (zarówno z resortu 
edukacji jak i z resortu zdrowia) z zakresu przeprowadza-
nia diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wykrywania opóź-
nień w rozwoju, 

3) ujednolicenie definiowania pojęcia „niepełnosprawność” 
pomiędzy resortem zdrowia i resortem edukacji, 

4) poszerzenie dostępu do placówek realizujących działania  
z zakresu wczesnej interwencji i z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju, 

5) przygotowanie placówek pod względem wyposażenia w spe-
cjalistyczny sprzęt oraz dostęp do specjalistów, 

6) uproszczenie dostępu do spisu placówek oferujących po-
moc dzieciom o nieprawidłowym rozwoju i ich rodzin na 
danym terenie, 

7) uświadamianie specjalistów i rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością o znaczeniu integrowania i uspójniania od-
działywań wobec dziecka pomiędzy różnymi specjalistami, 

8) przygotowywanie rzetelnych i zrozumiałych przewodni-
ków dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością wskazują-
cych możliwości wspierania rozwoju dziecka na danym te-
renie, dostępu do placówek, świadczeń społecznych itp., 

9) budowanie bazy danych w gminach na temat dzieci z nie-
pełnosprawnością i ich rodzin, co mogłoby ułatwić budo-
wanie systemu wspierania rozwoju małego dziecka z zabu-
rzonym rozwoju w danej gminie. 

Wprowadzenie powyższych zmian mogłoby się przyczynić do 
podniesienia jakości systemu wczesnej opieki i wspierania rozwoju 
małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością bądź z niepełno-
sprawnością w Polsce, a zarazem efektywności działań na rzecz 
małego dziecka, które bezpośrednio przekładają się na wyrówny-
wanie szans życiowych. 
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System oświaty w Polsce zakłada istnienie szkół specjalnych, 
klas specjalnych, szkół integracyjnych, klas integracyjnych oraz szkół 
i klas ogólnodostępnych (zwanych też masowymi). Kształcenie spe-
cjalne odbywa się również w specjalnych ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych i w placówkach wykonujących działalność leczniczą 
(w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego). Do wszystkich 
wymienionych typów klas oraz szkół mogą uczęszczać uczniowie  
z niepełnosprawnością. Decyzję o typie kształcenia, w którym dziec-
ko będzie realizowało edukację, podejmują rodzice/prawni opieku-
nowie, a pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej przed-
stawiają jedynie sugestie. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kształcili się  
w różnych typach szkół. Na poziomie szkoły podstawowej uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształciło się 73 311 osób 
(3,19% uczniów na tym poziomie), w tym w placówkach specjal-
nych – 24 2981. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że wśród dzieci 
z niepełnosprawnościami w szkołach i oddziałach integracyjnych  
w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się 19%, a w szkołach i od-
działach ogólnodostępnych 39%2. 

Dane pochodzące z European Agency for Development in Spe-
cial Needs Education wskazują, że w roku szkolnym 2010/2011  
w Polsce uczyło się w szkołach publicznych 154 870 uczniów z nie-
pełnosprawnościami, z czego w szkołach specjalnych – ponad 55%, 
w klasach specjalnych w szkołach masowych – prawie 2%, w szko-
łach masowych, w tym w klasach integracyjnych – ponad 42%3. 
Powyższe źródła danych ukazują, że większa część uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształci się w placówkach nie-
______________ 

1 Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 206. 

2 Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełno-
sprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, Najwyższa Izba Kontroli, 
Warszawa 2017, s. 7, https://www.nik.gov.pl/plik/id,16353,vp,18878.pdf [dostęp: 
12.07.2018]. 

3 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, Special Needs 
Education – Country Data, 2012, s. 52-53, http://www.european-agency.org/publica 
tions/ereports/sne-country-data-2012/sne-country-data-2012 [dostęp: 6.07.2018]. 
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segregacyjnych, czyli integracyjnych lub masowych. Aktualne dą-
żenia polskiego systemu oświaty mają na celu ciągłe zwiększanie 
procentowego udziału uczniów w formach kształcenia niesegrega-
cyjnego. Nasz kraj jako członek Unii Europejskiej przyjął ideę kształ-
cenia integracyjnego oraz włączającego4. 

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego tworzy się indywidualny program edukacyjno-terapeutycz-
ny, niezależnie od typu szkoły czy klasy do której uczęszcza5. Rów-
nież istniejące przepisy pozwalają na dużą indywidualizację pomocy 
w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 
przewiduje się organizowanie pomocy podczas bieżącej pracy z ucz-
niem oraz w innych, następujących formach: klas terapeutycznych, 
zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycz-
nych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakte-
rze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształ-
cenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych, zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia; porad i konsultacji, warsztatów6. 

W klasie integracyjnej zatrudnia się dodatkowo nauczyciela 
wspomagającego, który posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej. Podobnie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, 
w których kształci się dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, które zostało wydane ze względu na autyzm, zespół 
______________ 

4 European Agency for Development in Special Needs Education, Kluczowe za-
sady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dla decydentów. Europej-
ska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Odense, Den-
mark 2009, s. 7. 

5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; art. 127; Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, par 6. 

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach, par. 6. 
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Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone (w tych sytuacjach za-
miast nauczyciela wspomagającego można zatrudnić specjalistę, 
asystenta lub pomoc nauczyciela). Możliwość taka istnieje też za 
zgodą organu prowadzącego w stosunku do oddziałów, gdzie kształ-
cą się dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowa-
niem społecznym albo zagrożeniem niedostosowaniem społecznym7. 
Co ważne, program edukacyjny w klasie integracyjnej jest taki sam 
jak w klasie ogólnodostępnej. Inne są natomiast metody, formy  
i środki nauczania. Jedynie dzieci z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu głębszym realizują odrębny program nauczania8. 

Przepisy regulujące istnienie klas integracyjnych określają liczbę 
osób, która może się w nich kształcić – nie więcej niż 20 uczniów,  
w tym do 5 uczniów z niepełnosprawnością9. 

Liczba uczniów ujęta w regulacjach prawnych jest spójna z wyni-
kami badań wśród nauczycieli prowadzonymi już pod koniec lat 80. 
w Austrii przez Heinza Grubera i Gottfrieda Petri, które pokazały, 
że ich praca jest najefektywniejsza w grupach liczących od 15 do  
20 uczniów, w tym od 3 do 4 dzieci z niepełnosprawnością. Część 
wskazała na to, że liczba uczniów w klasie musi zależeć od rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności10. Również Jadwiga Bogucka pisze: 
„Liczebność w klasach integracyjnych nie powinna przekraczać  
20 uczniów (dane z 10-letnich doświadczeń prof. Hansa Wockena)”11. 

Funkcjonowanie klas integracyjnych oraz umożliwianie ucz-
niom z niepełnosprawnością edukacji w placówkach masowych jest 
______________ 

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym, par. 7. 

8 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, par. 6. 

10 H. Gruber, G. Petri, Integracja dzieci upośledzonych i zdrowych w Austrii, [w:] 
Wychowanie i nauczanie integracyjne, red. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe, Warszawa 1994, s. 38-39. 

11 J. Bogucka, Warunki tworzenia grup integracyjnych, [w:] Wychowanie i nauczanie 
integracyjne, red. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 
Warszawa 1994, s. 162. 
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zgodne z przyjętym przez Polskę w ostatnich latach modelem kształ-
cenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który zwięk-
sza dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej12. Jego reali-
zacja nie jest łatwa do wdrożenia. Sama klasa lekcyjna musi spełniać 
szereg warunków, aby właśnie tam dziecko z niepełnosprawnością 
mogło w pełni rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. 
Oczywiście szkoła powinna być przystosowana tak pod względem 
infrastruktury, jak i pomocy dydaktycznych, które pomogą ucz-
niowi poznawać otaczający świat. Posiadanie przez placówkę  
szeregu dostosowań dla osób z niepełnosprawnością jest istotne, by 
ta grupa społeczna miało równy dostęp do edukacji. Szczególnie 
szkoły z oddziałami integracyjnymi muszą mieć szereg udogodnień 
– poczynając od podjazdów, właściwej szerokości drzwi poprzez 
windy po wyposażenie łazienki. Zlikwidowanie barier architekto-
nicznych jest jednym z pierwszych kroków wdrażania idei integra-
cji. Należy również zaznaczyć, że warunki lokalowe są jednymi  
z tych, które muszą być spełnione, by integracja mogła być efek-
tywna13. 

Niezwykle ważne są również przygotowanie nauczycieli oraz 
stosunki panujące w klasie. Ten ostatni element wiąże się z integra-
cją społeczną uczniów z ograniczeniami sprawności i uczniów peł-
nosprawnych. Często podlega on ewaluacji i stanowi o efektywno-
ści niesegregacyjnych form kształcenia. 

Za osoby zintegrowane społecznie uznaje się te, które posiadają 
wielu znajomych i przyjaciół wśród osób pełnosprawnych oraz czu-
ją się przez nie akceptowane. Ważnym wskaźnikiem jest również 
odczuwanie satysfakcji z tych związków interpersonalnych. Niektó-
rzy badacze natomiast biorą pod uwagę: motywację do nauki, po-
ziom lęku szkolnego i satysfakcję z uczęszczania do placówki edu-
______________ 

12 M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne 
ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej, War-
szawa 2010, s. 11. 

13 S. Mihilewicz, Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełno-
sprawnych, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, 
red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska D., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 336. 
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kacyjnej14. Jarosław Bąbka wymienia również: pozytywny stosunek 
do osoby nauczyciela oraz wchodzenie w relacje z rówieśnikami15. 

Badania Anny Firkowskiej-Mankiewicz wykazały, że absolwen-
ci placówek edukacji regularnej osiągają wyższy status społeczny 
(wyższy prestiż obejmowanych stanowisk i wykonywanej pracy 
zawodowej oraz poziom dochodów) niż ich rówieśnicy, którzy 
kształcili się w szkołach specjalnych. Mają także lepsze kontakty  
z innymi ludźmi. Natomiast placówki specjalne wpływają na więk-
sze zadowolenie z siebie i z poziomu własnego wykształcenia  
u swoich absolwentów niż szkoły ogólnodostępne16. 

Na podstawie przeglądu badań można stwierdzić, że uczniowie 
z niepełnosprawnością kształcący się w niesegregacyjnych formach 
kształcenia mają wyższe osiągnięcia szkolne17. Potwierdzają to ba-
dania przeprowadzone przez Iwonę Chrzanowską, która analizując 
osiągnięcia edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim klas I-III szkoły podstawowej, wykryła istotne 
statystycznie różnice między kształceniem segregacyjnym i integra-
cyjnym. W klasach I i III placówek ogólnodostępnych stwierdzono 
wyższe wyniki w zakresie języka polskiego. Zakres wiedzy mate-
matycznej był również wyższy w kształceniu niesegregacyjnym – 
______________ 

14 M.in.: Haeberlin i inni (1991), Willand (1999) za: G. Szumski, Integracyjne 
kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Wydawnictwo Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,  
s. 152-154. 

15 J. Bąbka, Psychospołeczne aspekty efektywności edukacji dzieci w systemie integra-
cyjnym, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. 
Z. Kazanowski, S. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 252-253, por. J Bąbka, Obraz dziecka niepełnosprawnego  
w literaturze a idea integracji, [w:] Wychowanie i nauczanie integracyjne, red. J. Bogucka, 
M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994. 

16 A. Firkowskiej-Mankiewicz, G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach spe-
cjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa 2010, s. 57-58; G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełno-
sprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 145-146. 

17 Ibidem, s. 61-62; G. Szumski, op. cit., s. 148-152. 
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istotnie statystycznie różnice badaczka odnotowała na poziomie 
klasy II i III18. 

Mimo pozytywnych ocen kształcenia integracyjnego, wskazuje 
się na istnienie niedociągnięć takich jak: 

– nieprzystosowanie programów szkolnych do potrzeb dziecka, 
– sztywny plan zajęć dziecka, 
– brak przygotowania nauczycieli do pracy z dzieckiem o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych, 
– braki w specjalistycznej kadrze, 
– niedostateczne zaopatrzenie w pomoce naukowe, 
– brak odpowiednich programów wychowania fizycznego w tym 

nagminne wykorzystywanie zwolnień lekarskich, 
– zbyt liczne klasy, 
– duża rozpiętość wieku – dzieci z niepełnosprawnością zazwy-

czaj są starsze niż inni uczniowie w klasie, 
– dziecko z niepełnosprawnością zajmuje gorszą pozycję socjo-

metryczną w klasie niż jego pełnosprawni rówieśnicy, 
– presja wysokich wyników, która wpływa na relacje w grupie, 
– niedostosowanie szkół pod względem infrastruktury, 
– skromne wyposażenie w środki dydaktyczne, 
– mała liczba godzin przeznaczona na zajęcia dodatkowe dla 

uczniów z niepełnosprawnościami, 
– braki w prawidłowym planowaniu, realizacji i ewaluacji dzia-

łań wspierających uczniów, 
– niewystarczający nadzór i monitorowanie kształcenia spec-

jalnego, 
– błędy w wykorzystywaniu istniejących możliwości zapewnie-

nia właściwego finansowania kształcenia specjalnego, 
– brak rzeczywistych i konstruktywnych postaw zrozumienia  

i akceptacji dla wspólnego kształcenia uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i pełnosprawnych19. 

______________ 

18 I. Chrzanowska, Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 
w szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003. 

19 A. Hulek, Pedagogika rewalidacyjna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1977, s. 499-500; I. Chrzanowska, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełno-
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Również realizację edukacji niesegregacyjnej utrudnia to, że: na-
uczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi nie czują się doceniani, pomoc dodatkowych osób jest nieefek-
tywna, a programy nauczania są niedostosowane. Klasy z dziećmi  
z niepełnosprawnością są stygmatyzowane i traktowane jako  
„słabsze”20. 

Problematyka badań własnych 

Punktem wyjścia do podjęcia badań własnych było podjęcie 
rozważań na temat opinii rodziców dotyczących infrastruktury 
budynków, liczebności klas, dostępności specjalistów dla rodziców 
______________ 

sprawnością. Regionalna specyfik czy ogólnopolska tendencja?, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2010, s. 19-69; Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli 
organizacji i finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach publicznych, Naj-
wyższa Izba Kontroli. Delegatura w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003, s. 27-32;  
Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego…, s. 10, https://www. 
nik.gov.pl/plik/id,16353,vp,18878.pdf [dostęp: 12.07.2018]; J. Lipińska, A. Rogoża, 
Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach 
integracyjnych, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, 
red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2003; K. Ćwirynkało, Pozycja socjometryczna uczniów niepełno-
sprawnych a postawa nauczycieli wobec integracji, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych  
w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003; B. Oszustowicz, 
Społeczno-ekonomiczne bariery integracji społecznej w rodzinie dziecka z upośledzeniem umy-
słowym, [w:] Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania, red. T. Żółkowska, 
Oficyna Wydawnicza In Plus, Szczecin 2005; B. Jachimczak, I. Chrzanowska, Praca 
wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w szkole ogólnodostępnej, [w:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współcze-
snych nauczycieli, red. J. Pyżalski, theQ studio, Łódź 2015, s. 182-183; B. Jachimczak,  
I. Chrzanowska, Kompetencje współczesnych nauczycieli a praca z dzieckiem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w szkole, [w:] Nauczyciel w ponowoczesnym świecie od założeń 
teoretycznych do rozwoju kompetencji, red. J. Pyżalski, theQ studio, Łódź 2015, s. 67-68;  
Z. Gajdzica, Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawni-
cza „Impuls”, Kraków 2011, s. 162-163. 

20 Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego…, s. 15; 68-69. 
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(diagnozowanie, konsultacje, poradnictwo), przygotowania nauczy-
cieli oraz stopnia stosowanych dostosowań oraz stosunków społecz-
nych, które w nich panują. Problemy główne zostały ujęte w formie 
następujących pytań: 

a) Jaki jest poziom dostosowania placówki, w której odbywa się 
kształcenie integracyjne, do potrzeb uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w ocenie rodziców? 

b) Jak rodzice oceniają jakość pracy nauczycieli w klasach inte-
gracyjnych? 

c) Jak rodzice oceniają stosunki społeczne panujące w klasach 
integracyjnych? 

Natomiast problemy szczegółowe ujęto następująco: 
1. Jak rodzice oceniają dostosowanie infrastruktury budynków 

szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością? 
2. Jak rodzice oceniają liczebność klas? 
3. Jak rodzice oceniają dostępność pomocy ze strony specjali-

stów na terenie placówki? 
4. Jak rodzice oceniają przygotowanie merytoryczne nauczy-

cieli do pracy w klasach integracyjnych? 
5. Jak rodzice oceniają przygotowanie metodyczne nauczycieli 

do pracy w klasach integracyjnych? 
6. Które z aspektów przygotowania nauczycieli rodzice uważa-

ją za najistotniejsze w pracy w klasach integracyjnych? 
7. Jak rodzice oceniają stopień dostosowania wymagań do 

możliwości uczniów z niepełnosprawnością? 
8. Jak rodzice oceniają stosunki między nauczycielami pracują-

cymi w placówce? 
9. Jak rodzice oceniają stosunki między uczniami placówki? 

10. Jak rodzice oceniają stosunki między nauczycielami i ucznia-
mi w placówce? 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,  
a kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi stanowił narzę-
dzie badawcze. 

Grupą badawczą było 70 osób – rodziców dzieci kształcących się 
w oddziałach integracyjnych, w czterech różnych szkołach podsta-
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wowych na terenie miasta Poznania. Przekrój wiekowy badanych 
był następujący: 

– od 25. do 34. roku życia – 14 respondentów, co stanowiło 20% 
osób; 

– od 35. do 44. roku życia – 42 respondentów, co stanowiło 60% 
osób; 

– powyżej 44. roku życia – 14 respondentów, co stanowiło 20% 
osób. 

Respondenci legitymowali się następującym wykształceniem: 
– podstawowym – 2 respondentów, co stanowiło 2,86% badanych; 
– zawodowym – 12 respondentów, co stanowiło 17,14% badanych; 
– średnim – 23 respondentów, co stanowiło 32,86% badanych; 
– wyższym – 33 respondentów, co stanowiło 47,14% badanych. 

Omówienie wyników badań 

Badani rodzice zostali zapytani o ocenę dostosowania infra-
struktury budynków w następujących aspektach: 

– stan budynków szkolnych,; 
– rozkład istotnych pomieszczeń, 
– udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich rozmiesz-

czenie. 

Tabela 1. Infrastruktura szkoły w opinii rodziców – poszczególne oceny 

 Ocena 

Infrastruktura szkoły 

niezado-
walająca 

przeciętna 
bardzo 
dobra razem 

n % n % n % 

Stan budynków szkolnych 19 27,14 43 61,43 8 11,43 70 

Rozkład istotnych pomieszczeń 19 27,14 46 65,71 5 7,14 70 

Udogodnienia dla osób z niepełno-
sprawnością i ich rozmieszczenie 

10 14,29 39 55,71 21 30,00 70 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdecydowana większość badanych rodziców oceniła zarówno 
stan budynków, jak i rozkład istotnych pomieszczeń oraz istnienie 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnością jako przeciętny (por. 
tabela 1). Zdecydowanie bardziej pozytywnie rodzice oceniają likwi-
dację barier architektonicznych i dostosowanie budynków szkolnych 
niż ich stan oraz rozkład zasadniczych pomieszczeń (typu portierni, 
sekretariatów szkoły, gabinetów psychologa/pedagoga, toalet, sal 
gimnastycznych, bibliotek i in.). Jest to spójne z wynikami raportu 
Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdza, że w wielu szkołach nie 
udało się w pełni zlikwidować barier architektonicznych oraz tylko 
w nielicznych zorganizowano pomieszczenia przeznaczonych do 
realizacji terapii21. Podobnie twierdzą nauczyciele wspomagający 
badani przez Zenona Gajdzicę22. Dostrzegają oni braki w zakresie 
niwelowania barier architektonicznych oraz braki środków dydak-
tycznych dla uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. 

Respondenci byli poproszeni o ocenę liczebności klas. Ponad 
90% respondentów uznaje liczebność klas za odpowiednią (por. 
tabela 2). Warto jednak zaznaczyć, że niektórzy uważają, iż liczeb-
ność klas jest zbyt duża w stosunku do warunków pomieszczenia. 
Pokazuje to, że nie wszędzie w opinii rodziców pomieszczenia są 
dostosowane do kształcenia większej liczby uczniów. NIK wskazu-
je, że w niektórych szkołach: „wydzielone pomieszczenia nie były 
wystarczające z uwagi na liczbę uczniów objętych nauczaniem in-
dywidualnym”23. Natomiast nauczyciele w badaniach Z. Gajdzicy 
wskazują „zmniejszenie liczby uczniów” jako jedna z sugerowa-
nych zmian w kształceniu integracyjnym24. Rozbieżność opinii mo-
że wynikać z różnicy perspektyw. Dla rodzica liczba uczniów w kla-
sie wydaje się optymalna – jest przecież mniejsza niż w regularnym 
zespole klasowym. Natomiast pedagodzy zauważają wielość zróż-
nicowanych trudności uczniów i związanych z nimi wyzwań w pra-
cy dydaktycznej. 
______________ 

21 Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego…, s. 70. 
22 Z. Gajdzica, op. cit., s. 165-166. 
23 Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego…, s. 72. 
24 Z. Gajdzica, op. cit., s. 189. 
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Tabela 2. Liczebności klas w szkole w opinii rodziców 

Liczebność klas w szkole w opinii rodziców 
N = 70 

n % 

Klasy są zbyt mało liczne 0 0,00 

Liczebność klas jest odpowiednia 64 91,43 

Klasy są zbyt liczne w stosunku do warunków pomieszczenia 4 5,71 

W klasach jest zbyt dużo dzieci z niepełnosprawnością 1 1,43 

Klasy są zbyt liczne w stosunku do liczby nauczycieli 1 1,43 

Źródło: opracowanie własne 

Dla efektywnej edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi i stworzenia mu najodpowiedniejszych warunków roz-
woju konieczne jest włączenie rodziców w działania podejmowane 
przez specjalistów25. Skuteczność oddziaływań wobec ucznia jest 
możliwa tylko dzięki systematycznej wymianie informacji, regular-
nym kontaktom opartym na zasadzie partnerstwa i życzliwości 
między domem rodzinnym a szkołą. 

Tabela 3. Dostępność specjalistów w ocenie rodziców 

Dostępność specjalistów  
w ocenie rodziców 

bardzo 
dobra 

dobra 
wystarcza-

jąca 
niewystar-

czające 

n % n % n % n % 

Pedagoga 45 64,3 18 25,7 3 4,3 4 5,7 

Pedagoga specjalnego 21 30 31 44,3 11 15,7 7 10 

Psychologa 29 41,4 25 35,7 13 18,6 3 4,3 

Logopedy 23 32,9 23 32,9 17 24,2 7 10 

Rehabilitanta 18 25,7 20 28,6 19 27,1 13 18,6 

Źródło: opracowanie własne 

______________ 

25 J. Bogucka, op. cit., s. 23. 
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Respondenci oceniali także dostępność specjalistów pracujących 
na terenie placówki: 

– pedagoga, 
– pedagoga specjalnego, 
– psychologa, 
– logopedy, 
– rehabilitanta. 
W większości opinii dostępność specjalistów zatrudnionych  

w szkole została oceniona pozytywnie. Zdecydowanie rodzicom 
najłatwiej spotkać się z pedagogiem (ponad co drugi badany uznał, 
że zawsze może skontaktować się z pedagogiem, a ponad co trzeci 
badany uznał, że często jest możliwe). Trochę gorzej respondenci 
ocenili dostępność psychologa i pedagoga specjalnego. Rodzice  
w większości deklarują, że możliwość spotkania się z nimi jest moż-
liwa zawsze lub często. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że rów-
nież rodzice w większości mają możliwość skontaktowania się  
z logopedą. Zdecydowanie częściej rodzice zauważają trudności  
w spotkaniu z rehabilitantem, mimo że w każdej ze szkół była oso-
ba zatrudniona na tym stanowisku. Z jednej strony prawie co trzeci 
badany uznaje, że zawsze jest to możliwe, z drugiej ponad co piąty 
uznaje, że jest to niemożliwe. Należy przy tym zaznaczyć, że do-
stępność poszczególnych specjalistów nie jest zależna od szkoły. 
Istotna jest natomiast sama współpraca między rodzicami i nauczy-
cielami, która nie powinna być oparta tylko na formalnych regu-
łach, ale wynikać z potrzeby obu stron. Z. Gajdzica podkreśla  
w tym wypadku rolę pedagoga szkolnego26. Jego dostępność zatem 
jest istotnym elementem powodzenia procesu edukacyjnego w pla-
cówce integracyjnej. 

Ocena funkcjonowania szkoły przez rodziców pokazuje, że stan 
budynków, rozkład istotnych pomieszczeń oraz istnienie udogod-
nień dla osób z niepełnosprawnością jest przeciętny w ich opinii. 
Może cieszyć fakt, że rodzice w zdecydowanej większości uznają 
liczebność klas za odpowiednią. Również napawa optymizmem 
______________ 

26 Z. Gajdzica, op. cit., s. 181. 
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pozytywna ocena dostępności pomocy ze strony pedagoga, peda-
goga specjalnego i logopedy. Niepokoi natomiast odbiegająca od 
tego ocena dostępności pomocy ze strony rehabilitanta. 

Do podobnych wniosków doszedł NIK, który wykazał, że w po-
nad połowie badanych szkół dyrektorom nie udało się zatrudnić od-
powiednich specjalistów do realizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć  
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej27. 

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem funkcjonowania placów-
ki integracyjnej jest przygotowanie nauczycieli. Dotyczy ono zarów-
no przygotowania merytorycznego, metodycznego, jak i niezwykle 
istotnych umiejętności psychologicznych. Ten ostatni aspekt jest 
szczególnie ważny podczas prowadzenia grup (w przypadku szkół: 
zespołów klasowych), których członkowie posiadają różne ograni-
czenia sprawności. Aneta Jegier podkreśla w swojej publikacji rolę 
zarówno przygotowania pedagogicznego, jak i psychologicznego 
nauczycieli, w tym umiejętności interpersonalne28. Natomiast Beata 
Jachimczak i Iwona Chrzanowska wskazują jako istotną postawę 
tolerancji, gdyż, jak zaznaczają, kompetencje formalne (w tym 
umiejętność doboru metod, form pracy, wiedza na temat niepełno-
sprawności) szybko można uzupełnić w porównaniu do kompeten-
cji społecznych (związanych z postawami i systemem wartości)29. 

Oprócz jakości przekazywania wiedzy i rozwijania poszczegól-
nych umiejętności, w placówkach kształcenia integracyjnego nie-
zwykle istotne są stosunki panujące między poszczególnymi gru-
pami. Pokazują one, czy idea integracji jest właściwie wdrażana  
i czy możemy mówić o klasie jako pewnej jedności bez istniejących 
podgrup, wydzielonych na podstawie kryterium sprawności. 
______________ 

27 Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia…, s. 75. 
28 A. Jegier, Przygotowanie dzieci pełnosprawnych do życia w integracji z osobami 

niepełnosprawnymi, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. G. Dryżałow-
ska, H. Żuraw, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 268, A. Jegier, 
Rola rodziny w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do edukacji, [w:] Wsparcie 
dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, red. D. Gorajewska, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008, s. 117-118. 

29 B. Jachimczak, I. Chrzanowska, op. cit., s. 68-69. 
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Tabela 4. Ocena pracy nauczycieli w klasach integracyjnych w opinii rodziców 

Nauczyciel w szkole dziecka: 
Razem 

Ʃ % 

Wiedza i umiejętności dotyczące przedmiotu i treści nauczania 

Ma bogatą wiedzę o tym, czego naucza 44 62,86 

Uaktualnia swoją wiedzę 13 18,57 

Stosują metody, które pozwalają zapamiętać najistotniej-
sze informacje 21 30,00 

Przedstawiają na początku zajęć temat 12 17,14 

SUMA 90 32,14 

Wiedza i umiejętności związane z organizacją nauczania – metody, formy, środki 

Podają przykłady do omawianych tematów 24 34,29 

Organizują pracę w zespołach 38 54,29 

Stosują odpowiednie pomoce 17 24,29 

Zadają odpowiednią pracę domową 24 34,29 

SUMA 103 36,79 

Wiedza i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne 

Zauważa mocne strony dziecka 39 55,71 

Jest cierpliwy 37 52,86 

Włącza wszystkich uczniów w życie klasy i szkoły 30 42,86 

Rozmawia z uczniami 32 45,71 

SUMA 138 49,29 

Cechy nauczyciela 

Sprawiedliwie ocenia 35 50,00 

Dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych 27 38,57 

Dobrze współpracuje z innymi osobami 30 42,86 

Jest dobrym organizatorem 25 35,71 

SUMA 117 41,79 

Umiejętności związane z organizacją współpracy z rodzicami 

Łatwo się z nim skontaktować 52 74,29 

Podejmuje decyzje po konsultacji z rodzicami 36 51,43 

Stosuje formy pracy takie, by rodzice się integrowali 17 24,29 

Wyjaśnia plany i cele pracy z klasą 28 40,00 

SUMA 133 47,50 

Źródło: opracowanie własne 
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W badaniach starano się wyszczególnić istotne elementy składa-
jące się na efektywne kształcenie integracyjne, które następnie pod-
dano ocenie rodziców. By móc poznać opinie głównych opiekunów 
dotyczące nauczycieli kształcących ich dziecko, w kwestionariuszu 
ankiety poproszono respondentów o określenie zachowań pedago-
gów poprzez zaznaczenie prawdziwych określeń zawartych w kafe-
terii zamkniętej. Odnosiły się one do pięciu grup wiedzy, umiejęt-
ności i cech osobowych nauczycieli: 

– wiedza i umiejętności dotyczące przedmiotu i treści nauczania, 
– wiedza i umiejętności związane z organizacją nauczania – me-

tody, formy, środki, 
– wiedza i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne, 
– cechy nauczyciela, 
– umiejętności związane z organizacją współpracy z rodzicami. 
Respondenci przypisali nauczycielom cechy z różnych obsza-

rów. Różnica między kategorią z odpowiedziami najczęściej wska-
zywanymi a kategorią najrzadziej wybieraną do opisu wynosiła 
ponad 17%. Najczęściej wskazywano cechy zakwalifikowane do 
następujących kategorii: 

– wiedza i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne (49,29% 
wszystkich odpowiedzi), 

– umiejętności związane z organizacją współpracy z rodzicami 
(47,5% wszystkich odpowiedzi), 

– cechy nauczyciela (41,79% wszystkich odpowiedzi). 
Najrzadziej wskazywano aspekty odpowiadające wiedzy i umie-

jętnościom dotyczącym przedmiotu i treści nauczania (32,14% wszyst-
kich wskazań). Wskazuje to na fakt, że rodzice pozytywniej oceniają 
nauczycieli uczących ich dzieci pod względem wiedzy i umiejętno-
ści związanych z relacjami z uczniami oraz rodzicami (prawie co 
drugi badany wskazał na te cechy). Natomiast najmniej pozytywnie 
ocenione zostały wiedza nauczyciela i jego umiejętności dotyczące 
przedmiotu nauczania (jedynie prawie co trzeci wskazał na cechy 
nauczyciela zawierające się w tej kategorii). 

Wśród wszystkich kategorii najczęściej (50% odpowiedzi i wię-
cej) rodzice uznawali, że nauczyciele uczący ich dzieci: 



Funkcjonowanie klas integracyjnych w opinii rodziców – aspekty organizacyjne 103 

– są zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba i łatwo się z nimi 
skontaktować (74,29% wszystkich odpowiedzi); 

– posiadają bogatą wiedzę o tym, czego nauczają (62,86% wszyst-
kich odpowiedzi); 

– zauważają mocne strony dziecka i jego zainteresowania (55,71% 
wszystkich odpowiedzi); 

– potrafią zorganizować pracę dzieci w zespołach (54,29% wszyst-
kich odpowiedzi); 

– potrafią swoją cierpliwością spowodować, że każde dziecko 
chce pracować na lekcji (52,86% wszystkich odpowiedzi); 

– są sprawiedliwi w swoich ocenach, nie wyróżniają w sposób 
szczególny żadnego dziecka (50% wszystkich odpowiedzi); 

– podejmują różnorodne decyzje, konsultując się z rodzicami  
i naprawdę ich słuchają (51,43% wszystkich odpowiedzi). 

Najrzadziej badani rodzice przypisywali nauczycielom uczącym 
ich dziecko: 

– przedstawianie uczniom na początku zajęć ich tematyki i ce-
lów (17,14% wskazań); 

– poszerzanie i uaktualnianie swojej wiedzy (18,57% wskazań). 
Należy zauważyć, że badani rodzice wskazują wiele pozytyw-

nych cech, które zauważają u nauczycieli kształcących ich dzieci. 
Pokazuje to, że kadra ucząca w placówkach integracyjnych jest do-
brze odbierana. Każdy respondent zaznaczył kilka opisów, które 
prezentowały zalety nauczyciela jego pociechy. 

Respondenci mieli również wskazać maksymalnie pięć cech, 
które uznają za najważniejsze w pracy nauczyciela w klasie integra-
cyjnej. Za najistotniejsze badani uznali te przynależące do kategorii 
„wiedza i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne” (prawie co 
trzeci rodzic zaznaczył odpowiedź należącą do tej kategorii). Nato-
miast za najmniej ważne uznali te w kategoriach: „wiedza i umie-
jętności dotyczące przedmiotu i treści nauczania” oraz „wiedza  
i umiejętności związane z organizacją nauczania – metody, formy, 
środki”. 

Za najbardziej znaczące elementy pracy nauczyciela, niezależnie 
od kategorii, uznano: 
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Tabela 5. Najważniejsze elementy pracy nauczycieli w klasach integracyjnych  
 w opinii rodziców 

Nauczyciel w szkole dziecka: 
Razem 

Ʃ % 

Wiedza i umiejętności dotyczące przedmiotu i treści nauczania 

Ma bogatą wiedzę o tym, czego naucza 28 40,00 

Uaktualnia swoją wiedzę 13 18,57 

Stosują metody, które pozwalają zapamiętać najistotniej-
sze informacje 9 12,86 

Przedstawiają na początku zajęć temat 1 1,43 

SUMA 51 18,21 

Wiedza i umiejętności związane z organizacją nauczania – metody, formy, środki 

Podają przykłady do omawianych tematów 10 14,29 

Organizują pracę w zespołach 18 25,71 

Stosują odpowiednie pomoce 16 22,86 

Zadają odpowiednią pracę domową 9 12,86 

SUMA 53 18,93 

Wiedza i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne 

Zauważa mocne strony dziecka 31 44,29 

Jest cierpliwy 30 42,86 

Włącza wszystkich uczniów w życie klasy i szkoły 13 18,57 

Rozmawia z uczniami 14 20,00 

SUMA 88 31,43 

Cechy nauczyciela 

Sprawiedliwie ocenia 30 42,86 

Dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych 10 14,29 

Dobrze współpracuje z innymi osobami 10 14,29 

Jest dobrym organizatorem 16 22,86 

SUMA 66 23,57 

Umiejętności związane z organizacją współpracy z rodzicami 

Łatwo się z nim skontaktować 38 54,29 

Podejmuje decyzje po konsultacji z rodzicami 18 25,71 

Stosuje formy pracy takie, by rodzice się integrowali 7 10,00 

Wyjaśnia plany i cele pracy z klasą 16 22,86 

SUMA 79 28,21 

Źródło: opracowanie własne 
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– łatwy kontakt z nauczycielem (54,29% wskazań), 
– zauważanie przez nauczyciela mocnych stron dziecka i jego 

zainteresowań (44,29% wskazań), 
– sprawiedliwość w ocenianiu i niewyróżnianie w szczególny 

sposób żadnego dziecka (42,86% wskazań), 
– cierpliwość (42,86% wskazań); 
– posiadanie bogatej wiedzy o tym, czego naucza dzieci (40% 

wskazań). 
Najmniej istotnym elementem według respondentów było przed-

stawianie na początku zajęć tematu oraz celów lekcji. Tę odpowiedź 
zaznaczyła tylko jedna osoba (1,43%). 

Indywidualne podejście do dziecka jest aktualnie wymagane we 
wszystkich placówkach edukacyjnych. Uznaje się za istotne zróżni-
cowanie wymagań do możliwości ucznia, dostosowanie pomocy 
edukacyjnych oraz rozwijanie i usprawnianie ewentualnych sfer 
zaburzonych. Koniecznością staje się stwarzanie warunków środo-
wiska szkolnego dopasowanych do konkretnych potrzeb podo-
piecznych. Dzięki temu możliwy staje się ich pełny rozwój. Indywi-
dualizacja powinna być stosowana zarówno w stosunku do dzieci 
mających trudności z opanowaniem materiału przy stosowaniu 
tradycyjnych metod, form i środków dydaktycznych, jak i dzieci 
wykazujących szczególne uzdolnienia. W tym drugim przypadku 
staje się to konieczne, by uniknąć wystąpienia syndromu nieade-
kwatnych osiągnięć szkolnych. 

Placówki kształcenia integracyjnego mają wpisane założenia in-
dywidualnego podejścia do każdego dziecka już od samego począt-
ku ich powstawania. Nauczyciel wspierający, mniejsza liczebność 
klas czy zatrudnieni na terenie placówki specjaliści mają umożliwić 
realizację tego aspektu w pełni. 

Ocena rodziców w zakresie poziomu indywidualizacji wyma-
gań została określona na skali trzystopniowej. Ujęto w niej stoso-
wanie przez nauczycieli następujących elementów: 

– obniżanie poziomu zadań do możliwości dziecka, 
– dawanie tylko części zadania do wykonania, 
– stosowanie inne kryteriów oceny, 
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– wydłużanie czasu pracy dziecka, 
– stosowanie pomocy, dzięki którym dzieci z niepełnosprawno-

ścią mogą lepiej zrozumieć prezentowany temat, 
– różnicowanie sposobu przekazywania informacji w zależności 

od możliwości i potrzeb dziecka, 
– stosowanie metod pracy specyficznych dla dzieci z niepełno-

sprawnością, 
– organizowanie nauki w formie pracy w grupach, 
– włączanie wszystkich uczniów w różnorodne aktywności, 
– dostrzeganie i docenianie wysiłków uczniów, 
– motywowanie uczniów do pracy, zachęcanie. 
Na podstawie całościowej oceny wszystkich wymienionych aspek-

tów wyróżniono trzy stopnie dostosowywania wymagań – niski, prze-
ciętny i wysoki. 

Tabela 6. Stopień dostosowania wymagań do możliwości ucznia w opinii rodziców 

Stopień dostosowywania wymagań do możliwości  
ucznia 

Razem 

Ʃ % 

Niski 13 18,57 

Przeciętny 48 68,57 

Wysoki 9 12,86 

SUMA 70 100,00 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. wskazuje na to, że większość respondentów (ponad 
dwie trzecie ogółu badanych) uznaje stopień stosowania dostoso-
wań za przeciętny. Mniej więcej co piąty badany uznaje ich stopień 
za niski, a co dziesiąty za wysoki. Wskazuje to na niewystarczającą 
zdaniem rodziców stosowaną w szkole indywidualizację. 

Rodzice uznali dostrzeganie i docenianie wysiłków uczniów 
oraz motywowanie (co około drugi respondent wskazywał te od-
powiedzi) za elementy indywidualizacji, które są wypełniane  
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w największym stopniu. Najmniej wskazań uzyskały: dawanie tyl-
ko części zadania do wykonania oraz stosowanie inne kryteriów 
oceny (obie odpowiedzi uzyskały ponad 14% wskazań). 

Tabela 7. Wysoki poziom indywidualizacji wymagań wobec dziecka w opinii  
 rodziców w poszczególnych aspektach 

Całkowita indywidualizacja wymagań w zakresie: 
Razem 

Ʃ % 

Obniżenie poziomu zadań 20 28,57 

Selekcja zadań do wykonania 10 14,29 

Inne kryteria oceny 10 14,29 

Wydłużony czas pracy 23 32,86 

Pomoce dydaktyczne 22 31,43 

Różnicowanie sposobu przekazywania informacji 25 35,71 

Metody specyficzne dla dziecka z niepełnosprawnością 20 28,57 

Nauka w formie pracy w grupach 25 35,71 

Włączanie wszystkich uczniów 27 38,57 

Dostrzeganie i docenianie wysiłków uczniów 35 50,00 

Motywowanie 36 51,43 

Źródło: opracowanie własne 

Istotne w pracy dydaktycznej i wychowawczej są stosunki pa-
nujące w klasie i szkole. B. Jachimczak i I. Chrzanowska wskazują, 
że w klasie zróżnicowanej pod względem sprawności uczniów, 
występuje nastawienie na rywalizację, co utrudnia współpracę mię-
dzy dziećmi. Pojawia się sytuacja ciągłego porównywania między 
sobą, która skutkuje pojawieniem się lęku przed porażką oraz nega-
tywnymi zachowaniami wobec słabszych30. I. Chrzanowska, bada-
jąc jakość i efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w szkołach ogólnodostępnych, wskazuje na niechęć 
______________ 

30 B. Jachimczak, I. Chrzanowska, op. cit., s. 182. 
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nauczycieli w stosunku do idei nauczania włączającego31. Można 
zastanawiać się, czy podobne nastawienie panuje wśród nauczycieli 
klas integracyjnych – w szczególności wśród przedmiotowców czy 
nauczycieli nauczania zintegrowanego, którzy często nie są przygoto-
wani do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Ocena rodziców na ten temat została zbadana dzięki opisom sy-
tuacji panujących w klasie. Rodzice udzielili opinii, które odzwier-
ciedlają ich zdaniem rzeczywistość szkolną. Zapytano o stosunki: 

– między samymi uczniami, 
– między uczniami i nauczycielami, 
– między nauczycielami. 
Każdej z możliwych odpowiedzi (w formie kafeterii zamkniętej) 

został przypisany konkretny stosunek pomiędzy poszczególnymi 
grupami. Między nauczycielami wyróżniono stosunki: współpracy, 
współzawodnictwa, konfliktowe i dominacji jednej ze stron. Między 
uczniami wyróżniono stosunki: współpracy, współzawodnictwa, kon-
fliktowe, dominacji jednej z grup uczniów, dominacji dzieci pełno-
sprawnych. Między uczniami i nauczycielami wyróżniono stosunki 
współpracy, współzawodnictwa, konfliktowe i dominacji nauczyciela. 

Respondenci uznali, że między nauczycielami panuje współpra-
ca (ponad 94% wskazań), ale również prawie co trzeci rodzic za-
uważa, że niektórzy nauczyciele dominują. Jest to szczególnie nie-
korzystne w klasie integracyjnej, gdzie zatrudniony jest dodatkowy 
nauczyciel wspierający. Jeśli nauczyciel prowadzący dominuje i nie 
panuje między pedagogami pełna współpraca, ma to negatywne 
odzwierciedlenie w pracy z klasą oraz ma niekorzystne konsekwen-
cje dla rozwoju samych uczniów. Uzyskane wyniki są spójne z de-
klaracjami nauczycieli uzyskanymi przez Z. Gajdzicę, gdzie jedynie 
5,1% nauczycieli wczesnoszkolnych i 6,8% pedagogów specjalnych 
wskazało na trudności współpracy jako istotny czynnik warunkują-
cy sytuacje trudne32. 
______________ 

31 I. Chrzanowska, Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką 
specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 269-270. 

32 Z. Gajdzica, op. cit., s. 182. 
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Tabela 8. Stosunki panujące w klasie w opinii rodziców 

Stosunki w klasie 
Razem 

Ʃ % 

Między nauczycielami 

Współpraca 66 94,29 

Współzawodnictwo 8 11,43 

Konflikt 6 8,57 

Dominacja jednej ze stron 22 31,43 

Między uczniami 

Współpraca 66 94,29 

Współzawodnictwo 6 8,57 

Konflikt 5 7,14 

Dominacja jednej z grup uczniów 5 7,14 

Dominacja dzieci pełnosprawnych 6 8,57 

Między uczniami i nauczycielami 

Współpraca 62 94,29 

Współzawodnictwo 4 5,71 

Konflikt 0 0,00 

Dominacja nauczyciela 8 11,43 

Źródło: opracowanie własne 

Stosunki między uczniami zostały ocenione przez rodziców jako 
współpraca (ponad 94% wskazań). Jednakże ten aspekt wymaga 
doprecyzowania, gdyż dotyczy sytuacji dydaktycznych podczas 
trwania jednostek lekcyjnych, zatem w sytuacjach kreowanych 
przez nauczyciela. Prawdopodobnie inne oceny rodziców dotyczy-
łyby zachowań podczas przerw, czy ogólnie w sytuacjach pozasz-
kolnych. Również tak pozytywny obraz może wynikać z dużej gru-
py rodziców dzieci pełnosprawnych, w stosunku do rodziców 
dzieci z deficytami. Tak samo pozytywnie zostały ocenione stosunki 
między uczniami i nauczycielami (współpracę przypisało aż 94,29% 
wskazań). 
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W polskich szkołach podejmowane są działania na rzecz inte-
gracji. Wiele w tym zakresie jest już zrobione (chociażby kładziony 
coraz większy nacisk na zniesienie barier architektonicznych w bu-
dynkach użyteczności publicznej). Myślę jednak, że sporo wyzwań 
ciągle przed nami – w tym rozwijanie sieci wsparcia i budowanie 
szeroko pojętego partnerstwa edukacyjnego, do którego niezbędne 
jest zaangażowanie rodziców oraz przygotowanie nauczycieli.  
I. Chrzanowska wskazuje, że niezależnie od poziomu sprawności, 
każdy uczeń potrzebuje tego samego: „wszechstronnie wykształco-
nego, kompetentnego nauczyciela, specjalistów współpracujących  
z nim i z uczniem, wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne szkoły, naukowców, którzy przez swoje badania będą pracowali 
nad coraz lepszymi rozwiązaniami w edukacji”33. Można sobie ży-
czyć, aby dostęp do tak zorganizowanego kształcenia był czymś 
powszechnym. 
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nej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
Wychowanie i nauczanie integracyjne, red. M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo 

Oświatowe, Warszawa 1994. 
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Wprowadzenie 

Aktualnie w pedagogice specjalnej problematykę niepełnospraw-
ności ujmuje się w paradygmacie emancypacyjnym, w którym oso-
by z różnoraką niepełnosprawnością przedstawia się w kontekstach 
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społeczno-kulturowych, a nie wyłącznie indywidualistycznych1. Spe-
cyficzną grupą osób niepełnosprawnych, która przeciwstawia się 
traktowaniu ich jako osoby niepełnosprawne, a która z socjolingwi-
stycznego punktu widzenia stanowi mniejszość językowo-kulturo-
wą, są Głusi. Określenie „Głuchy” pisane wielką literą odnosi się do 
osób, które są głuche od urodzenia lub też ogłuchły we wczesnym 
dzieciństwie, a polski język migowy (PJM) jest ich pierwszym bądź 
preferowanym językiem w komunikacji. Ta ortograficzna konwen-
cja stosowana jest współcześnie w surdopedagogice, również w lite-
raturze obcojęzycznej (np. ang. deaf/Deaf)2. Podstawowym kryte-
rium odrębności kulturowej oraz źródłem tożsamości Głuchych jest 
głuchota oraz język wizualno-przestrzenny, jakim jest PJM3. Śro-
dowisko osób z uszkodzonym słuchem cechuje jednak heteroge-
niczność. Oznacza to, że wśród nich znajdują się zarówno osoby 
Głuche, a więc takie, które utożsamiają się z mniejszością językową 
i kulturową, jak i głuche (pisane małą literą), których ubytek słuchu 
jest najczęściej w stopniu głębokim, a które zintegrowały się ze śro-
dowiskiem osób słyszących4. 

Wśród osób z niepełnosprawnością osoby Głuche tworzą odse-
parowaną grupę, na rzecz emancypacji izolują się od słyszącego 
społeczeństwa, mocno wyznaczając granice swojej autonomii. 
Czynników wpływających na tworzenie się hermetycznej społecz-
ności Głuchych upatruje się m.in. w postrzeganiu ich przez pryzmat 
______________ 

1 A. Krause, Niepełnosprawność – Inny w paradygmacie humanistycznym, Niepełno-
sprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, t. 4, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 111-121. 

2 P. Rutkowski, M. Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w polskim ję-
zyku migowym (PJM), „LingVaria” nr 1(9) Rok V, 2010, s. 65-78. 

3 P. Tomaszewski, K. Kotowska, P. Krzysztofiak, Paradygmaty tożsamości u g/Głu-
chych: przegląd wybranych koncepcji, [w:] E. Woźnicka (red.), Edukacja niesłyszących – 
wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  
w Łodzi, Łódź 2017, s. 111-155. 

4 U. Bartnikowska, Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli 
społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu, Niepełnosprawność. 
Dyskursy pedagogiki specjalnej, t. 4, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2010, s. 27-41. 
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niepełnosprawności5. Wiele osób tworzących społeczność słyszą-
cych opisuje g/Głuchych jako kaleki, inwalidów. Twierdzą, że nale-
ży usprawniać ich społeczne funkcjonowanie, wyzwolić z izolacji. 
Działaniami zmierzającymi do tego celu ma być narzucenie ogólnie 
przyjętego sposobu komunikacji, metamorfoza osoby g/Głuchej  
w słyszącą, za pomocą uczenia ich sposobu życia i funkcjonowania 
reszty społeczeństwa6. 

Brak lub słaba znajomość środowiska osób g/Głuchych, ich ję-
zyka, kultury i sposobu funkcjonowania, medyczne ujmowanie 
głuchoty oraz dominacja paradygmatu biologicznego, koncentrują-
cego się na niepełnosprawności jako defekcie7 bezpośrednio kształ-
tuje postawy słyszących względem osób g/Głuchych, a tym samym 
przyczynia się do powstawania i powielania stereotypów. 

Wyjaśnienia terminologiczne 

Andrzej Paweł Wejland8 znalazł w literaturze ponad 260 definicji 
i swobodniejszych charakterystyk pojęciowych stereotypu. Z kolei 
Jan Błuszkowski twierdzi, że stereotyp jest pojęciem polisemicz-
nym, a jego definicje nie są pełne. W zależności od różnych dziedzin 
naukowych przyjmują one odpowiednią treść. Koncepcjami stereo-
typów zajmują się socjologia, psychologia społeczna, lingwistyka, 
logika i teoria poznania9. 

Ida Kurcz przedstawia podejście socjologiczne: 

socjologowie kładą większy nacisk na czynniki o charakterze kulturo-
wo-społecznym, bardziej globalnym, warunkujące kształtowanie się 

______________ 

5 D. Podgórska-Jachnik, Głusi Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2013. 

6 M. Wójcik, Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej  
i słabosłyszącej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008. 

7 A. Krause, op. cit., s. 111-121. 
8 A.P. Wejland, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, PAN, Warsza-

wa 1991, s. 211. 
9 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Dom Wydawniczy 

Elipsa, Warszawa, 2003. 
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stereotypów oraz na funkcje, jakie w społecznym zachowaniu się peł-
nią różne stereotypy dotyczące ,,innych” pod jakimkolwiek względem10. 

W obrębie zainteresowań socjologów znajdują się przede wszyst-
kim rozbieżności i podobieństwa między narodami, grupami spo-
łecznymi i zbiorowościami, a nie między poszczególnymi jednost-
kami. 

W modelu psychospołecznym z kolei przyjmuje się, że stereo-
typ, to ,,upowszechniony obraz myślowy, którego przedmiotem 
może być dowolna w zasadzie zbiorowość, nawet ta, wobec której 
zasoby kulturowe nie miały dostatecznego czasu, aby się uformo-
wać”11. W tym modelu jednostka może być nosicielem albo współ-
twórcą uformowanego w kulturze stereotypu. 

Definicja Uta Quasthoff zawiera aspekt logiczny i lingwistycz-
ny. Według autorki 

stereotyp jest werbalnym wyrazem przekonania skierowanego na gru-
py społeczne lub na jednostki, które są ich członkami. W aspekcie lo-
gicznym jest to osąd o określonych właściwościach (bezzasadnie 
upraszczający i generalizujący, połączony z emocjonalno-wartościującą 
tendencją i przypisujący jakiejś klasie osób określone właściwości  
i sposoby zachowania lub odmawiający ich). W aspekcie lingwistycz-
nym jest to zdanie12. 

Ze względu na cechy stereotypu badacze podają różne definicje, 
gdyż każda z koncepcji skupia się na innym jego aspekcie. Może on 
być pozytywny lub negatywny –połowa definicji przyjmuje, że ste-
reotyp jest „zły”, ponieważ kumuluje zgeneralizowane dane albo 
generalizacja jest nieprawdziwa i zniekształcona, albo jest zbyt 
sztywny bądź zawiera w sobie różne kombinacje cech negatyw-

______________ 

10 I. Kurcz, Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji, [w:] Kolokwia psychologicz-
ne. Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiński, I. Kurcz, Instytut Psychologii PAN, 
Warszawa 1992, s. 10. 

11 Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, ,,Leopoldium”, Wrocław 1997, s. 33. 
12 J. Raszke, Wobec bezrobocia – opinie i stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 

1999, s. 66-67. 
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nych13. Natomiast pozytywne stereotypy to przekonanie o pozytyw-
nych lub pożądanych cechach, które przypisujemy jakiejś grupie14. 

W 1954 r. Gordon Allport podał definicję stereotypizacji, która 
nie wartościowała stereotypów ani ludzi, którzy ich użyją. Według 
autora ,,stereotyp jest wyolbrzymionym przekonaniem, skojarzo-
nym z jakąś kategorią”15. 

Wszystkie wymienione wyżej definicje i rodzaje stereotypów są 
przez różnych autorów interpretowane indywidualnie. Artykuł kon-
centruje się na stereotypach, które dotyczą osób g/Głuchych i manual-
nych form komunikacji. Słyszące społeczeństwo, upraszczając rze-
czywistość, deprecjonuje tę grupę, tworząc jej nieprawdziwy obraz. 

Stereotypy dotyczące osób g/Głuchych 

Konsekwencje stereotypowego traktowania osób g/Głuchych 
przez słyszących przyczyniają się do powstawania społecznych barier 
oraz dystansu, który znajduje swe odzwierciedlenie w manifesto-
waniu zachowań wrogich albo/i nieufności. Uprzedzenia wzglę-
dem osób g/Głuchych mają znaczący wpływ na kształtowanie się 
ich własnego obrazu, zaniżoną samoocenę, poczucie bezpieczeń-
stwa czy poczucie sprawczości. Osoby głuche często zderzają się  
z problemem identyfikacji swojej przynależności społecznej (świat 
Głuchych/słyszących), a stereotypowe traktowanie uwstecznia pro-
cesy adaptacyjne oraz utrudnia akceptację niepełnosprawności. 

Wybrane mity i stereotypy, które funkcjonują w społecznej świa-
domości na temat osób g/Głuchych oraz argumenty, które stanowią 
rzeczywistość i obalają nieprawdziwy obraz tych osób, przedsta-
wiono poniżej: 

______________ 

13 B. Wojciszke, Psychologia społeczna. System poznawczy i procesy spostrzegania lu-
dzi, UG, Gdańsk 1983. 

14 T.D. Nelson, Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk 2003. 
15 Ibidem, s. 25-26. 
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Stereotyp 1: Traktowanie wszystkich osób g/Głuchych jako ta-
kich samych pod każdym względem. Postrzeganie jako osoby słabe, 
mniej wartościowe, nieporadne16. 

Fakt: Jak wspomniano we wstępie, środowisko osób z uszko-
dzonym analizatorem słuchu nie jest homogeniczne. Wielu osób 
żyje pomiędzy dwoma światami – światem słyszących i światem 
Głuchych. Niektórzy odnaleźli swoje miejsce wśród słyszących. 
Część z nich – bywa, że bezskutecznie – poszukuje swojego miejsca 
w społeczeństwie, swojej tożsamości. Dzielą ich zarówno różnice 
związane z uszkodzeniem słuchu, sposobem komunikacji (foniczna 
i/lub migowa), jak i wszystko to, co innych ludzi na świecie: cechy 
demograficzne, społeczne i jednostkowe17. 

Stereotyp 2: Wszyscy g/Głusi używają języka migowego lub 
przeświadczenie, że wszyscy potrafią odczytywać mowę z ust. Ste-
reotyp i przeświadczenie, że nie potrafią mówić18. 

Fakt: Głusi lub słabo słyszący mogą się porozumiewać na wiele 
sposobów: mogą migać, czyli używać języka migowego. Mogą pi-
sać, a więc używać języka pisanego (tradycyjnego pisania za pomo-
cą kartki i długopisu lub używając najnowszych technologii – raczej 
wśród pokolenia osób młodych i w średnim wieku: SMS-ów, e-maili, 
portali społecznościowych itp.). Mogą mówić (wielu g/Głuchych  
i słabo słyszących mówi, choć ich mowa może być zniekształcona 
pod względem artykulacyjnym)19. Możliwości odbioru akustyczne-
go można poprawić za pomocą aparatów słuchowych, implantów 
czy też urządzeń peryferyjnych, mamy wówczas do czynienia nie  
z czystym odczytywaniem mowy z ust, lecz z odbiorem wzrokowo- 
-słuchowym, a przy zastosowaniu jeszcze innych manualnych spo-
______________ 

16 M. Wójcik, op. cit., s. 46. 
17 Z. Teper-Solorz, Głusi - na marginesie „świata słyszących, „Uniwersyteckie Cza-

sopismo Socjologiczne” nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 40, za: U. Bartnikowska, Sytuacja społeczna i ro-
dzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 
Toruń 2010, s. 56-57, 64. 

18 M. Wójcik, op. cit., s. 46. 
19 http://glusiwpracy.dobrekadry.pl/pracagluchych/Sytuacja_i_mozliwosci_ 

aktywizacji_Gluchych.pdf [dostęp: 24.03.2018]. 
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sobów komunikacji, np. języka migowego, z odbiorem wzrokowo-
słuchowo-kinestetycznym. Odczytywanie mowy z ust jest zatem 
elementem kompleksowego porozumiewania się osób g/Głuchych. 
U dzieci niedosłyszących (według klasyfikacji głębokości i zakresu 
ubytku słuchu Międzynarodowego Biura Audiofonologii20 uszko-
dzenie słuchu w stopniu umiarkowanym – od 41 do 70 dB) odczy-
tywanie mowy z ust jedynie wspomaga słyszenie i rzadko osiąga 
poziom umożliwiający rozpoznawanie mowy wyłącznie wzrokiem. 
Natomiast u dzieci głuchych (uszkodzenie słuchu w stopniu znacz-
nym, tj. 71-90 dB lub głębokim – powyżej 91 dB) odczytywanie 
mowy z ust powinno być kształtowane i rozwijane podobnie jak 
mowa czynna21. 

Stereotyp 3: W społeczeństwie osób słyszących upowszechniony 
został mit, jakoby wszyscy głusi byli „głusi jak pień”, czyli nie sły-
szeli nic. 

Fakt: Nie jest to jednak prawdą. Zaledwie 2-4% osób z uszko-
dzonym słuchem rzeczywiście nie reaguje na bardzo silne dźwięki, 
jednak większość z nich wychwytuje z otoczenia głośne sygnały 
dźwiękowe22. 

Stereotyp 4: Posiadanie aparatu lub implantu słuchowego ozna-
cza przywrócenie słuchu. 

Fakt: Aparaty i implanty słuchowe nie przywracają słuchu. Apa-
rat słuchowy wspomaga słyszenie poprzez wzmocnienie dźwięków 
otoczenia, zaś implant, np. ślimakowy, przetwarza dźwięki w im-
pulsy elektryczne i przesyła je bezpośrednio do nerwów słucho-
wych. W przypadku wyłączenia lub zdjęcia tych protez przez osobę 
g/Głuchą, dalej będzie ona głucha. 

Niepodważalnym atutem korzystania z protez słuchowych jest 
tzw. dwukanałowy odbiór mowy: wzrokowo-słuchowy, który uła-
______________ 

20 H. Skarżyński, M. Mueller-Malesińska, W. Wojnarowska, Klasyfikacje zaburzeń 
słuchu, Audiofonologia, t. 10, Warszawa 1997, s. 55-57. 

21 B. Szczepankowski, Odczytywanie mowy z ust u dzieci z uszkodzonym słuchem, 
http://www.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=530 [dostęp: 24.03.2018]. 

22 B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi, WSiP, Warszawa 1999, 
s. 169. 
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twia odczytywanie mowy z ust23. Każdy człowiek jest specyficzną 
kombinacją cech i umiejętności, dlatego nie u wszystkich pacjentów 
można uzyskać poziom pełnej identyfikacji i dyskryminacji otacza-
jących nas dźwięków, w tym dźwięków mowy. Rehabilitacja pa-
cjentów nie zawsze kończy się sukcesem i osiągnięciem zadowalają-
cego progu słyszenia oraz uzyskaniem umiejętności posługiwania 
się mową werbalną w pełnym zakresie24. 

Stereotyp 5: Trudności komunikacyjne mogą przyczyniać się do 
powstania mitów na temat języka migowego – traktowanie go jako 
zbioru gestów, które uniemożliwiają wyrażanie pojęć abstrakcyj-
nych, odznaczającego się brakiem gramatyki, niepostrzeganym 
więc jako język25. Wśród mitów i przesądów dotyczących języka 
migowego można wymienić: określanie możliwości poznawczych  
i myślenia człowieka przez pryzmat języka migowego, postrzeganie 
języka mówionego jako wyznacznika inteligencji, postrzeganie ję-
zyka migowego jako prymitywną formę komunikacji i umniejszanie 
jego wartości, nauka mowy jest utrudniona przez wczesne przy-
swajanie języka migowego, zapobieganie rozwojowi języka migo-
wego przyczynia się do lepszego wychowania w języku mówionym26. 

Fakt: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, autorki pragną jedy-
nie zwrócić uwagę na obecność powyższych mitów i stereotypów,  
a zainteresowanych odsyłają do zaznajomienia się z tą problematy-
ką, którą szeroko opisuje Piotr Tomaszewski27. 

______________ 

23 A. Korzon, Implanty ślimakowe w rehabilitacji osób z uszkodzonym narządem słu-
chu, „Niepełnosprawność” 2010, nr 4, s. 13. 

24 B. Kasica, K. Kasica-Bańkowska, Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po 
wszczepieniu implantu ślimakowego, Logopedia Silesiana, nr 2, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 167. 

25 D. Bouvet, Mowa dziecka – wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, WSiP, 
Warszawa 1996, s. 134-142. 

26 S. Prillwitz, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, WSiP, War-
szawa 1996, s. 293. 

27 P. Tomaszewski, Funkcjonowanie językowo-poznawcze u dzieci głuchych, [w:] 
Edukacja głuchych, Materiały konferencyjne, red. M. Sak, Rzecznik Praw Obywatel-
skich, Warszawa 2014. 
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W niniejszym tekście przedstawiono analizę wyników badań 
dotyczących wybranych stereotypów myślowych na temat osób 
g/Głuchych, PJM i systemu językowo-miganego (SJM). 

Założenia metodologiczne badań własnych 

Głównym celem podjętych badań było poznanie, które z wy-
branych stereotypów funkcjonują wśród studentów pierwszego 
roku pedagogiki specjalnej oraz w jakim stopniu ci studenci posłu-
gują się stereotypami w kontekście osób g/Głuchych i manualnych 
systemów komunikacji, tj. PJM i SJM. 

Służące temu celowi dane empiryczne zostały zgromadzone 
przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, a za narzędzie po-
służył kwestionariusz ankiety. Skonstruowane narzędzie częściowo 
powstało w oparciu o wybrane funkcjonujące w społeczeństwie 
mity odnoszące się do osób głuchych, autorstwa Włodzimierza Pie-
trzaka28 oraz stereotypy dotyczące PJM, które wyróżnił Mariusz 
Sak29. Kwestionariusz ankiety składał się z 16 stwierdzeń zamknię-
tych, na które studenci poddani badaniu udzielali odpowiedzi 
„prawda“ lub „fałsz“. 

Przez wzgląd na podjętą problematykę badawczą sprecyzowa-
no następujące pytania szczegółowe: 

a) Jakie stereotypy dotyczące osób g/Głuchych funkcjonują 
wśród studentów pedagogiki specjalnej? 

b) Jakie stereotypy dotyczące manualnych systemów komunika-
cji są obecne w myśleniu studentów pedagogiki specjalnej? 

c) Które z poszczególnych stereotypów są najczęściej wymie-
niane przez studentów pedagogiki specjalnej? 

Badaniami przeprowadzonymi w 2016 r. objęto grupę 84 stu-
dentów pierwszego roku o kierunku pedagogika specjalna na Uni-
______________ 

28 B. Szczepankowski, Wyrównywanie szans osób niesłyszących – optymalizacja ko-
munikacji językowej, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Siedlce 1998, s. 41-47. 

29 M. Sak, Wczesne zaangażowanie: skrypt dla słuchaczy kursu Głuchy jako wzór, Pol-
ski Związek Głuchych, Łódź 2012, s. 58-59. 
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wersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie. Analiza danych z metryczki wykazała, że w tej próbie bada-
nej niekwestionowaną większość (99%) stanowiły kobiety. Wśród 
respondentów, którzy podjęli pierwszy rok studiów, średnia wieku 
wynosiła 19 lat. 

Wyniki badań własnych 

Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu zostały podzielone na 
dwie kategorie. Pierwsza kategoria dotyczyła ustosunkowania się 
do stereotypów związanych z osobami g/Głuchymi, druga z kolei 
odnosiła się do stereotypów poświęconych manualnym systemom 
komunikacji, zarówno polskiemu językowi migowemu, jak i syste-
mowi językowo-miganemu. Wyniki zebranego materiału empirycz-
nego, dotyczącego stereotypów związanych z osobami g/Głuchymi, 
przedstawiono w tabeli 1. 

Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli 1, najpopular-
niejszym stereotypem (38,1%) wśród badanych studentów jest ten, 
który stwierdza, że w sytuacji otrzymania przez dziecko głuche 
wsparcia w „słyszeniu” w postaci protez słuchowych, dalej wszyst-
ko rozwija się tak, jak u dzieci słyszących. Bynajmniej, jak zaznacza 
jedna z autorek, Malwina Kocoń w swoim tekście30, sam fakt zaopa-
trzenia dziecka niesłyszącego w aparat bądź implant słuchowy nie 
doprowadzi do poprawy jakości odbieranych dźwięków otoczenia, 
mówienia, a także rozumienia mowy. W celu osiągnięcia adekwat-
nie wysokiego poziomu wspomnianych funkcji i umiejętności, wa-
runkiem koniecznym jest zapewnienie i objęcie zaprotezowanego 
dziecka głuchego opieką rehabilitacyjną, która to jest procesem dłu-
gim, żmudnym, a która nie we wszystkich przypadkach przynosi 
oczekiwane bądź satysfakcjonujące efekty. 
______________ 

30 M. Kocoń, Stereotypy myślowe dotyczące osób niesłyszących i języka migowego, 
[w:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełno-
sprawnością: konteksty indywidualne i środowiskowe, T. 4.2., red. K. Parys, M. Pasteczka, 
J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 136-149. 
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Tabela 1. Stereotypy badanych dotyczące osób g/Głuchych 

L.p. Stwierdzenie 
Prawda Fałsz 

Brak od-
powiedzi 

N % N % N % 

1. Niesłyszący mają niższe IQ od słyszących 1 1,2 82 97,6 1 1,2 

2. Wszyscy niesłyszący posługują się języ-
kiem migowym 31 36,9 53 63,1 0 0 

3. Wszyscy niesłyszący chcą być wyleczeni 
i chcą słyszeć 30 35,7 52 61,9 2 2,4 

4. Wszyscy niesłyszący umieją odczytywać 
mowę z ust 19 22,6 65 77,4 0 0 

5. Niesłyszącym nie przeszkadza hałas 21 25 57 67,9 6 7,1 

6. Głuchy i głuchoniemy to synonimy 10 11,9 71 84,5 3 3,6 

7. Aparaty i implanty słuchowe przywraca-
ją słuch 10 11,9 71 84,5 3 3,6 

8. Jeżeli dziecko niesłyszące dostanie wspar-
cie w „słyszeniu“, dalej wszystko rozwija 
się tak, jak u dzieci słyszących 32 38,1 48 57,1 4 4,8 

9. Wszyscy niesłyszący są „głusi jak pień“ 1 1,2 81 96,4 2 2,4 

10. Głusi rodzice mają zawsze głuche po-
tomstwo 5 5,9 78 92,9 1 1,2 

Źródło: wyniki badań własnych 

Drugim najczęściej pojawiającym się (36,9%) w zaznaczanych 
przez respondentów stwierdzeniach jest mit głoszący, że wszystkie 
osoby głuche posługują się językiem migowym. Przy tej okazji war-
to zaznaczyć, że społeczność osób głuchych nie jest homogeniczna 
pod względem komunikacyjnym. Wśród osób głuchych znajdują się 
takie, dla których PJM jest językiem pierwszym. W takiej sytuacji 
znajdują się dzieci głuche rodziców Głuchych, a także dzieci słyszą-
ce rodziców Głuchych (tzw. CODA, ang. Children of Deaf Adult). 
Głusi rodzice najczęściej komunikują się ze swoimi dziećmi w języ-
ku migowym, a te w sposób naturalny przyswajają go jako język 
pierwszy. Bywa też, że PJM jest dla głuchych językiem obcym – 
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najczęściej dotyczy to dzieci głuchych rodziców słyszących, którzy 
nie migają oraz dorosłych głuchych, którzy na co dzień komunikują 
się w języku polskim. 

Kolejnym dość popularnym stereotypem (35,7%) pojawiającym 
się w analizowanym materiale empirycznym jest stwierdzenie, że 
wszystkie osoby g/Głuche chcą być wyleczone ze swojej głuchoty. 
Faktem jednak jest, iż osoby Głuche nie pojmują swojej głuchoty  
w kategoriach swego rodzaju patologii narządu słuchu czy niepeł-
nosprawności. Jak pisze P. Tomaszewski „Głusi wcale nie muszą 
czuć się niepełnosprawni, a swą głuchotę mogą traktować nie jako 
złe doświadczenie bądź ułomność, lecz jako unikatową przypa-
dłość, która stanowi dla nich klucz do własnej tożsamości i jest po-
wodem do dumy”31. 

Optymistyczny wydaje się fakt, iż zdecydowana większość ba-
danych studentów (97,6%) nie zgadza się ze stereotypem, iż jakoby 
osoby g/Głuche mają niższy iloraz inteligencji od społeczeństwa 
słyszącego. Przyczyn pojawienia się tego stereotypu w społeczeństwie 
można upatrywać w latach 50. XX w., które to Marc Marschark  
i Loes Wauters32 wymienili jako pierwszy z czterech okresów badań 
nad funkcjonowaniem poznawczym zarówno dzieci, jak i dorosłych 
głuchych. W tychże latach uznawano głuchych za osoby o niższym 
poziomie inteligencji. Niemniej jednak relatywnie niskie wyniki  
w zakresie ilorazu inteligencji osoby głuche uzyskiwały nie – jak 
zakładano – z przyczyn etiologii głuchoty, braku wczesnej rehabili-
tacji czy braku bądź niedostatecznego opanowania języka foniczne-
go, ale przede wszystkim z powodu zaniedbań metodologicznych 
podczas badań przeprowadzanych nad rozwojem poznawczym 
dzieci głuchych. Z korzyścią dla g/Głuchych myślenie to podlegało 
zmianom, by w latach 70. XX w. uznać, że wysunięte we wcześniej-
______________ 

31 P. Tomaszewski, Kształtowanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego 
języka migowego, [w:] Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, red. P. Toma-
szewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015, s. 22. 

32 M. Marschark, L. Wauters, Cognitive functioning in deaf adults and children,  
[w:] The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, red. M. Marschark, 
P.E. Spencer, Volume 1 (2 ed.), Oxford University Press, New York 2011, s. 487-499. 
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szych latach wnioski z badań nad inteligencją głuchych były nie-
uzasadnione33. 

Wśród respondentów obserwuje się wysoki poziom świadomo-
ści (96,4%) w zakresie fałszywości stwierdzenia stanowiącego, że 
wszyscy głusi są „głusi jak pień”. 

Interesujące wyniki uzyskano także w kwestii stwierdzenia, że 
g/Głusi rodzice mają zawsze głuche potomstwo. Zdecydowana 
większość studentów objętych badaniem (92,9%) uznaje powyższe 
stwierdzenie za niezgodne z rzeczywistością. W istocie, jak zazna-
czają Marek Świdziński34 czy też Piotr Tomaszewski35, najwięcej 
dzieci głuchych (aż 90%) rodzi się w rodzinach słyszących. Pozostałe 
10% dzieci głuchych ma rodziców g/Głuchych. Ten stan rzeczy po-
twierdzają również Małgorzata Czajkowska-Kisil i Agnieszka La-
skowska-Klimczewska36. Wartym podkreślenia wydaje się fakt, że  
z kolei większość rodziców g/Głuchych ma dzieci słyszące37. 

Kolejny z analizowanych stereotypów dotyczył manualnych 
sposobów komunikacji, zarówno PJM jak i SJM. Dane zgromadzone 
na podstawie materiału empirycznego przedstawiono w tabeli 2. 

Wśród respondentów dominuje (56%) przekonanie o uniwer-
salności języka migowego. Opinia, że język migowy jest uniwersal-
ny, a więc na całym świecie języki migowe są do siebie podobne, 
jest niezgodna z prawdą. W rzeczywistości języki migowe są w po-
dobnym stopniu zróżnicowane jak języki foniczne, co potwierdzają 
______________ 

33 P. Tomaszewski, Funkcjonowanie językowo-poznawcze…, s. 14-31. 
34 M. Świdziński, Wprowadzenie, [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce, Raport ze-

społu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, red. M. Świdziński, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 8-12. 

35 P. Tomaszewski, Mówić czy migać? Prawo dziecka głuchego do wychowania dwu-
języcznego, [w:] Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, red. D. Gora-
jewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005, s. 113-124. 

36 M. Czajkowska-Kisil, A. Laskowska-Klimczewska, CODA: Inność nierozpo-
znana, [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich, red. M. Świdziński, Warszawa 2014, s. 117. 

37 B.L. Mallory, H.W. Zingle, J.D. Schein, Intergenerational Communication Modes 
In Deaf-Parented Families, „Sign Language Studies” 1993, nr 78, s. 73-92. 



126 MALWINA KOCOŃ, MAGDALENA SKALNY 

Tabela 2. Stereotypy badanych dotyczące języka migowego (SJM i PJM) 

L.p. Stwierdzenie 
Prawda Fałsz 

Brak od-
powiedzi 

N % N % N % 

1. SJM to naturalny język osób niesłyszących 32 38,1 19 22,6 33 39,3 

2. PJM jest subkodem języka polskiego 37 44,0 16 19,0 31 37,0 

3. PJM utrudnia naukę mowy i rozumienia 
języka polskiego 6 7,1 46 54,8 32 38,1 

4. PJM został stworzony przez osoby słyszące 35 41,7 15 17,8 34 40,5 

5. Język migowy jest uniwersalny – jest 
wszędzie taki sam 47 56,0 34 40,5 3 3,5 

6. Język migowy to jedyny język, jakim 
posługują się osoby niesłyszące 26 31,0 54 64,3 4 4,7 

Źródło: wyniki badań własnych 

badania Heleen Bos i Trude Schermer38. Przekonanie o uniwersal-
ności języka migowego może wynikać z faktu, że osobom g/Głu-
chym komunikującym się w różnych językach migowych możliwie 
łatwiej jest się porozumieć aniżeli osobom słyszącym porozumiewa-
jącym się w różnych językach fonicznych. Wynika to z występowania 
pewnych uniwersaliów gramatycznych w językach migowych, któ-
re oparte są na ekspresji mimicznej twarzy, naturalnych gestach, ję-
zyku ciała i elementów pantomimy39. Wartym podkreślenia wydaje się 
fakt, że istnieje międzynarodowy system komunikowania się, który 
określa się mianem międzynarodowego migowego (ang. International 
Sign), a którym posługują się g/Głusi np. na arenie międzynarodo-
wej (podczas zagranicznych konferencji, wyborów Miss & Mistera, 

______________ 

38 H. Bos, T. Schermer, Sign language research. Proceedings od the 4th European Con-
gress on sign language research, Muniach, Sptemper 1-3. Hamburg: Signum, 1995, za: 
P. Tomaszewski, Mity o Polskim Języku Migowym, „Nauczyciel w Świecie Ciszy” 
2006, nr 8, s. 2-11. 

39 Ibidem. 
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Deaflympics itp.) oraz podczas spotkań, w których uczestniczą oso-
by z różnych stron świata40. 

Drugim popularnym mitem (44%) przejawianym wśród bada-
nych studentów jest opinia, że PJM jest subkodem języka polskiego. 
Jak zaznacza Sylwia Łozińska: „Zaistnienie PJM było (…) niezależ-
ne od polszczyzny fonicznej i dokonało się dzięki potrzebom ko-
munikacyjnym samych głuchych, bez ingerencji ze strony słyszącego 
środowiska”41. Subkodem wizualno-przestrzennym języka polskie-
go jest SJM, co oznacza, że wykorzystuje polską gramatykę i znaki 
języka migowego. Wymaga to podkreślenia nie tylko z uwagi na 
powszechność tego stereotypu, ale również na fakt, iż autorzy tek-
stów naukowych poruszających problematykę surdopedagogiczną, 
niejednokrotnie nie rozróżniają PJM i SJM, co odzwierciedla się  
w społecznej percepcji osób g/Głuchych w społeczeństwie słyszą-
cym42. 

Spośród wszystkich wymienionych w tabeli mitów i stereoty-
pów najbardziej dyskusyjną okazała się opinia nr 4: „PJM został 
stworzony przez osoby słyszące”, w największym stopniu bowiem 
podzieliła ona badaną grupę studentów. Niemal taka sama liczba 
badanych respondentów zgodziła się z tym stwierdzeniem (35 osób, 
co stanowi 41,7%), co uchyliła się od odpowiedzi (34 osoby, co sta-
nowi 40,5%). Równie wysoki odsetek badanych osób uchylił się od 
odpowiedzi w przypadku stwierdzenia nr 1: „SJM to naturalny 
język osób niesłyszących”. 32 osoby, co stanowi 38,1% zgodziło się  
z tą tezą, z kolei 33 osoby, co stanowi 39,3%, nie udzieliły żadnej 
odpowiedzi. 
______________ 

40 https://edl.ecml.at/Facts/FAQsonsignlanguage/tabid/2741/language/pl-PL/ 
Default.aspx [dostęp: 30.01.2018]. 

41 S. Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM), [w:] 
Ruch w języku – język w ruchu, red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek, wyd. Uniwersy-
tet Śląski, GNOME, Katowice 2012, s. 90. 

42 E. Moroń, Konceptualizacja języka migowego w edukacji niesłyszących – spojrzenie 
krytyczne, [w:] Edukacja niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, Łódź 
2011, 157-169. 



128 MALWINA KOCOŃ, MAGDALENA SKALNY 

Wnioski i postulaty 

Analiza uzyskanego na podstawie skonstruowanych narzędzi 
materiału empirycznego ujawniła obecność stereotypów dotyczą-
cych osób g/Głuchych, PJM i SJM w świadomości badanych stu-
dentów pierwszego roku pedagogiki specjalnej. 

Uzyskane na podstawie badań wnioski wskazują, że część za-
wartych w badaniu stereotypów nie jest uznawana przez studen-
tów, zaś część z nich sugeruje, że wiedza dotycząca zarówno osób 
g/Głuchych, jak i PJM oraz SJM jest niekompletna, podszyta stereo-
typami, a co za tym idzie, może (ale nie musi) przyczynić się do 
tendencyjnego powielania i upowszechniania nieprawdziwych ha-
seł. Jednakże fakt, że badania były realizowane na grupie studen-
tów pierwszego roku, może budzić nadzieję, że w toku studiowa-
nia, zdobywania i pogłębiania wiedzy, ich początkowy stan wiedzy 
i myślenie podszyte znamionami stereotypu, ulegnie całkowitemu 
bądź częściowemu przeobrażeniu. 

W świetle uzyskanych wyników autorki pragną zaznaczyć, że 
celem działań społeczeństw rozwiniętych jest pogłębienie szeroko 
rozumianego humanitaryzmu, a w związku z tym zmniejszenie 
audyzmu43. Podstawą tych działań powinno być zatem sukcesywne 
uświadamianie, pogłębianie i poszerzanie wiedzy na temat osób 
g/Głuchych, ich kultury oraz języka, która przyczynia się do 
zmniejszenia zjawiska stereotypizacji, a są one następujące: 

̶ organizacja spotkań z osobami głuchymi i poznawanie ich śro-
dowiska poprzez zanurzenie w nim, 

______________ 

43 Audyzm w ujęciu H. Lane (Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głu-
chych, tłum. T. Gałkowski, J. Kobosko, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 1996, s. 68), to „zajmowanie się ludźmi głuchymi (…), przygotowywanie na 
ich temat kategorycznych orzeczeń, opisywanie ich i wyrażanie autorytatywnych 
opinii, nauczanie o nich, rozporządzanie do jakich szkół powinni uczęszczać  
a w niektórych przypadkach decydowanie o tym, gdzie mają mieszkać. Mówiąc 
krótko, audyzm jest sposobem, za pomocą którego słyszący dominują, dokonują 
restrukturyzacji i sprawują władzę nad społecznością głuchych”. 
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̶ organizacja wizyt w Polskim Związku Głuchych w celu po-
znania osób pracujących, z głuchymi oraz ich doświadczeń  
i opinii na ich temat; 

̶ zapoznanie studentów z metodami i strategiami edukacyjnymi 
stosowanymi w systemie kształcenia głuchych, 

̶ udzielanie się w imprezach kulturalno-oświatowo-integracyj-
nych, 

̶ zapoznanie studentów z literaturą, kinematografią i programa-
mi poruszającymi tematykę osób głuchych i języka migowego, 

̶ organizacja wykładów dotyczących zjawiska stereotypizacji  
i uprzedzeń, 

̶ zaznajomienie z kulturą osób głuchych, 
̶ zapoznanie studentów z lingwistycznym opisem języka migo-

wego. 
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Jako niepełnosprawna kobieta odczuwałam głębokie poczucie alienacji 
ze strony niepełnosprawnych feministek oraz gniew, 

które wydawało się być założeniem, 
że są po tej „samej stronie” co ja 

Jenny Morris1 

______________ 

1 J. Morris, Feminism and Disability, „Feminist Review” 1993, nr 43. 
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1. Wprowadzenie 

Przez długi czas myślenie o niepełnosprawności wpisywało się 
w tzw. indywidualny (medyczny) model, w którym zjawisko nie-
pełnosprawności postrzegane było jako osobista tragedia jednostki 
czy konsekwencja choroby2. Indywidualistyczny paradygmat uj-
mowania niepełnosprawności koncentrował się przede wszystkim 
na dążeniu do separacji osób z niepełnosprawnością od pozostałej, 
„normalnej” części społeczeństwa. Stanowi odzwierciedlenie mode-
lu szpitala jako miejsca przeznaczonego dla ciężko chorych osób. 
Zwieńczeniem takiego pojmowania niepełnosprawności jest zasto-
sowanie m.in. teorii naznaczania społecznego3. 

Wraz z pojawieniem się w latach 60. ubiegłego wieku ruchu 
emancypacyjnego osób z niepełnosprawnościami dokonała się za-
sadnicza zmiana w rozumieniu zjawiska niepełnosprawności. Prze-
jawem tego ruchu były masowe protesty osób niepełnosprawnych 
w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze spowodowane opóźnie-
niami we wprowadzaniu ustawy rehabilitacyjnej zabraniającej dys-
kryminowania osób niepełnosprawnych4. W Wielkiej Brytanii historia 
tego ruchu związana była głównie z działalnością Związku Upośle-
dzonych Fizycznie Przeciw Segregacji (ang. Union of the Physically 
Impaired Agains Segregation, UPIAS). Związek składał się z niewiel-
kiej grupy osób niepełnosprawnych fizycznie, mających na celu 
wyeliminowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami nie-
pełnosprawnymi, zapewnienia im pełnego uczestnictwa w życiu 

______________ 

2 B. Kowalska i in., Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, 
„Studia Socjologiczne” 2014, nr 2, s. 226. 

3 B. Gąciarz, Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuń-
czego do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczna” 2014, nr 2, s. 19. 

4 Na początku lat 70. ubiegłego wieku uchwalono ustawę, nadając osobom nie-
pełnosprawnym prawa obywatelskie, budując tym samym podstawę amerykańskiej 
wersji społecznego modelu niepełnosprawności jako modelu mniejszości. Szerzej 
pisze o tym: A. Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna, 
„Studia Edukacyjne” 2018, nr 48, s. 102. 
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społecznym, niezależnej egzystencji, aktywności zawodowej czy de-
cydowania własnym życiu5. 

Społeczny model niepełnosprawności stanowi wyzwanie dla dys-
kryminacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, łącząc w sobie 
prawa obywatelskie, aktywizm polityczny. Jest także potężnym 
narzędziem w tworzeniu zmian społecznych i politycznych, dyskusji 
o społeczno-historycznym ucisku osób niepełnosprawnych, a także 
w prowadzeniu badań6. Jenny Morris podkreśla, że Ruch na rzecz 
praw osób niepełnosprawnych, który zdominowany był przede 
wszystkim przez mężczyzn, zaniedbał kwestie seksualności i re-
produkcji – dziedziny szczególnie istotnej dla życia kobiet. Spowo-
dowało to, iż niepełnosprawne kobiety czuły się marginalizowane 
przez sam ruch, który miał rzekomo reprezentować je jako osoby 
niepełnosprawne7. 

Celem artykułu jest przedstawienie opisu feministycznych stu-
diów nad niepełnosprawnością oraz ich rozwoju w ciągu ostatnich 
30 lat. W pierwszej części artykułu przedstawione są podstawowe 
założenia studiów feministycznych, przy szczególnym zwróceniu 
uwagi na trzy główne kategorie teorii feministycznych. W dalszej 
części artykułu wskazana zostanie geneza i istota feministycznych 
studiów nad niepełnosprawnością, a także zasygnalizowane będą 
kierunki zainteresowań feministycznych badań w obrębie zjawiska 
niepełnosprawności. 

2. Rozwój studiów feministycznych 

Studia feministyczne rozwijały się spontanicznie, bez spójnej 
teorii. Główne zainteresowanie w ramach studiów feministycznych 
______________ 

5 A. Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna, „Studia 
Edukacyjne” 2018, nr 48, s. 102. 

6 J. Owens, Exploring the critiques of the social model of disability: the transformative 
possibility of Arendt’s nation of power, „Sociology of Health and Illness” 2015, nr 3. 

7 J. Morris, Introduction, [w:] Encounters with strangers. Feminist and disability, red. 
J. Morris, The Women’s Press, London 1996, s. 2. 
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dotyczyło prowadzeniu kursów oraz badań skupiających się róż-
nych aspektach sytuacji i doświadczeń kobiet8. Najbardziej widocz-
na forma wzrostu aktywności społeczno-politycznej kobiet miała 
miejsce w latach 60. ubiegłego wieku i związana była z działalno-
ścią Ruchu Wyzwolenia Kobiet w Stanach Zjednoczonych. Ewa 
Gontarczyk zauważa, że w ramach działalności tego ruchu wyod-
rębnione zostały studia feministyczne (ang. feminist studies) często 
określane terminem studia kobiet (ang. women’s studies) oraz studia 
kobiece (ang. female studies)9. 

W literaturze przedmiotu trudno jest odnaleźć jednoznaczną de-
finicję feminizmu. Oznacza on ruchy, ideologie i doktryny podej-
mujące problematykę równości prawnej, politycznej i społecznej 
kobiet i mężczyzn10. Feminizm jest pojęciem złożonym. Socjolog 
Judith Lorber opracowała trzy główne kategorie teorii feministycz-
nych, za kryterium przyjmując ich stosunek do istniejących kultu-
rowych konstrukcji kobiecości i męskości. Autorka wymienia: femi-
nizm reformistyczny (ang. gender-reform feminism), feminizm oporu 
(ang. gender-resistance feminism) oraz feminizm rebeliancki (ang. 
gender-rebelion feminism)11. 

Feminizm reformistyczny zakłada, że podobieństwa między 
kobietami a mężczyznami są większe niż dzielące ich różnice. Zwo-
lennicy feminizmu reformistycznego pragną, aby kobiety posiadały, 
podobnie jak mężczyźni, możliwość pełnego uczestnictwa we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. Lober wyróżniła cztery 
typy reformistycznego feminizmu, zorientowane przede wszystkim 
na zmianę obowiązujących form kobiecości i męskości, należą do 
nich: feminizm liberalny, marksistowski, socjalistyczny i „Trzeciego 
______________ 

8 E. Gontarczyk, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach 
feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań 1995, s. 59. 

9 Ibidem. 
10 J. Helias, W. Jedlecka, Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dys-

kursie o kobietach, E-wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 
Wrocław 2018. 

11 C.M. Renzetti, D.J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, przeł. A. Grom-
kowska-Melosik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 33. 
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Świata” (tzw. rozwojowy). Zwolennicy feminizmu oporu koncen-
trują się głównie na odmienności kobiecych i męskich idei i do-
świadczeń. Badaczka podkreśla, że warunkiem zerwania z męską 
dominacją jest tworzenie przez kobiety własnych organizacji  
i wspólnot. Lober do tego nurtu zalicza feminizmy: radykalny, les-
bijski, psychoanalityczny i „punktu widzenia” (ang. stand-point  
feminism). Ostatni, feminizm rebeliancki, określany także jako „trze-
cia fala” feminizmu, całkowicie odchodzi od sposobów konceptua-
lizowania płci biologicznej i płci kulturowej, które są typowe dla 
pierwszej i drugiej fali feminizmu. Feminizm rebeliancki sprzeciwia 
się dominującym konstrukcjom płci kulturowej, a w jego skład 
wchodzą następujące nurty: feminizm wielorasowy (ang. multiracial 
feminism), feminizm mężczyzn, feminizm społecznego konstrukty-
wizmu, feminizm postmodernistyczny i teoria queer12. 

Obecnie toczy się dyskusja związana z definiowaniem i rozwi-
janiem teorii feministycznej – nad jej przyszłością i kierunkami 
rozwoju. Duża różnorodność oraz liczba problemów podejmowa-
nych we współczesnej literaturze feministycznej ukazują złożoność 
feminizmu i zróżnicowanie rozwijanych teorii13. Jednocześnie wspom-
niana różnorodność feminizmu stanowi przyczynę jego problemów. 
Ważnym do podkreślenia jest zjawisko „stwardnienia ruchu”, gdyż 
ulega on podziałowi na segmenty, które przestają na siebie reago-
wać. Jak zauważa Rosalind Delmar, 

zamiast wewnętrznego dialogu pojawiają się nazwy części: radykalne 
feministki, marksistowskie feministki, lesbijskie separatystki, kobiety 
kolorowe itd. Każda z tych grup troskliwie chroni swoje poczucie toż-
samości. Każda uważa, że stanowi najbardziej wartościowy nurt femi-
nizmu, inne są ignorowane lub zdecydowanie krytykowane14. 

Jonathan H. Turner ukazuje, że socjolożki nie wpłynęły na 
kształt swojej dziedziny. Sama socjologia jest na tyle rozbita, że 
______________ 

12 Ibidem, s. 33-36. 
13 E. Gontarczyk, op. cit., s. 78. 
14 C.M. Renzetti, D.J. Curran, op. cit., s. 33, za: R. Delmar, What is feminism?, [w:] 

What is feminism?, red. J. Mitchell & A. Oakley, New York 1986. 
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trudno jest, startując z różnych perspektyw teoretycznych, dokonać 
wewnętrznej zmiany całości. Według badacza feminizm musiałby 
wypracować jedną koncepcję i z tej jednej koncepcji walczyć  
o zmianę całej socjologii15. Joan Acker proponuje stworzenie para-
dygmatu feministycznego, który miałby: (1) ułatwić lepsze zrozu-
mienie struktury klasowej, państwowej, przewrotu społecznego  
i militaryzmu; (2) umieścić kobiety i ich życie na centralnym miej-
scu w procesie zinterpretowania stosunków społecznych jako cało-
ści; (3) budować metodologię, która wytwarza wiedzę bardziej dla 
kobiet niż o kobietach we wszelkich różnorodnych sytuacjach16. 

W społecznej świadomości feminizm funkcjonuje jako ruch 
emancypacyjny, którego zwolennicy (zwolenniczki) wysuwają po-
stulaty związane z „walką płci”, mającą doprowadzić do rewolucji 
społecznej i zniszczenia tradycyjnego porządku17. Jak podkreśla 
Griselda Pollock, „termin feministka funkcjonuje jako nieustanna 
prowokacja wobec kobiet zaangażowanych w studia feministyczne, 
podobnie zresztą jak wobec innych naukowców i teoretyków”18. 

3. Feministyczne studia nad niepełnosprawnością –  
kobieca perspektywa niepełnosprawności? 

Niepełnosprawne kobiety były do niedawna niewidoczne w ru-
chach feministycznych. Wyobrażenia silnych i kompetentnych ko-
biet stały w konflikcie ze stereotypami o niepełnosprawności. Nie-
pełnosprawne feministki krytykowały badania prowadzone przez 
ruch feministyczny, przede wszystkim za wykluczanie doświad-
czeń niepełnosprawnych kobiet z analizy feministycznej. Badania 
______________ 

15 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004,  
s. 674. 

16 Ibidem, s. 673. 
17 A. Zygmunt, Feminizm a symboliczna ideologia, „Oblicza Komunikacji” 2009,  

t. 2, s. 338. 
18 G. Pollock, Polityki teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie hi-

storii sztuki, tłum. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 1997, nr VIII, s. 158. 
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feministyczne, które w założeniu próbowały zintegrować różno-
rodność doświadczeń kobiet w oparciu o rasę, orientację seksualną, 
wykluczyły niepełnosprawne kobiety. Przełom nastąpił na począt-
ku lat 80. ubiegłego wieku i związany był z pracą Gwyneth Mat-
thews, opartą na wywiadach z 40 niepełnosprawnymi kobietami. 
Następnie w 1984 r. Komisja ds. zatrudnienia niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych opracowała raport po-
twierdzający niekorzystny status niepełnosprawnych kobiet ze 
względu na wykształcenie, aktywność zawodową w porównaniu  
z niepełnosprawnymi mężczyznami. W roku 1985 opublikowana 
została przez Marry Deegan i Nancy Brooks obszerna monografia. 
Jedenaście rozdziałów poświęconych jest w całości problematyce 
niepełnosprawnych kobiet, braku informacji o ich życiu, doświad-
czeniach oraz potrzeb zmiany ich warunków życiowych, które 
przyczyniają się do utrwalania nierówności społecznych, doświad-
czanych przez niepełnosprawne kobiety19. 

W ostatnich dziesięcioleciach osoby z niepełnosprawnością i ich 
sprzymierzeńcy osiągnęli wiele w walce o prawa obywatelskie czy 
integrację społeczną. Bez względu na to, czy uwzględnimy już osią-
gnięte korzyści przez środowisko osób niepełnosprawnych, czy 
nadzieję, że dopiero nastąpią, stwierdzić należy, iż kobiety niepeł-
nosprawne znajdują się w stosunkowo mniej korzystnej sytuacji 
aniżeli niepełnosprawni mężczyźni. Badania przeprowadzone  
w wielu państwach wykazały, że niepełnosprawne kobiety napoty-
kają dodatkowe niedogodności w porównaniu do niepełnospraw-
nych mężczyzn, m.in w: zapewnieniu niezależnego życia, edukacji, 
opiece zdrowotnej, opiece społecznej, dostępu do dóbr kultury20. 
______________ 

19 Ch.M. Tilley, Health Care for Women with Physical Disabilities: Literature Review 
and Theory, „Sexuality and Disability” 1998, nr 2. 

20 Antonina Ostrowska wskazuje, że takie utrudnienia jak ograniczenia aktyw-
ności na rynku pracy, stereotypy, uprzedzenia, negatywne emocje, problem z ko-
munikacją, wyższe koszty utrzymania, bierność społeczna mogą napotykać zarów-
no niepełnosprawni mężczyźni, jak i kobiety. To jednak, jak pokazują badania  
i analizy niepełnosprawności, w przypadku kobiet stanowi czynnik zdecydowanie 
bardziej dyskryminujący w porównaniu z niepełnosprawnymi mężczyznami. Sze-
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Feministyczni działacze zwrócili uwagę, że siły i procesy społeczne, 
które konstruują i nadają kształt zarówno płci, jak i niepełnospraw-
ności, są ściśle ze sobą powiązane. Zaliczyć do nich należy: Jenny 
Morris, Sally French, Karin Barron, Rosemary Garland-Thomson, 
Susan Wendall, Liz Crow. 

Feministyczne studia nad niepełnosprawnością (ang. Feminist 
disability studies) podważają, że niepełnosprawność to „wada”, 
„brak” lub „nadmiar”. Definiują niepełnosprawność z perspektywy 
społecznej, a nie medycznej. Niepełnosprawność jest kulturową 
interpretacją ludzkiej zmienności, a nie „wrodzoną niższością”, 
„patologią do wyleczenia” czy „niepożądaną cechą do wyelimino-
wania”21. Według Rosemarii Gerland-Thomson feministyczne stu-
dia nad niepełnosprawnością mają: po pierwsze, tendencję do uni-
kania medycznych kategorii diagnostycznych niepełnosprawności. 
Badają, w jaki sposób osoby z szerokim zakresem różnic fizycznych, 
intelektualnych i emocjonalnych są wykluczane i przedstawiane 
jako „niepełnowartościowe” przez pełnosprawne społeczeństwo. Po 
drugie, używają precyzyjnego języka, który bardzo często wydawać 
się może zawiły. Używany jest zwrot „cechy, które uważamy za 
niepełnosprawne”, a nie słowa takie jak: „deformacje” czy „anoma-
lie”22. Autorka ukazuje, że jej pierwsze użycie terminu „femini-
styczne studia nad niepełnosprawnością” miało na celu połączenie 
teorii feministycznej z badaniami nad niepełnosprawnością. W ar-
tykule Integrating disability transforming feminist, Gerland-Thomson 
stwierdza, że „integracja niepełnosprawności jako kategorii analizy 
i systemu reprezentacji pogłębia i rozszerza teorię feministyczną”23. 

Jak podkreśla Gerland-Thomson, integracja niepełnosprawności 
z teorią feministyczną jest generatywna, poszerza wspólne docieka-
______________ 

rzej pisze o tym w: A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 45-46. 

21 R. Garland-Thomson, Feminist Disability Studies, „Journal of Women in Cultu-
re and Society” 2005, nr 2, s. 1558. 

22 Ibidem, s. 1558-1559. 
23 R. Gerland-Thomson, Integrating disability transforming feminist, „NWSA Jour-

nal” 2002, nr 3, s. 1. 
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nia oraz kwestionuje dotychczasowe założenia o niepełnosprawno-
ści. Badaczka stoi na czele uznawania feministycznych studiów nad 
niepełnosprawnością za dziedzinę posiadającą odrębną metodolo-
gię. Ich celem jest przeciwdziałanie uprzedzeniom, zrozumienie 
niepełnosprawności jako problemu upolitycznionego oraz zbudo-
wanie wspólnej społeczności. Twierdząc, że feministyczne studia 
nad niepełnosprawnością chcą zburzyć stereotypy dotyczące osób 
niepełnosprawnych, a ich głównym celem jest podważenie dominu-
jących założeń dotyczących życia osób niepełnosprawnych24. 

Feministyczne analizy kobiecej opresji posługiwały się ciałem 
jako narzędziem politycznego działania i protestu, a także wprowa-
dziły ciało do naukowych konceptualizacji patriarchatu. Shulamith 
Firestone w swojej pracy The Dialectic of Sex system nierówności 
płciowych wywodzi bezpośrednio z różnych funkcji reprodukcyj-
nych kobiecych i męskich ciał25. Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska 
w swoich badaniach wskazuje, że niepełnosprawność niosąca wiele 
zmian w funkcjonowaniu ciała (zmiany w proporcjach, sprawności, 
kryteriów estetycznych) rodzi niepokój szczególnie u kobiet z nie-
pełnosprawnością nabytą, bądź w sytuacji, kiedy niepełnospraw-
ność postępuje. U badanych kobiet występował także lęk przed 
dalszym obniżaniem sprawności i wydolności ciała26. Bez wątpienia 
ciało jest wysoce wyidealizowane i zobiektywizowane w zachod-
nich społeczeństwach, a społeczna presja na kształtowanie i norma-
lizowanie własnego ciała jest silna27. U respondentek w badaniu 
Wołowicz-Ruszkowskiej, zarówno z niepełnosprawnością nabytą, 
jak i wrodzoną, występuje zagadnienie poszukiwania sposobów 
ustosunkowania się do własnego ciała28. 
______________ 

24 Ibidem, s. 3-5. 
25 Ch. Silling, Socjologia ciała, tłum. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 45-46. 
26 A. Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełno-

sprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013, s. 7. 
27 C. Ahlvik-Harju, Disturbing bodies – reimagining comforting narratives of embo-

diment through feminist disability studies, „Scandinavian Journal of Disability Research” 
2015, s. 5-7. 

28 A. Wołowicz-Ruszkowska, op. cit. 
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Badania Katarzyny Piątek pokazują nam, że jednym z podsta-
wowych aspektów związanych z niepełnosprawnością jest jej 
wpływ na samoocenę, obraz i postrzeganie siebie w relacjach z in-
nymi. Doświadczenia kobiet z niepełnosprawnością, dotyczące  
obrazu własnego ciała, reakcji społecznych na zmiany w wyglądzie 
i adaptacji do nich, podkreślają znaczenie, jakie współcześnie przy-
pisuje się wyglądowi zewnętrznemu. Badane kobiety wyraźnie wska-
zały na trudności związane z akceptacją własnej cielesności po wy-
stąpieniu niepełnosprawności29. 

Susanah B. Mintz w swojej pracy Unruly Bodies przeanalizowała 
historie życiowe ośmiu kobiet niepełnosprawnych. Jej celem było 
szersze zrozumienie, w jaki sposób kategorie płci i niepełnospraw-
ności współdziałają w kształtowaniu tożsamości kobiety, a tym sa-
mym kwestionują powszechne koncepcje niepełnosprawności jako 
dewiacji, bezradności i zależności. Historie życiowe dotyczące róż-
nicy cielesnej wskazują na zawiłe powiązania między subiektyw-
nym doświadczeniem niepełnosprawności a jej kulturową narracją, 
stanowiąc przykład tego, jak narracje o „normalnym ciele” ranią 
ludzi ucieleśniających coś innego. Opowieści te mogą wspierać fe-
ministyczne studia nad niepełnosprawnością w konfrontacji  
z granicą tego, jak rozumiemy ludzką różnorodność, materialność 
ciała i kategorie społeczne, które interpretują różnice w cielesności30. 

Oprócz doświadczeń z ciałem, w ramach feministycznych studiów 
nad niepełnosprawnością podejmowana jest problematyka przemocy 
wobec niepełnosprawnych kobiet. Badacze – Helen Meekosha, Lesley 
Chenoweth, Jeane Neath – zauważyli, że kobiety z niepełnosprawno-
ścią są w jeszcze większym stopniu narażone na przemoc aniżeli osoby 
pełnosprawne. Chenoweth, opierając się na raportach rządowych 
dotyczących nadużyć instytucjonalnych, buduje feministyczną ana-
lizę niepełnosprawności, w której analizuje kwestię przemocy sek-
sualnej i fizycznej wobec niepełnosprawnych kobiet. Wskazując na 
______________ 

29 K. Piątek, Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością. Stu-
dium socjologiczne, [w:] Polscy niepełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami a realiami, red.  
B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, s. 93. 

30 C. Ahlvik-Harju, op. cit., s. 5-7. 
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cichy i niewidoczny charakter społecznego problemu przemocy, pod-
kreśla występowanie w społeczeństwie następujących założeń31: 

– kobiety niepełnosprawne nie posiadają umiejętności czy kom-
petencji do bycia matką, dlatego też prawdopodobnie nie za-
wierają intymnych związków; 

– kobiety niepełnosprawne nie powinny być traktowane poważnie; 
– kobiety niepełnosprawne są postrzegane jako „bezpłciowe”, na-

tomiast kobiety z niepełnosprawnością intelektualną jako roz-
wiązłe32. 

Znacząca część literatury podejmującej problem niepełnospraw-
nych kobiet przedstawia osobiste relacje z doświadczeniem niepeł-
nosprawności fizycznej. Niektóre kobiety wypowiadają się z gnie-
wem, goryczą izolacji, rozpaczy i bezsilności, podczas gdy inne 
niepełnosprawne kobiety celebrują własne osiągnięcia. Przetrwanie 
we współczesnym społeczeństwie, które traktuje kobiety jako pro-
dukty ukazujące męski sukces, kobiety niepełnosprawne muszą 
walczyć z byciem postrzeganymi jako „uszkodzony towar”. Oczy-
wiście niewiele kobiet faktycznie spełnia te narzucone standardy,  
a te, które tego nie robią, są uważane nie tylko za „nieatrakcyjne”, 
ale głównie za „nienormalne”33. 

4. Podsumowanie 

Badania naukowe w tej dziedzinie są stosunkowo nowe i ogra-
niczone do kilku ważnych monografii naukowych. Wystarczyły one 
______________ 

31 J.M. Marys, Feminist disability theory: domestic violence against women with a di-
sability „Disability&Society” 2007, nr 2, s. 150-151. 

32 Wykorzystywanie seksualne niepełnosprawnych kobiet to obszar, który zy-
skał w ostatnich latach szerszą uwagę badaczy. Corbett J. O’Toole ukazuje, że na-
paść na tle seksualnym jest od dwóch do trzech razy częstsza w przypadku niepeł-
nosprawnych kobiet aniżeli w przypadku pełnosprawnych kobiet. Wydaje się 
sprzeczne, że z jednej strony kobiety niepełnosprawne uważane są za „bezpłciowe”, 
a z drugiej strony są bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne niż pełno-
sprawne kobiety. Szerzej pisze o tym: C.J. O’Toole, Violence and sexual assault plague 
many disabled women, New Directions for Women 1990, s. 17-20. 

33 Ch.M. Tilley, op. cit., s. 95. 
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jednak do dostarczenia informacji o sytuacji społecznej, ekonomicz-
nej niepełnosprawnych kobiet. Większość prac naukowych doty-
czyła identyfikacji przeszkód, jakie kobiety niepełnosprawne napo-
tykają we współczesnym społeczeństwie, oraz tego, jak bardzo ich 
życie jest trudniejsze od pełnosprawnych kobiet czy niepełno-
sprawnych mężczyzn34. Bez wątpienia kobiety niepełnosprawne 
stają wobec sprzecznych oczekiwań i standardów, którym nie spo-
sób sprostać. 
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Wstęp 

(…) mieć autyzm – być autystycznym – to po prostu jeszcze jedna zmarszczka na tkaninie 
człowieczeństwa, a przecież takie „zmarszczki” pojawiają się w życiu każdego z nas1. 

O autyzmie napisano już wiele, a sposób postrzegania osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu diametralnie się zmienił na prze-
______________ 

1 J. Donvan, C. Zucker, Według innego klucza. Opowieść o autyzmie, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 523. 
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strzeni kilkudziesięciu lat. Z upływem czasu nastawienie wobec 
osób uznanych za autystyczne polepszyło się, a lekceważenie i okru-
cieństwo odeszły w niepamięć. Pojawiło się zaś nowe przekonanie – 
by osoby te uznać za jedne z nas i zapewnić im równy udział  
w świecie. Od momentu zdiagnozowania pierwszego dziecka z za-
burzeniami autystycznymi minęło 77 lat. Od tego czasu powstało 
wiele metod i technik terapeutyczno-edukacyjnych, mających na 
celu usprawnienie najbardziej zaburzonych funkcji u osób ze spek-
trum autyzmu. Każdy człowiek jest inny, podobnie osoba z zabu-
rzeniami autystycznymi, a zwłaszcza dziecko uczeń. W procesie 
edukacji duży nacisk kładzie się na indywidualizację nauczania, 
dlatego każdy program, każda terapia czy metoda muszą zostać 
dobrane odpowiednio do dziecka, nic nie powinno zostać narzuco-
ne z góry. 

Sukces edukacyjny każdego ucznia zależy od zaakceptowania  
i zrozumienia jego problemów przez wychowawcę i nauczycieli. 
Zaś sukces ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to dodat-
kowo akceptacja faktu, że wymagać on będzie większego zaanga-
żowania, pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli niż pozostali 
uczniowie. Jednak wyzwaniem dla nauczyciela będzie nie tylko 
wsparcie takiego ucznia w procesie dydaktycznym oraz dostoso-
wanie metod nauczania do jego potrzeb, ale także zadbanie o jego 
integrację społeczną, przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym 
poprzez ochronę przed odrzuceniem i przemocą ze strony rówie-
śników2. Ważna jest również organizacja zajęć lekcyjnych – nauczy-
ciele powinni pamiętać, aby zachować odpowiedni schemat pracy  
i stałość działań, gdyż uczniowie z zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu lepiej funkcjonują, gdy znają plan lekcji i nie są zaskakiwani 
zmianami. 

Proces edukacyjny powinien zostać przystosowany do dzieci ze 
spektrum autystycznym tak, aby możliwe były warunki do pełnego 
ich rozwoju, ale również by nie stały się one powodem frustracji  
______________ 

2 G. Jagielska, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, s. 17. 
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i lęków. Opracowanie procesu nauczania powinno uwzględniać 
mocne strony uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  
a także takie cechy, jak: trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia 
motoryczne, zaburzenia percepcyjne, pedantyzm3. U osób ze spek-
trum autyzmu najczęściej pojawiają się zaburzenia interakcji spo-
łecznych, zaburzenia porozumiewania (dwustronnej komunikacji 
słownej i bezsłownej) oraz powtarzające się, ograniczone i stereoty-
powe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności. To funkcje, 
które należy usprawniać podczas całego procesu edukacyjnego – 
zarówno w szkole, jak i poza nią. 

Cel badań i metodologia 

Określenie celu i zakresu badawczego jest nieodzownym wa-
runkiem prowadzenia badań naukowych. Cel to „rodzaj zamierzo-
nego efektu, do którego ma doprowadzić działalność badawcza”4. 
Celem artykułu jest scharakteryzowanie sposobu komunikowania 
się z rówieśnikami oraz z nauczycielami trzech uczniów z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu, uczęszczających do jednej z publicz-
nych szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum) w województwie 
wielkopolskim oraz ich codzienne funkcjonowanie w społeczności 
szkolnej. Zadaniem artykułu jest pokazanie istotnej współpracy 
specjalistów pracujących z dzieckiem, nie przedstawia się w nim 
jednej konkretnej metody terapeutycznej, ale do procesu terapeu-
tycznego podchodzi się holistycznie. 

Koniecznym warunkiem rzetelnego przeprowadzenia badań 
naukowych jest dobór odpowiednich metod, technik i narzędzi 

______________ 

3 E. Januszewska, I. Januszewska, Stymulacja rozwoju zdolności i zainteresowań  
u ucznia z zespołem Aspergera, [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości 
aktywnego życia, red. J. Kossewska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 116. 

4 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1993,  
s. 127. 
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badawczych, które dają możliwość realizacji założonych celów  
i podjęcia działań prowadzących do rozwiązania problemu nauko-
wego. Logopedia czerpie z wielu nauk: językoznawstwa, pedagogi-
ki, pedagogiki specjalnej, medycyny; nie ma własnej metodologii, 
dlatego często wzoruje się na podstawach metodologicznych języ-
koznawstwa, pedagogiki czy biologii5. Artykuł na formę studium 
trzech przypadków, bo tylko w taki sposób najdokładniej przybliży 
uczniów ze spektrum autyzmu i ich zachowania językowe i spo-
łeczne. Studium przypadku to metoda, która poprzez swój indy-
widulany charakter pozwala na poznanie wewnętrznej struktury 
badanego zjawiska, procesów i zachowań oraz zewnętrznych uwa-
runkowań jego zachowania; jego celem jest dokładne, rzetelne opi-
sanie badanego, uwzględniając przy tym różne czynniki i aspekty6. 
Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik badawczych jest 
obserwacja, która okazała się idealna przy badaniu zachowań ko-
munikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu. 

Opisani uczniowie pochodzą ze środowiska wiejskiego, wszy-
scy uczęszczają do szkoły publicznej. Jeden z nich miał przyznane 
nauczanie indywidualne na terenie szkoły (do końca roku szkolne-
go 2017/2018), natomiast obecnie realizuje program edukacji włą-
czającej. Dwaj pozostali chłopcy chodzą do klasy bez oddziału inte-
gracyjnego (w omawianej szkole nie ma takiej klasy). W myśl 
przepisów o wyborze szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko, 
decydują rodzice. Mogą oni wybrać placówkę specjalną, szkołę  
z oddziałami integracyjnymi lub szkołę publiczną7. W placówkach 
publicznych duży nacisk kładzie się na indywidualizację wymagań 
i metod pracy w zależności od rzeczywistych trudności występują-
cych u uczniów. Ważne jest, aby podczas zajęć lekcyjnych z dziećmi 
______________ 

5 A. Hamerlińska-Latecka, Logopedia a metodologia badań nauk społecznych, [w:] 
Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 19. 

6 A. Banaszkiewicz, Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycz-
nych, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Mi-
lewski, K. Kaczorowska-Bray, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2015, s. 371. 

7 G. Jagielska, op. cit., s. 8. 
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z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nauczyciele używali proste-
go, jednoznacznego języka, krótkich, konkretnych zdań, bez prze-
nośni, idiomów, ironii i żartów – choć nad tymi elementami języka 
pracuje się z chłopcami podczas zajęć logopedycznych. Każdy sy-
gnał pozawerbalny powinien zostać poparty informacją słowną. 
Oprócz tego nauczyciel, a zwłaszcza wychowawca, winien spróbo-
wać stworzyć warunki rozwijania umiejętności społecznych, np. 
rozpoznawania emocji, właściwego reagowania na uczucia i emocje 
własne i innych. Wszyscy nauczyciele powinni wydłużyć czas na 
przygotowanie prac pisemnych ze względu na zaburzenia motoryki 
oraz problemy z koncentracją uwagi, mogą także wprowadzić pisa-
nie na komputerze, jeśli zachodzi taka potrzeba (u jednego z chłop-
ców wprowadzono pisanie na komputerze wypracowań domowych 
oraz dłuższych prac pisanych na lekcji). 

Lepiej funkcjonujące osoby z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu w okresie dojrzewania są bardziej zainteresowane innymi 
ludźmi, są w stanie tworzyć nowe więzi z rówieśnikami, choć te 
relacje wydają się dość powierzchowne i egocentryczne. Nowe 
znajomości nawiązują na zasadzie podzielania wspólnych zainte-
resowań, choć najczęściej widzą, że wyróżniają się na tle grupy8. 
Opisywani chłopcy rzadko są zainteresowani rówieśnikami, stro-
nią od nich, nie nawiązują kontaktów, a jeśli to robią, to nie w spo-
sób adekwatny do sytuacji – raczej domagają się czegoś, zachowu-
ją się w sposób natrętny, nie przestrzegają norm i zasad, postępują 
zgodnie z własnymi potrzebami. To, co jest najbardziej zauważal-
ne, to trudności dotyczące wzajemności w komunikacji, mówią  
do kogoś, ale nie rozmawiają, nie potrafią podtrzymać rozmowy  
i kontaktów społecznych. Często prowadzą długie monologi, któ-
rymi rówieśnicy nie są zainteresowani. Rzadko mowie towarzyszą 
stereotypie ruchowe, we współpracy z psychologiem udało się 
wygasić te odruchy. 

______________ 

8 J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. 46-47. 
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Trzej opisywani chłopcy komunikują się werbalnie, dwaj z nich 
nie mają żadnych wad artykulacyjnych, u jednego diagnozuje się 
rotacyzm. W dalszym ciągu utrzymują się u nich przede wszystkim 
zaburzenia w sferze kontaktów społecznych, zaburzenia w komu-
nikacji interpersonalnej, opór przed zmianami, skłonność do za-
chowań rutynowych oraz stereotypowe zainteresowania i zabawy. 
Zaburzone są również takie aspekty języka mówionego, jak: natę-
żenie głosu, jego intonacja, tempo i modulacja. Jako mocne strony 
tych uczniów odnotować można szybkie tempo uczenia się, dobrą, 
czasami ponadprzeciętną pamięć mechaniczną oraz uzdolnienia  
w zakresie umiejętności wzrokowo-przestrzennych. 

Logopeda to nie tylko specjalista od korekcji wad wymowy, lecz 
także specjalista rozwijający sprawność komunikacyjną, zwłaszcza 
w przypadku osób ze spektrum autyzmu. Wówczas terapia logo-
pedyczna ma miejsce nie tylko w gabinecie, ale również poza nim: 
na korytarzu, w sklepie, w domu. Logopeda daje wskazówki, jak się 
komunikować, udziela instruktażu dziecku i jego rodzicom i opie-
kunom na temat tego, co i kiedy należy mówić, a czego nie wypada. 
Terapia dzieci ze spektrum autyzmu, którą prowadzę jako logopeda 
wraz z pedagogiem i psychologiem, obejmuje trzy dziedziny: ro-
zumienie społecznej i emocjonalnej perspektywy innej osoby, umie-
jętność prowadzenia rozmowy i umiejętność tworzenia relacji kole-
żeńskich9. Każdy ze specjalistów zajmuje się osobną dziedziną, ale 
konieczna jest współpraca i podejmowanie wielu wspólnych dzia-
łań. Na zajęciach z terapeutą lub z grupą terapeutów chłopcy ze 
spektrum autyzmu uczeni są (prawidłowego) komunikowania się, 
zwracania uwagi na to, że ktoś inny chce coś powiedzieć, coś prze-
kazać; niemyślenia tylko o sobie; niemówienia czegoś w niewłaści-
wym miejscu i czasie. Ćwiczone jest prawidłowe prowadzenie roz-
mowy z osobami znanymi i nowymi. Uczniowie dowiadują się, co 
to znaczy mieć przyjaciela; uczą się akceptować powszechnie przy-
jęte reguły zachowania. Ogromną rolę odgrywa trening umiejętności 
______________ 

9 M. Piszczek, Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii, Wydawnictwo ES, 
Warszawa 2014, s. 2017. 
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społecznych10 realizowany poprzez np.: odtwarzanie i podtrzymy-
wanie umiejętności z zakresu samoobsługi, nawiązywanie i pod-
trzymywanie kontaktów z ludźmi, rozwiązywanie problemów, dba-
łość o higienę i estetyczny wygląd, gospodarowanie pieniędzmi. Na 
zajęciach logopedycznych poszczególny temat jest analizowany  
w sposób teoretyczny, a we współpracy z pedagogiem i/lub psy-
chologiem opracowuje się go pod kątem praktycznym. 

Podczas terapii logopedycznej duży nacisk kładzie się na wzbo-
gacanie zasobu leksykalnego uczniów poprzez wyszukiwanie wy-
razów bliskoznacznych, antonimów, poprzez korzystanie ze słow-
ników, wyjaśnianie metafor, związków frazeologicznych i wyrazów 
wieloznacznych. Częstym elementem zajęć grupowych (łączonych  
z dziećmi neurotypowymi) są gry logopedyczne, zwłaszcza kalam-
bury, w celu ćwiczenia nadawania i odbierania mimiki i gestykula-
cji oraz usprawniania funkcji uspołeczniającej. 

Opisy przypadków 

Marcin11 

Marcin ma 12 lat, jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej. 
Autyzm dziecięcy zdiagnozowano u niego w wieku 4 lat. Uczęsz-
czał do przedszkola publicznego bez oddziałów integracyjnych, 
również obecnie kontynuuje naukę w szkole ogólnodostępnej. Wy-
magania edukacyjne od początku nauki przedszkolnej zostały do-
stosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Proces 
dydaktyczny wspierany jest zajęciami dydaktyczno-wyrównawczy-
mi, korekcyjno-kompensacyjnymi, rewalidacyjnymi, logopedyczny-
mi, zajęciami z psychologiem. Możliwości intelektualne Marcina 
znajdują się poniżej przeciętnej, znacznie obniżone są zdolności 
______________ 

10 Zob. np.: J.E. Baker, Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych: trening ko-
munikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016; 
C. Gray, Nowe historyjki społeczne, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014. 

11 Na potrzeby tekstu imiona uczniów zostały zmienione. 
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spostrzeżeniowe, umiejętności językowe, sprawność grafomoto-
ryczna oraz wiedza dotycząca norm obowiązujących w życiu spo-
łecznym. W pracy (logopedy, psychologa i pedagoga) z chłopcem 
duży nacisk kładzie się na trening umiejętności społecznych oraz 
kontrolowania emocji, terapię poznawczo-behawioralną, tworzenie 
„skryptów” zachowania oraz wprowadzanie harmonogramu dnia. 
Marcin wymaga specjalistycznej opieki i oddziaływań terapeutycz-
nych oraz współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego w celu 
generalizowania umiejętności. Zasady, których chłopiec powinien 
przestrzegać, winny być jednakowe w szkole i w domu, dlatego tak 
bardzo podkreśla się współpracę środowiska szkolnego z rodzin-
nym. Podjęte oddziaływania terapeutyczne mają na celu uspraw-
nienie funkcji poznawczych wraz z kształtowaniem komunikacji 
językowej. Ważne jest również stymulowanie funkcji słuchowych, 
wzrokowych i motorycznych, co prowadzi do budowania kompe-
tencji językowych niezbędnych w procesie komunikacji i odgrywa-
nia ról społecznych. Marcin uczęszcza na terapię logopedyczną od 
piątego roku życia, od momentu rozpoczęcia nauki w przedszkolu. 
Podczas etapu szkolnego zdiagnozowano u niego sygmatyzm gło-
sek szeregu szumiącego oraz rotacyzm, co udało się szybko i sku-
tecznie wyeliminować. Obecnie uczeń systematycznie uczęszcza na 
terapię logopedyczną w wymiarze jednej godziny w tygodniu. Za-
jęcia logopedyczne stymulują rozwój jego mowy oraz umożliwiają 
ćwiczenie naśladownictwa będącego warunkiem uczenia się spo-
łecznego. Podczas terapii stawia się przede wszystkim na tworzenie 
„skryptów” zachowania, a później, po opanowaniu partii materiału, 
zweryfikowanie wypracowanego pożądanego zachowania w co-
dziennej sytuacji, np. wizyta w sklepie, u woźnego, w stołówce,  
u pielęgniarki szkolnej. 

Marcin ma bardzo dobre kontakty z nauczycielami, chętnie 
zwraca się do nich o pomoc, o wyjaśnienie trudnego zagadnienia. 
Gorzej wygląda kontakt z rówieśnikami. Uczniowie z klasy nie 
wiedzą o zaburzeniach Marcina, mama nie chciała, by przeprowa-
dzona została jakakolwiek lekcja wychowawcza na temat przyczyn 
trudności chłopca. Chłopiec nie ma dobrego kolegi, przerwy spędza 
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sam, stojąc przy parapecie na korytarzu. Kilka lat temu, gdy do 
szkoły chodził jego starszy brat, czas spędzał z nim i jego kolegami. 
Bierze jednak aktywny udział w życiu klasy i szkoły, gra w piłkę 
nożną i szachy, wyjeżdża na wycieczki klasowe, zielone szkoły, 
bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. Na 
szczególnie wysokim poziomie znajdują się u niego zdolności ma-
tematyczne oraz operacje logicznego myślenia. Wielokrotnie pod-
czas rozmów podkreślał, że czuje się w klasie nieswojo, że koledzy 
są na niego źli, że jest inny. Ważna w tej sytuacji okazała się niejed-
nokrotnie współpraca ze środowiskiem rodzinnym. Matka prze-
prowadza z Marcinem rozmowy, po których zmienia się jego pa-
trzenie na otaczającą go rzeczywistość. 

Pomimo dużej samodzielności, chłopiec nie radzi sobie z pro-
stymi codziennymi czynnościami, np. z zakupami, stąd zajęcia ko-
munikacyjne oraz kompleksowa opieka terapeutyczna. 

Mateusz 

Mateusz ma 11 lat, jest uczniem klasy czwartej. Przyznane miał 
nauczanie indywidualne na terenie szkoły, które trwało od począt-
ków edukacji przedszkolnej, tj. od piątego roku życia do roku 
szkolnego 2017/2018, natomiast od września 2018 r. realizuje pro-
gram edukacji włączającej w klasie. U chłopca stwierdzono prze-
ciętne możliwości intelektualne z przewagą myślenia słowno-
pojęciowego nad percepcyjno-wykonawczym. Na bardzo wysokim 
poziomie znajduje się pamięć operacyjna, myślenie logiczne na ma-
teriale arytmetycznym, myślenie słowno-pojęciowe i przyczynowo- 
-skutkowe na materiale konkretnym oraz pamięć sekwencyjna. Na-
tomiast do słabych stron chłopca można zaliczyć sprawność manu-
alną i grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.  
W zachowaniu Mateusz ujawnia szereg schematów i tendencji do 
działania w sposób rutynowy, zachowaniom towarzyszą stereoty-
powe ruchy rąk, nie lubi zmian. Czasami ma napady agresji, jednak 
jest to agresja słowna (jeszcze kilka lat temu był agresywny w sto-
sunku do nauczycieli i samego siebie). Ważne, a nawet konieczne, 
jest zadbanie o integrację społeczną chłopca ze środowiskiem ró-
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wieśniczym. Chłopiec nie ma kolegów (ze względu na wcześniejsze 
nauczanie indywidualne), pytany wielokrotnie, czy chciałby mieć 
przyjaciela, podkreślał, że wystarczy mu mama. Odczuwa jednak 
brak rówieśników, np. podczas lekcji wychowania fizycznego lub 
po zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele wprowadzają zajęcia lekcyjne 
z zespołem klasowym, także podczas terapii logopedycznej inicjo-
wane są zajęcia grupowe. Chłopiec nie potrafi przegrywać, bawić 
się w grupie, dzielić zadaniami. W domu nie ma żadnych obowiąz-
ków. Wszystkie codzienne czynności wykonuje za niego matka. Jest 
niesamodzielny, nie potrafi zrobić zakupów, nie chodzi do fryzjera 
(strzyże go matka). 

Percepcja słuchowa u Mateusza jest w normie, dokonuje po-
prawnej analizy i syntezy fonemowej i sylabowej wyrazów. Na  
etapie przedszkolnym zaobserwować można było zwiększoną 
wrażliwość chłopca na dźwięki, zwłaszcza te o podwyższonej czę-
stotliwości (np. dzwonek szkolny). Dźwięki go dekoncentrowały,  
a nadmiar bodźców słuchowych powodował włączenie się mecha-
nizmów obronnych (Mateusz zatykał uszy rękoma). W zakresie 
funkcji wzrokowo-przestrzennej chłopiec różnicuje figury geome-
tryczne, potrafi je wskazać, narysować, odtworzyć. Trudność spra-
wia mu określanie położenia przedmiotów w przestrzeni. Ma dobrą 
pamięć wzrokową, dostrzega brakujące elementy na obrazkach, 
odtwarza budowle według wzoru. 

Kontakt werbalny z chłopcem uzależniony jest od tematu roz-
mowy oraz jego samopoczucia w danej chwili. Jeśli nauczyciel tera-
peuta poruszy temat, który go nie interesuje lub na którym chłopiec 
się nie zna, nie kontynuuje rozmowy, wycofuje się lub go zmienia. 
Natomiast na tematy, które go interesują, wypowiada się bardzo 
chętnie. Mateusz komunikuje się za pomocą zdań pojedynczych  
i złożonych, często w jego wypowiedziach występują agramatyzmy. 
Kiedy wypowiada się spontanicznie, jego mowa jest dość szybka  
i niewyraźna. Na początku pracy z chłopcem zaburzona była into-
nacja i akcent, natomiast obecnie, po sześciu latach pracy, jest ona 
poprawna. W dalszym ciągu występują echolalie i schematy słow-
ne. Zasób słownictwa jest bardzo bogaty, Mateusz potrafi podać 
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synonimy do wyrazów, objaśnić znaczenie wyrazu oraz podać jego 
przykładowe zastosowanie. 

Podczas zajęć logopedycznych duży nacisk kładzie się na kształ-
towanie umiejętności językowych. Ćwiczone jest poprawne nazy-
wanie rzeczy, zjawisk, czynności, zawodów itp., wykorzystywany 
jest przy tym gotowy materiał obrazkowy, również gazety, internet 
oraz przede wszystkim codzienne doświadczenia np. wizyty w szkol-
nej bibliotece, w gabinecie pielęgniarki, w kuchni szkolnej, w sekre-
tariacie. Chłopiec ma problemy z poprawnym budowaniem zdań,  
a zwłaszcza z właściwym stosowaniem przyimków. Podczas zajęć 
rozwiązywane są liczne zagadki, by poznawać nowe pojęcia i ich 
znaczenie, tworzone są definicje. U Mateusza zauważa się trudności 
ze stawianiem poprawnych pytań, z formułowaniem odpowiedzi 
oraz z używaniem właściwych form grzecznościowych do osób 
dorosłych – zapomina o formach: pan/pani. Podczas zajęć terapeu-
tycznych (także wraz z psychologiem szkolnym) wykonywane są 
ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne, które są niezbędne  
w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Mateusz ma problem  
z koncentrowaniem się na jednej rzeczy oraz z utrzymywaniem 
dłuższej uwagi. Chce, żeby wszystko odbywało się „tu i teraz”. Nie 
potrafi czekać na swoją kolej, na zakończenie wypowiedzi jego 
rozmówcy. W wielu sytuacjach trzeba zawierać z nim umowę, szu-
kać kompromisu, aby zachęcić go do wykonania polecenia. 

Maciej 

Maciej ma 16 lat, uczęszcza do klasy III gimnazjum. W wieku  
15 lat zdiagnozowano u niego występowanie charakterystycznych 
dla zespołu Aspergera jakościowych zaburzeń w zakresie interakcji 
społecznych, komunikowania się oraz przetwarzania informacji. 
Chłopiec ma trudności w precyzyjnym formułowaniu wypowiedzi 
oraz podwyższony poziom lęku w nowych sytuacjach społecznych. 
Stwierdzono u niego przeciętne możliwości intelektualne. Wiedza  
o środowisku społeczno-przyrodniczym, myślenie logiczne na ma-
teriale konkretnym znajdują się powyżej średniej, również analiza  
i synteza wzrokowa, myślenie na materiale słowno-pojęciowym, 
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koordynacja wzrokowo-ruchowa są nieznacznie powyżej przecięt-
nej. W normie znajduje się myślenie logiczne na materiale arytme-
tycznym, natomiast poniżej średniej są umiejętności językowe (zna-
jomość pojęć i ich definicji), zdolności spostrzeżeniowe oraz wiedza 
dotycząca norm obowiązujących w życiu społecznym. Ma proble-
my z odczytywaniem żartów, przenośni, języka ciała i mimiki in-
nych. Często nieadekwatnie odbiera otaczającą go rzeczywistość 
czy sytuację społeczną, co wywołuje u niego frustrację i niepokój. 
Występuje u niego nadwrażliwość na bodźce zapachowe i słucho-
we. Nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły (uroczy-
stości szkolne, np. apele, wyjazdy klasowe do teatru, kina), gdyż boi 
się nowej sytuacji oraz zbyt dużego hałasu, na który reaguje lękiem. 
Nastolatek nie ma większych problemów w kontaktach z dorosły-
mi. To, co zauważa się u Macieja, to zachowanie nieodpowiedniego 
dystansu w stosunku do osób dorosłych, traktuje ich (np. nauczy-
cieli) jak swoich rówieśników, zwraca się po imieniu (pozostali 
chłopcy również mają z tym problem), opowiada o tematach, o któ-
rych nie mówi się nauczycielowi. Przez swoich kolegów z klasy lub 
ze szkoły bywa odbierany jako „dziwny”. Zapomina też o właści-
wym dystansie fizycznym, podchodzi do nauczycieli i rówieśników 
bardzo blisko, stając przed nimi twarzą w odległości zaledwie kilku 
centymetrów. 

Systematycznie uczęszcza na terapię logopedyczną w szkole 
oraz poza nią. Praca z Maćkiem pozwoliła zniwelować poważne 
zaburzenia mowy. Obecnie chłopak nadal ma problem z prawidło-
wą artykulacją głoski „r”, z płynnością mówienia oraz z nadwrażli-
wością jamy ustnej (nadwrażliwością oralną), która sprzyja powsta-
waniu nieprawidłowych odruchów. Towarzyszymy temu częsty 
wzmożony odruch wymiotny, uniemożliwiający prawidłową higie-
nę jamy ustnej oraz ograniczający w znacznym stopniu repertuar 
żywieniowy. Jedną z form pracy z Maćkiem jest masaż logopedycz-
ny oraz wszelkie ćwiczenia poprawiające płynność wypowiedzi.  
W zakresie odwrażliwienia sfery oralnej u Macieja stosuje się: ma-
saż okolic głowy (szyja, barki), masaż głowy, masaż twarzy (policz-
ki, skronie, broda, okolice ust), masaż wnętrza jamy ustnej (wargi, 
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dziąsła, podniebienie, język, policzki). Zastosowano również stymu-
lację fakturową, poprzez dotykanie twarzy pędzelkiem, futerkiem, 
„kolczastą” piłką, piórkiem, folią itp., trening węchowy oraz ćwi-
czenia aparatu artykulacyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wargi i język (przede wszystkim pionizację). Podczas zajęć Ma-
ciej często przerywa pracę, jest nadmiernie gadatliwy (mówi na 
tematy niezwiązane z przedmiotem zajęć, często jest to piłka noż-
na), ma napady śmiechu, w zachowaniu widoczna jest duża nadru-
chliwość w obrębie miejsca siedzenia oraz liczne stereotypie rąk. 
Podczas terapii logopedycznej, często prowadzonej wespół z psy-
chologiem szkolnym, odbywają się zajęcia mające na celu kształto-
wanie umiejętności społecznych: zawieranie znajomości, słuchanie, 
zadawanie pytań, odmawianie. Maciek uczy się inicjowania roz-
mowy, kulturalnego dyskutowania, właściwego reagowania na 
krytykę oraz wyrażania krytyki. Potrafi nazywać, wskazywać, roz-
różniać oraz okazywać emocje i uczucia, jednak w dalszym ciągu 
radzenie sobie z uczuciami wymaga treningu. Nieodłącznym ele-
mentem terapii logopedycznej (właściwie komunikacyjnej) jest stała 
współpraca z psychologiem, ponieważ treści zajęć się uzupełniają  
i łączą. Psycholog czuwa nad sferą emocjonalną nastolatka, nato-
miast logopeda nad sferą językową, komunikacyjną. Na wspólnych 
zajęciach Maciek trenuje asertywność w zakresie odmawiania, sta-
wiania granic, wyrażania opinii i uczuć bez krzywdzenia innych, 
radzenia sobie w sytuacjach odrzucenia przez grupę rówieśniczą.  
W dalszym ciągu pracować należy nad radzeniem sobie z negatyw-
nymi emocjami, odreagowywaniem napięcia oraz rozwijaniem 
współpracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów. Wyma-
gania edukacyjne zostały dostosowane do możliwości i potrzeb 
Maćka, nauczyciele stosują się do zaleceń zawartych w opinii psy-
chologiczno-pedagogicznej. Na lekcjach zwraca się szczególną 
uwagę na pracę w parach lub w grupach, by wspierać i umożliwiać 
kontakty z rówieśnikami. Wychowawca wspiera swojego ucznia  
w kontaktach społecznych w klasie, zachęcając do przyjmowania  
i wywiązywania się z ról w społeczności klasowej. 
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Podsumowanie 

Trudności, które leżą u podstaw zaburzeń dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu, nie da się usunąć ćwiczeniami, konieczna 
jest spontaniczność, różnorodność działań oraz współpraca wielu 
specjalistów. Jeśli autystyczne dziecko otrzyma od terapeuty, na-
uczyciela odpowiednią, specjalnie dla niego przygotowaną prze-
strzeń, zacznie się właściwie rozwijać, a z czasem może stać się 
partnerem dialogu12. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu wyma-
ga współpracy nauczycieli, specjalistów, rodziny, co zostało po-
twierdzone podczas opisu przypadków. Na wszystkich rodzajach 
zajęć należy przestrzegać tych samych reguł i zasad, a niekonse-
kwencja ze strony choćby jednej współpracującej osoby może decy-
dować o niepowodzeniu prowadzonych działań. 

Nieodzownym elementem w opiece i edukacji ucznia z auty-
stycznym spektrum jest współpraca z rodzicami lub prawnymi 
opiekunami13. To oni posiadają najwięcej informacji, które mogą 
przydać się w procesie nauczania i w postępowaniu z ich dziec-
kiem. Współpraca z rodzicami jest niezbędna, by poznać obszary 
funkcjonowania dziecka, które wymagają wsparcia, pracy i poprawy. 

Celem artykułu było scharakteryzowanie sposobu komuniko-
wania się z rówieśnikami i z nauczycielami trzech uczniów z auty-
zmem oraz opis ich codziennego funkcjonowania w szkole. Wszy-
scy trzej chłopcy mają trudności z adekwatnym odbiorem 
rzeczywistości i sytuacji społecznych, co często wywołuje u nich 
frustrację i niepokój. Nie mają większych problemów w kontaktach 
z dorosłymi, jednak zauważa się niezachowywanie właściwego 
dystansu w ich stosunku (np. traktowanie ich jak swoich rówieśni-
ków, zwracanie się po imieniu). Przez swoich kolegów z klasy i ze 

______________ 

12 A. Prokopiak, Niedyrektywność w terapii autyzmu, [w:] Osoba ze stanami ze spek-
trum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, red. J. Kossewska, Wydawnictwo JAK, 
Kraków 2014, s. 92. 

13 P. Randall, J. Parker, Autyzm – jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2010. 
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szkoły bywają odbierani jako „dziwni”. Wszyscy komunikują się 
werbalnie, choć nie zawsze komunikaty są adekwatne do sytuacji. 
Czasami jeszcze pojawiają się echolalie i schematy słowne. Zasób 
słownictwa chłopców jest bardzo bogaty, choć w dalszym ciągu nie 
rozumieją metafor, żartów i wypowiedzi ironicznych. Celem terapii 
logopedycznej uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu jest 
przede wszystkim osiągnięcie sprawności komunikacyjnej na takim 
poziomie, by byli oni samodzielni i niezależni. Jednak terapia gabi-
netowa nie wystarczy. Zasad ustalonych z logopedą należy prze-
strzegać w szkole, na zajęciach lekcyjnych, na przerwach oraz  
w domu. Istotna jest współpraca specjalistów, nauczycieli i rodzi-
ców. Tylko wtedy można spodziewać się efektów. 

Autyzm nie jest schorzeniem, którego można się pozbyć. Dzięki 
metodom terapeutycznym można wiele osiągnąć, a postępy doko-
nują się przez cały czas, nie tylko w dzieciństwie14. Jednak im wcze-
śniej rozpocznie się terapię, tym lepiej, gdyż oddziaływania tera-
peutyczne przynoszą szybsze efekty, stąd tak wiele inicjatyw 
podejmowanych przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i pla-
cówki, do których te dzieci uczęszczają. 
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1. Wstęp 

Zagadnienia związane z seksualnością są – prawie zawsze – te-
matami wymagającymi, delikatnymi. Szczególnie ważne wydają się 
one w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ma-
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jącymi trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozu-
mieniu świata społecznego, odczytywania i reflektowania emocji 
innych, związanych bezpośrednio z zaburzeniami w teorii umysłu. 

Analizując kryteria diagnostyczne (zob. ICD-10, DSM-5)1 oraz  
literaturę przedmiotu2, zauważyć można, że największą trudnością 
w okresie szkolnym młodzieży z zaburzeniem ze spektrum auty-
zmu jest podejmowanie oraz utrzymywanie kontaktu z drugą oso-
bą, a także budowanie relacji opartych na wzajemnych korzyściach  
i społecznej wymianie3. 

Wynika to z zaburzeń w torii umysłu oraz nierozumienia, że 
uczucia, myśli i przekonania, nie są dokładnym i realnym odzwier-
ciedleniem rzeczywistości. Szczególne znaczenie braki „czytania  
w umyśle” nabierają w kontekście nawiązywania i utrzymywania 
relacji o charakterze romantycznym, preintymnym i intymnym4. 
______________ 

1 Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition.DSM-5. Ameri-
can Psychiatric Association 2013. 

2 E. Fein, Making Meaningful Worlds: Role-Playing Subcultures and the Autism Spec-
trum „Culture, medicine and psychiatry” 2015, nr 39, s. 299-321; V. Bitsika, Ch.F. Shar-
pley, The Association Between Social Responsivity and Depression in High-Functioning 
Boys with an Autism Spectrum Disorder, „Journal of Autism and Developmental Di-
sorders” 2016, nr 28, s. 317-331; N.L. Matthews, Ch.J. Smith, E. Pollard, S. Ober- 
-Reynolds, J. Kirwan, A. Malligo, Adaptive Functioning in Autism Spectrum Disorder 
During the Transition to Adulthood, „Journal of Autism and Developmental Disor-
ders” 2015, nr 45, s. 2349-2360. 

3 N. Bauminger, M. Solomon, S.J. Rogers, Predicting Friendship Quality in Autism 
Spectrum Disorders and Typical Development, „Journal of Autism and Developmental 
Disorders” 2010, nr 40, (6), s. 751-761; C.C. Peterson, M. Garnett, A. Kelly, T. Attwood, 
Everyday social and conversation applications of theory-of-mind understanding by children 
with autism-spectrum disorders or typical development, „European Child & Adolescent 
Psychiatry”, 2009, nr 18(2), s. 105-115; O. Curry, M.J. Chesters, Putting Ourselves in 
the Other Fellow’ s Shoes’: The Role of ‘Theory of Mind’ in Solving Coordination Problems. 
„Journal of Cognition & Culture” 2012, nr 12(1/2), s. 147-159; K. Akagi, The Meaning 
of a Developmental Stage Theory in Studies of Developmental Disorder, „Japanese Journal 
of Developmental Psychology” 2011, nr 22(4), s. 381-390. 

4 M. Aston, Maxine. Asperger syndrome in the bedroom.”Sexual & Relationship 
Therapy”, 2012, nr 27(1), s. 73-79; S. Strunz, C. Schermuck, S. Ballerstein, Ch.J. Ahlers,  
I. Dziobek, S. Roepke, Romantic Relationships and Relationship Satisfaction Among 
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Stąd tak ważne jest, aby młodzież z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu uczestniczyła w zajęciach szkolnych związanych z seksu-
alnością, ponieważ bardzo trudne jest nabieranie tych umiejętności 
w toku socjalizacji mimowolnej przy tego typu zaburzeniu. 

Mimo że seksualność jest niezbywalnym atrybutem człowieka,  
a potrzeba seksualna jedną z podstawowych potrzeb, sfera ta wyda-
je się być wciąż jeszcze trudnym tematem. W pewnej części wynika 
to z faktu, że każdy człowiek posiada w kwestii seksualności wła-
sne doświadczenia – gromadzone od dziecka, weryfikowane lub 
przyjmujące postać sztywnych schematów, jednak obecne i często 
ujawniane. Tym większym wyzwaniem staje się neutralne mówie-
nie o seksualności, pozbawione stronniczej perspektywy własnej, 
restrykcyjnych ocen etycznych czy wydawanych – w oparciu  
o brak wiedzy – sądów moralnych, pretendujących do roli obiek-
tywnych głosów w danej sprawie. 

Seksualność to też wyzwanie w świecie pełnym zmian, płyn-
nych znaczeń i zmieniających się standardów. Internet zmienił sek-
sualność w każdym jej wymiarze – edukacyjnym, w obszarze 
zdrowia, patologii, spektrum zachowań. Wymykając się spod kon-
troli i będąc dostępna dla każdego w każdej chwili, zazwyczaj  
w zależności od użytkowników – jest źródłem informacji, rozrywki, 
ale też przestępstw, nadużyć i ludzkiego cierpienia. Stąd niebywałe 
znaczenie edukacji seksualnej. W roku 2018 Światowa Organizacja 
Zdrowia wydała Międzynarodowe wytyczne dotyczące edukacji 
seksualnej (International technical guidance on sexuality education. An 
evidence-informed approach). 

Podkreślono tam, że: 

Wszechstronna edukacja seksualna (CSE) jest opartym na programie 
nauczania, procesem nauczania i uczenia się o poznawczych, emocjo-

______________ 

Adults With Asperger Syndrome and High-Functioning Autism, „Journal of Clinical 
Psychology” 2017, nr 73(1), s. 113-125; E.K. Cridland, S.C. Jones, P. Caputi, Being  
a Girl in a Boys’ World: Investigating the Experiences of Girls with Autism Spectrum 
Disorders during Adolescence, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 
2014, 44(6), s. 1261-1274. 
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nalnych, fizycznych i społecznych aspektach seksualności. Jego celem 
jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę, umiejętności, postawy  
i wartości, które umożliwią im: uświadomienie sobie zdrowia, dobrego 
samopoczucia i godności; rozwijać pełne szacunku relacje społeczne  
i seksualne; rozważać, w jaki sposób ich wybory wpływają na ich sa-
mopoczucie i na innych; i zrozumieć i zapewnić ochronę swoich praw 
przez całe życie5. 

W całym dokumencie, zapisanym na 185 stronach, słowo disabi-
lity (ang. zaburzenie) pojawia się tylko 18 razy. Pewne zestawienia 
wydają się być zadziwiające, a użycie tego słowa może być mylące: 

– inne przykłady obejmują: stosunek płciowy; informacje nau-
kowe na temat zapobiegania ciąży; potrzeby młodych ludzi 
żyjących z niepełnosprawnością lub HIV; niebezpieczne abor-
cje i szkodliwe praktyki, takie jak CEFM i FGM / C; dyskry-
minacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość 
płciową6; 

– dorastające dziewczęta cierpią na znaczny i nieproporcjonalny 
odsetek zgonów i niepełnosprawności po niebezpiecznych 
praktykach aborcyjnych w porównaniu z kobietami w wieku 
powyżej 20 lat7. 

W innych miejscach dokumentu stwierdzono, że: 
– z uwagi na uwarunkowania starą, historyczną wiedzą, osoby 

niepełnosprawne często odbiera się jako albo aseksualne albo 
seksualnie rozhamowane, co zaburza rzetelne spojrzenie na 
seksualność osób z niepełnosprawnościami; 

– powołując się na badania P. Rohleder i L. Swartz skonkludo-
wano, że często edukacja dla osób niepełnosprawnych przed-
stawia seks jako niebezpieczny, odzwierciedlając przeszłe 
konstrukcje seksualności osób niepełnosprawnych jako pro-
blematyczne; 

______________ 

5 UNESCO, http://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-
guidance-sexuality-education/en/, s. 16. 

6 Ibidem, s. 18. 
7 Ibidem, s. 23. 
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– osoby niepełnosprawne są statystycznie częściej narażone na 
przemoc seksualną i zarażenie HIV8. 

W polskojęzycznej literaturze przedmiotu spotkać można prace 
zaledwie kliku autorów poruszających kwestie aktywności seksual-
nej osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że temat ten nie jest 
szeroko eksplorowany9. Brakuje też publikacji polskich autorów 
poświęconych edukacji seksualnej osób ze spektrum autyzmu  
w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w naszym 
kraju. W Polsce seksualność nadal związana jest z interakcją o cha-
rakterze intymnym w obrębie formalnego związku mężczyzny  
i kobiety. Taka wizja seksualności, promowana w rozporządzeniach 
ministra odpowiedzialnego za edukację, a następnie w programach 
nauczania i podręcznikach, jest często zupełnie nieprzydatna dla 
wielu młodych osób – nie tylko z niepełnosprawnościami czy z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu. Samotni z dylematem seksual-
ności swoich niepełnosprawnych dzieci zostają rodzice, w szcze-
gólności matki. Większość z nich deklaruje, że zdaje sobie sprawę, 
że ich dzieci prawdopodobnie nie wezmą ślubu, nie założą rodziny 
lub nie będzie ona miała normatywnego charakteru. Być może jest 
to z jeden z powodów, dlaczego szkolną edukację seksualną w Pol-
sce, określaną jako „Wychowanie do życia w rodzinie”, tak bardzo 
reglamentuje się osobom z niepełnosprawnościami i zaburzeniami. 

Problematyka osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest 
zdecydowanie szersza niż omawiana w kontekście osób z niepełno-
sprawnością. W grupie tej bowiem znajdują się osoby, które z jednej 
strony funkcjonują na poziomie niepełnosprawności intelektualnej 
w różnym stopniu wraz z różnym stopniem zaburzenia mowy,  
______________ 

8 K. Hughes, M. Bellis, L. Jones, S. Wood, G. Bates, L. Eckley, E. McCoy, C. Mik-
ton, T. Shakespeare, A. Officer, Prevalence and risk of violence against adults with disabi-
lities: A systematic review and meta-analysis of observational studies, „The Lancet” 2012, 
nr 379(9826), s. 1621-1629. 

9 R. Kijak, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, 
PZWL, Warszawa 2014; M. Kościelska, Niechciana seksualność, Czarna Owca, War-
szawa 2004; I. Fornalik, Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej?, Fundacja JIM, 
Łódź 2017. 
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z drugiej zaś obejmuje ona osoby w normie intelektualnej i prawi-
dłowym rozwoju mowy (DSM-5). Ze względu na taką różnorod-
ność funkcjonowania osób z ASD konieczne wydaje się więc dosto-
sowanie wiedzy do możliwości osoby. O ile literatura skupiająca się 
na kwestii seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
będzie również adekwatna dla osób z ASD sprzężonym z niepełno-
sprawnością intelektualną, o tyle materiał ten nie będzie adekwatny 
dla osób wysokofunkcjonujących z autyzmem. W literaturze przed-
miotu można znaleźć materiały dotyczące efektywnego kształcenia 
studentów z ASD10. Materiały takie dostępne są także na polskich 
uczelniach w formie broszur dla nauczycieli akademickich. Wszyst-
ko to sprawia, że społeczeństwo ma poczucie, że osoby te wymagają 
tylko nieznacznego wsparcia w uczeniu się, jednak jeśli zabraknie 
wczesnego treningu interpersonalnego, wspierania w rozwoju spo-
łecznym oraz w zakresie własnej seksualności, student, który trafi 
na uczelnię wyższą, nie będzie gotowy do odegrania roli ani stu-
denta ani kolegi/koleżanki z tej samej grupy. 

Trening ten, szczególnie u osób z ASD w normie intelektualnej  
i z prawidłowym rozwojem języka, powinien dotyczyć treningu  
w zakresie teorii umysłu. Jak wskazują liczne badania, dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe z ASD mają trudności w ocenie zachowań 
innych ludzi pod względem mowy ciała, postawy ciała, intonacji  
i modulacji głosu, gestów kierowanych do nich, mimiki twarzy  
(w tym wyrazu oczu w „Teście oczu”), niejednoznacznych komuni-
katów płynących z ironii, sarkazmu czy języka metaforycznego 
bądź potocznego. Wszystkie te trudności sprawiają, że zaburzenie 
na tym poziomie nie pozwala osobie wchodzić w prawidłowe rela-
cje międzyludzkie11. 

______________ 

10 J.K. Harrower, L.G. Denti, M. Weber-Olsen, Educating Students With Autism 
Spectrum Disorder. A Model for High-Quality Coaching, Plural Publishing, USA 2016. 

11 M.C. Pino, M. Mazza, M. Mariano, S. Perreti, D. Dimitriou, F. Masedu, M. Va-
lent, F. Franco, Simple Mindreading Abilities Predict Complex Theory of Mind: Deve-
lopmental Delay in Autism Spectrum Disorders, „Journal of Autism and Developmental 
Disorders” 2017, nr 47(9), s. 2743-2756. 
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Edukacja seksualna w Polsce, prowadzona jest od lat 90. XX w. 
pod nazwą „Wychowanie do życia w rodzinie”. Na realizację zajęć 
przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku 
szkolnym, dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (II etap edu-
kacyjny) po 14 godzin, w tym po pięć godzin z podziałem na grupy 
dziewcząt i chłopców. Rodzic, zgodnie z założeniami ustawodawcy, 
powinien być zapoznany na pierwszym spotkaniu klasowym z te-
matyką przedmiotu, w przypadku braku zgody na uczestniczenie 
dziecka w zajęciach – wyrazić to poprzez pisemną deklarację. 

W najnowszym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z 2 czerwca 2017 r.12, pkt 1. podpunkt b, stwierdza się: „Uczniowie  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują 
treści, o których mowa w ust. 1, w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym. Dla tych uczniów nie organizuje 
się zajęć, o których mowa w ust. 1”. Oznacza to, że osoby z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczające do innych szkół niż 
ogólnodostępne (masowe), nie będą uczestniczyć w zajęciach naj-
bardziej – w siatce przedmiotów szkolnych – związanych z eduka-
cją seksualną. 

Pozbawieni pomocy zostają także rodzice, którzy nie mają pol-
skojęzycznych materiałów do przeprowadzania domowej edukacji 
seksualnej dla swoich dzieci. 

Tym samym sfera seksualności staje się dla rodziców i młodzie-
ży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pełna kłopotów i niepew- 
______________ 

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczą-
cych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzial-
nego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach  
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, Dz.U. 2017, poz. 1117. 
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ności. Seksualność to nie tylko mechanika i dynamika aktu płcio-
wego, to nie tylko biologia i fizjologia, to przecież cała szeroka ga-
ma zachowań interpersonalnych – zaproponowanie spotkania, jego 
kontynuowanie albo zakończenie. Edukacja seksualna służyć ma 
zdrowiu seksualnemu, które – zgodnie z roboczą definicją WHO – 
przyczyniać ma się ma do pełniejszego rozwoju człowieka. 

Zajęcia te wydają się szczególnie ważne w przypadku osób  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którym trudno jest tworzyć 
relacje interpersonalne, rozumieć świat społeczny, czytać i odzwier-
ciedlać emocje innych osób, co jest bezpośrednio związane z zabu-
rzeniami teorii umysłu. 

Analizując kryteria diagnostyczne (ICD-10, DSM-5)13 i literaturę 
przedmiotową14, można zauważyć, że w okresie szkolnym nasto-
latkowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu znajdują się w naj-
trudniejszym okresie do nawiązywania i utrzymywania kontaktu  
z innymi ludźmi, a także budowania relacji opartych na wzajem-
nych korzyściach i wymianie społecznej15. Jest to wynikiem zabu-
rzeń teorii umysłu i braku zrozumienia, że uczucia, myśli i przeko-
nania nie są dokładnym i rzeczywistym odbiciem rzeczywistości. 
Niemożność „czytania w myślach” jest szczególnie ważna w kon-
tekście kształtowania i utrzymywania relacji romantycznej i in-
tymnej16. Dlatego istotne jest, aby nastolatkowie z zaburzeniami  
ze spektrum autyzmu uczestniczyli w zajęciach szkolnych zwią-
zanych z seksualnością, ponieważ osobom z tym zaburzeniem  
bardzo trudno jest nabyć te umiejętności w ramach przymusowej 
socjalizacji. 

Edukacja seksualna jest zatem tematem ważkim, a wskazują na 
to następujące dane: 
______________ 

13 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowot-
nych ICD-10, 1996, WHO. 

14 E. Fein, op. cit.; V. Bitsika, Ch.F. Sharpley, op. cit.; N.L. Matthews, Ch.J. Smith, 
E. Pollard, S. Ober-Reynolds, J. Kirwan, A. Malligo, op. cit. 

15 N. Bauminger, S. Marjorie, S.J. Rogers, op. cit.; C.C. Peterson, M. Garnett,  
A. Kelly, T. Attwood, op. cit.; K. Akagi, op. cit.; O. Curry, M.J. Chesters, op. cit. 

16 M. Aston, op. cit. 
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1. Przeprowadzona w 2012 r. metaanaliza 66 kompleksowych 
programów edukacji seksualnej dla młodzieży niezależnie od 
diagnozy ASD wykazała, że programy zmniejszają częstotli-
wość niezabezpieczonej aktywności seksualnej, zwiększają 
ochronę (prezerwatywy i/lub antykoncepcję hormonalną), 
zmniejszają ryzyko zajścia w ciążę oraz zmniejszają ryzyko 
występowania chorób przenoszonych drogą płciową17. 

2. Korzyści z edukacji seksualnej obejmują samorozwój, większą 
pewność siebie, a także dają szereg innych pozytywnych 
aspektów, co jest szczególnie istotne podczas rozwoju emo-
cjonalnego w okresie dojrzewania, kiedy tożsamość płciowa  
i wiele wartości są w ważnym punkcie rozwoju, a potem kon-
stytuowania. Zagadnienia związane z seksualnością są trudne 
do wytłuczenia osobom pełnosprawnym. Tym bardziej osoby 
z ASD wymagają obszerniejszej edukacji, która jest jasna  
i konkretna. Zgodnie z założeniami „teorii umysłu”, więk-
szość osób z ASD nie będzie w stanie intuicyjnie zrozumieć 
wewnętrznych stanów swoich partnerów i trzeba będzie im 
powiedzieć, jak inni ludzie będą postrzegać swoje działania  
i słowa, a także dać jasne wskazówki do oceny, jak czuje się 
ich partner18. 

3. Zwalczanie problemu wykorzystywania seksualnego przez 
inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Faktem jest, 
że osoby te są zarówno sprawcami, jak i ofiarami wykorzy-
stania seksualnego. Mniej prawdopodobne jest natomiast, że 

______________ 

17 H.B. Chin, T.A. Sipe, R. Elder, S.L. Mercer, S.K. Chattopadhyay, V. Jacob, 
H.R. Wethington, D. Kirby, D.B. Elliston, M. Griffith, S.O. Chuke, S.C. Briss, I. Erick-
sen, J.S. Galbraith, J.H. Herbst, R.L. Johnson, J.M. Kraft, S.M. Noar, L.M. Romero,  
J. Santelli, The effectiveness of group-based comprehensive risk-reduction and abstinence 
education interventions to prevent or reduce the risk of adolescent pregnancy, human im-
munodeficiency virus, and sexually transmitted infections: Two systematic reviews for the 
guide to community preventive services, „American Journal of Preventive Medicine” 
2012, nr 42, s. 272-294. 

18 J.D. Goldman, An exploration in health education of an integrated theoretical basis 
for sexuality education pedagogies for young people, „Health Education Research” 2011, 
nr 26, s. 526-541. 
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otrzymali odpowiednią edukację seksualną, która mogła być 
zdobywana formalnie w klasie lub nieformalnie poprzez 
udział w wydarzeniach towarzyskich. Ponadto osoby młode, 
dzieci i młodzież zwykło się utożsamiać z podmiotową grupą 
osób potencjalnie zagrożonych pojawieniem się zachowań ry-
zykownych, jednym z rodzajów mogą być ryzykowne za-
chowania seksualne19. 

4. Inne dane dotyczą nadużyć i zaniedbania. Wskazują, że osoby 
niepełnosprawne są często narażone na wykorzystanie seksu-
alne, w miejscach mających służyć im pomocą20. 

5. W badaniu obejmującym grupę matek dzieci z zespołem 
Aspergera i zaburzeniem uczenia się zachowań społecznych 
(n = 411) ustalono, że 94% z tych opiekunów zgłosiło, że ich 
dziecko padło ofiarą wykorzystania ze strony rodzeństwa 
oraz rówieśników. Dzieci z tej próby zostały opisane jako 
„doskonałe ofiary” z powodu ich głębokiego niedostatku 
umiejętności społecznych21. 

6. Nastolatki z ASD wykazują nietypowe zachowania interper-
sonalne, których nie rozumie otoczenie społeczne, a same 
osoby z ASD nie dysponują inną gamą zachowań ułatwiają-
cych im nawiązanie interakcji, co może prowadzić do odrzu-
cenia, bolesnych emocji, a nawet chorób psychicznych22. 

______________ 

19 I. Chrzanowska, Zagrożenie nowymi formami zachowań ryzykownych wśród dzieci 
i młodziej z niepełnosprawnością – uzasadnienia dla zainteresowania problematyką, „Studia 
Edukacyjne” 2014, nr 33, s. 36. 

20 C. White, E. Holland, D. Marsland, P. Oakes, P., The identification of environ-
ments and cultures that promote the abuse of people with intellectual disabilities: A review of the 
literature, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2003, nr 16, s. 1-9. 

21 R.B. Pfeffer, Autistic and at-risk: the public and personal safety of children with au-
tism spectrum disorders. Abstract of dissertation Submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Criminology and Justice Policy in the 
Graduate School of Social Sciences and Humanities of Northeastern University, November 
2012, https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:1024/fulltext.pdf [do-
stęp: 7.01.2019]. 

22 M. Lasgaard, A. Nielsen, M.E. Eriksen, L. Goossens, Loneliness and social support 
in adolescent boys with autism spectrum disorders, „Journal of Autism and Developmental 
Disorders” 2010, nr 40, s. 218-226; L.A. Livingston, E. Colvert, P. Bolton, F. Happe, 
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7. Edukacja seksualna dla osób z ASD może zmniejszyć ryzyko 
występowania niewłaściwych zachowań poprzez objaśnienie 
norm społecznych w sposób jasny, zrozumiały dla osób  
z ASD. Wydaje się, że potrzebna jest edukacja zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i osoby z ASD. W szczególności przydatne 
byłoby zapewnienie członkom społeczności, którzy mogą napo-
tkać osoby z ASD (np. organy ścigania, nauczyciele) z dokład-
nymi informacjami o podatnościach seksualnych i zagroże-
niach, jakie ta populacja może stwarzać. Potrzeby w zakresie 
edukacji seksualnej pacjentów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (ASD) są wyjątkowe i rzadko są odpowiednio 
uwzględniane w istniejących programach edukacyjnych. Ist-
nieje niewielka liczba danych dotyczących edukacji seksual-
nej, zdrowia seksualnego i osób z ASD. Wiele z nich nie 
otrzymało odpowiedniego wykształcenia i leczenia, które są 
niezbędne do spełnienia podstawowych wytycznych WHO 
dotyczących zdrowia seksualnego. Rażąca luka polega na 
tym, że nie ma wyników badań dotyczących wpływu eduka-
cji seksualnej na zdrowie seksualne nastolatków i dorosłych  
z autyzmem. Kilka istniejących danych sugeruje, że edukacja 
seksualna dla osób z ASD jest zarówno korzystna, jak i po-
trzebna23. 

8. L.G. Holmes i M.B. Himle stwierdzili, że jedynie 10% bada-
nych osób z ASD budowało relacje partnerskie, na które skła-
dały także kontakty seksualne z partnerem. Tym bardziej 
podkreślić należy znaczenie edukacji seksualnej, obejmującej 
nauczanie umiejętności społecznych – ważnych dla rozwija-
nia zdrowych relacji24. 

______________ 

Good social skills despite poor theory of mind: Exploring compensation in autism spectrum 
disorder, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2018, nr 60 (1), s. 102-110. 

23 R.L. Loftin, S.A. Hartlage, Sex Education, Sexual Health, and Autism Spectrum 
Disorder. „Pediatrics and Therapeutics” 2015, nr 5(1). 

24 L.G. Holmes, M.B. Himle, Brief Report: Parent–Child Sexuality Communication 
and Autism Spectrum Disorders, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 
2014, nr 44, s. 2964–2970. 
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9. Państwa, które obejmują grupy nastolatków kompleksową 
edukacją seksualną (a nie tylko edukacją na temat abstynen-
cji) mają najniższy średni wskaźnik infekcji intymnych wśród 
całej populacji i wśród nastolatków25. 

3. Metoda badawcza i charakterystyka próby badawczej 

Prezentowane badania zostały przeprowadzone w dwóch czę-
ściach. W pierwszej zbadano zachowania seksualne osób z ASD  
w opinii matek26, w drugiej – potrzeby w zakresie edukacji seksual-
nej osób ze spektrum autyzmu w opinii matek. Wspólne dla części 
pierwszej i drugiej były trzy pytania. 

Kwestionariusz ankiety powstał w oparciu o proponowaną listę 
tematów znajdujących się w ramach programu nauczania wychowa-
nia do życia w rodzinie, obowiązującego aktualnie w polskich szko-
łach. Ważnym przyczynkiem były również rozmowy z matkami 
młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu prowadzone 
w ośrodkach diagnostycznych, pomocowych oraz szkołach, które 
dostrzegają liczne braki zarówno w formalnej, jak i nieformalnej edu-
kacji seksualnej skierowanej do młodych osób z tym zaburzeniem. 

3.1. Grupa badawcza 

O wypełnienie internetowej ankiety poproszono 100 rodziców, 
byli oni zapoznawani z tematyką ankiety oraz sposobem jej wypełnie-
nia przez terapeutów, logopedów lub nauczycieli dzieci w indywi-
dualnej rozmowie. W efekcie anonimową ankietę wypełniły 32 matki, 
______________ 

25 M. Hogben. H. Chesson, S.O. Aral, Sexuality education policies and sexually 
transmitted disease rates in the United States of America, „International Journal of 
STD&AIDS” 2010, nr 21, s. 293-297. 

26 A. Wojciechowska, A. Gulczyńska, Sexual behaviuour of children and teenagers 
with autism spectrum disorder. Pilot study results, „Interdyscyplinarne Konteksty Pe-
dagogiki Specjalnej” 2017, nr 19, s. 91-108. 
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część pozostałych osób deklarowała dyskomfort związany z badania-
mi o treści seksualnej (co powtórzyło się w pierwszej części badań). 

Dzieci badanych matek to młodzież w wieku 11-14 lat (30 chłop-
ców, 2 dziewczynki), na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI). 
Do szkoły masowej uczęszczało 12 osób, do klasy/szkoły integra-
cyjnej – 10, a do szkoły specjalnej – 8. Na warunkach nauczania in-
dywidualnego na ternie szkoły pozostawały 2 osoby. 

3.2. Problemy badawcze 

Celem prezentowanych wyników badania jest przedstawienie 
opinii matek na temat edukacji seksualnej skierowanej w warun-
kach szkolnych dla młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu 
oraz ich oczekiwań, co do podejmowanych w trakcie zajęć treści. 

Postawiono następujące problemy badawcze: 
1. Jaka jest organizacja zajęć wychowanie do życia rodzina  

w szkole ich dzieci? 
2. Jakie tematy, zdaniem matek, są realizowane podczas zajęć 

wychowania do życia w rodzinie? 
3. Z jakich źródeł dzieci i młodzież z zaburzeniem spektrum auty-

zmu czerpią wiedzę na temat własnego rozwoju seksualnego? 
4. Jakie tematy zaproponowałyby matki, gdyby mogły wpływać 

na treści realizowane w ramach wychowania do życia w ro-
dzinie? 

Wyniki badań 

Opisywana młodzież uczy się w szkołach podstawowych: spe-
cjalnych, masowych (ogólnodostępnych) lub w klasach integracyj-
nych. Zajęcia z edukacji seksualnej obywają się w 31,25% (10 osób), 
nie odbywają w 50% (16 osób), a ponad 18% respondentek (6 ma-
tek) nie posiada wiedzy na ten temat. Jednocześnie 30 kobiet dekla-
ruje, że ważne jest, aby tematy związane z seksualnością, w szczel-
ności z kwestią dojrzewania, były poruszane podczas zarówno 
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edukacji czy terapii, jak i rehabilitacji. 22 matki deklarują, że ich 
dziecko nie uczestniczy w takich zajęciach, a prawie 70%, (23 osoby) 
wskazuje, że nikt nie pytał ich o zgodę na uczestniczenie dziecka  
w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie (edukacji seksual-
nej). Żadna z matek nie znała ani jednego tematu, który może być 
poruszany w ramach wychowania do życia w rodzinie. 

W pytaniu o to, skąd ich dzieci czerpią wiedzę na temat rozwoju 
seksualnego, matki mogły udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 

Na pierwszym miejscu znajduje się internet (22 wybory), na-
stępnie telewizja (18 wyborów), literatura (10), dalej: terapeuci  
i nauczyciele (6) oraz inne dzieci (2 wybory). 

Tabela 1. Źródła, z których korzystają dzieci, aby uzyskać wiedzę na temat ich  
 rozwoju seksualnego 

Kategoria Liczba osób 

Internet 22 

Telewizja 18 

Literatura 10 

Terapeuci, nauczyciele 6 

Inne dzieci 2 

Źródło: opracowanie własne 

Kolejne postawione pytanie brzmiało: jak Pan/Pani, jako rodzic 
(opiekun) przekazuje wiedzę na temat seksualności? Również w tym 
pytaniu rodzice mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

Wyniki wyglądały następująco: 28 wyborów – rodzic rozmawia 
na temat rozwoju seksualnego, 8 – wskazuje literaturę, 4 – podejmuje 
prośbę do terapeutów lub nauczycieli w celu przeprowadzenia roz-
mowy na temat seksualności, 4 matki zadeklarowały, że nie przeka-
zują swoim dzieciom tej informacji (brak podanego uzasadnienia). 

Żadna z matek nie używa materiałów dotyczących edukacji sek-
sualnej, wspomagając się informacjami zawartymi na stronach in-
ternetowych. 
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Tabela 2. Sposób przekazywania informacji na temat seksualności 

Kategoria Liczba osób 
Rozmowa 28 
Wybór literatury 8 
Prośba do terapeutów i nauczycieli 4 
Brak przekazywania informacji 4 

Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej poruszane kwestie w rozmowach ze swoimi dzieci,  
a związane z seksualnością, to: głośne wypowiadanie treści o cha-
rakterze seksualnym oraz publiczne rozbieranie się – po 10 wybo-
rów każde zachowanie, następnie: poszukiwanie treści pornogra-
ficznych w internecie – 8 wyborów; przytulanie i całowanie innych 
osób oraz masturbacja otrzymały po 6 wyborów każdy. 

W dalszej kolejności sformułowano następujące zadanie: gdyby 
mógł Pan/mogła Pani zadecydować o tematach z zakresu edukacji 
seksualnej w szkole podstawowej, to jakie tematy wybrałby/wy-
brałaby Pan/Pani do omawiania w ramach zajęć „przygotowanie 
do życia w rodzinie” istotne dla Pana/Pani dziecka (można wybrać 
więcej niż jedna propozycję)? Proszę dopisać własne propozycje 
tematów, których nie uwzględniono w spisie, a następnie ocenić 
zgodnie z zasadą: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 
4 – zdecydowanie tak. 

Matki wskazały następujące tematy: 

Tabela 3. Tematy w edukacji seksualnej 

Kategoria Liczba osób 

Prawo człowieka do intymności i ochrona tego 
prawa; postawy asertywne 32 

Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; 
zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju 32 

Higiena okresu dojrzewania 28 

Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, 
udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia 28 
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cd. tab. 3 

Kategoria Liczba osób 
Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjo-
nowania układu rozrodczego człowieka 28 
Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako 
nowego członka rodziny 24 
Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje  
w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie 24 
Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziew-
czętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja  
i szacunek dla ciała 24 
Macierzyństwo i ojcostwo 22 
Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miej-
sca dziecka w rodzinie 20 
Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne 
świętowanie, spędzanie wolnego czasu 20 
Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny 14 
Odpowiedzialność za własny rozwój; samowycho-
wanie 14 
Massmedia – zasady i kryteria wyboru czasopism, 
książek, filmów i programów telewizyjnych 14 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowe tematy, które pojawiły się jako uzupełnienie: uczenie 
stawiania i nieprzekraczania granic, uczenie rozpoznawania intencji 
innych osób w wymiarze seksualnym (1 osoba); granice: co gdzie  
i kiedy jest akceptowalne, a co nie (1 osoba); zrozumienie swojego 
ciała i umiejętność panowania nad potrzebami (1 osoba), anatomia  
(1 osoba), indywidualne dostosowanie tematów do stopnia niepełno-
sprawności dziecka (jego możliwości zrozumienia tematu) (1 osoba). 

4. Dyskusja 

Sama nazwa przedmiotu – „Wychowanie do życia w rodzinie” – 
mówi o głównej strukturze zajęć oraz ukierunkowaniu treści przed-
miotu na wartość seksualności w kontekście tworzonej rodziny, 
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rozumianej w Polsce jako żyjąca w formalnym, sakramentalnym 
związku para złożona z kobiety i mężczyzny, posiadająca dziec-
ko/dzieci. Analiza podręczników do wychowania do życia w ro-
dzinie27 prowadzona w ramach ogólnopolskiej analizy podręczni-
ków pod kątem ich wrażliwości na sprawy gender wykazała, że 

podręczniki mówią o związkach białych, zdrowych, heteroseksualnych 
osób o średnim statusie społeczno-ekonomicznym, które są wyznania 
katolickiego i posiadają poglądy konserwatywne. Młodzi ludzie z nie-
pełnosprawnością, z rodzin niepełnych lub bez rodzica, nieheterosek-
sualni, po doświadczeniach inicjacji seksualnej, niewierzący lub dekla-
ratywnie niewierzący, innego pochodzenia czy w innym kolorze skóry 
nie znajdą tu siebie28. 

Opisywana w książkach rzeczywistość nie jest doświadczeniem, 
które może być użyteczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Wydaje się również stanowić materiał nieprzydatny dla 
nauczycieli czy rodziców osób z tym zaburzeniem. Nie są oni bo-
wiem w stanie w sposób oczywisty i dostępny dla każdego dopa-
sować treści książek do potrzeb, pragnień czy też odmienności osób 
znajdujących się w diagnozie spektrum autyzmu. 

______________ 

27 Trzytomowy raport, autorstwa interdyscyplinarnego zespołu naukowców 
przedstawia wyniki projektu badawczego „Gender in Texbooks”, który miał na celu 
krytyczną analizę modeli i idei kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczę-
tami/kobietami i chłopcami/mężczyznami promowania w polskiej podstawie 
programowej i podręcznikach zatwierdzonych do użytku szkolnego. Wybór anali-
zowanych podręczników reprezentuje wszystkie przedmioty i wszystkie poziomy 
edukacji w różnych typach szkół. Ogólnopolski projekt badawczy „GENDER  
W PODRĘCZNIKACH” zrealizowany został przez Interdyscyplinarne Centrum 
Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
we współpracy z Fundacją Feminoteka w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, 
chłopcy i dziewczęta”. 

28 J. Dec-Piertowska, E. Paprzycka E., Wychowanie do życia w rodzinie – raport 
przedmiotowy, [w:] Gender w podręcznikach, projekt badawczy. Raport, t. 3, red. I. Chmu-
ra-Rutkowska, M. Drurda, M. Mazurek & A. Sołtysiak-Łuczak, Fundacja Feminote-
ka, Warszawa 2016, s. 127-173. 
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Wyniki uzyskano tylko od matek, co koresponduje z konkluzją, 
że o sprawach seksualności rozmawiają częściej matki niż ojcowie29. 
Wyniki wskazują, że matki chcą mieć wpływ na edukację seksualną 
swoich dzieci, jednocześnie nie mając wiedzy, jakie tematy realizuje 
albo może realizować ich dziecko podczas formalnej edukacji sek-
sualnej w szkole. Pojawia się tu swoista niekonsekwencja, obser-
wowana również w badaniach pochodzących z innych państw30, 
granicząca z zaniedbywaniem31, a także niedoszacowanie lub igno-
rancja zakresu doświadczenia seksualnego dorastających synów32. 

Prawdopodobnie wynikać może ona z faktu, że matki dzieci  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mając wiele trudności  
i ograniczeń, które wyznacza ich życie, nie poświęcają wystarczają-
cej ilości czasu tematyce edukacji seksualnej33. 

Często edukacja seksualna (w obiegowej opinii większości doro-
słych przedstawicieli społeczeństwa polskiego) jawi się jako uczenie 
o mechanice i dynamice reakcji seksualnych bardziej niż o sferze 
interpersonalnej oraz seksualności – stanowiącej integrację czynni-
ków biologicznych, psychicznych, społecznych czy duchowych, 
służących pełnemu rozwojowi osobowości. W każdym razie w Pol-
sce, podobnie jak w konkluzjach pochodzących z badań w innych 
krajach, jest ona niewystarczająca34. 
______________ 

29 L.G. Holmes, M.B. Himle, op. cit. 
30 Ibdem. 
31 N.A. Gougeon, Sexuality and autism: A critical review of selected literature using  

a social-relational model of disability, „American Journal of Sexuality Education” 2010, 
nr 5, s. 328-361. 

32 J. Dewinter, R. Vermeiren, I. Vanwesenbeeck, Ch. Van Nieuwenhuizen, Pa-
rental Awareness of Sexual Experience in Adolescent Boys With Autism Spectrum Disor-
der, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 2016, nr 46, s. 713-719. 

33 M.S. Ballan, Parental perspectives of communication about sexuality in families of 
children with autism spectrum disorders, „Journal of Autism and Developmental Di-
sorders” 2012, nr 42, s. 676–684. 

34 L.A. Hannah, S.D. Stagg, Experiences of Sex Education and Sexual Awareness in 
Young Adults with Autism Spectrum Disorder. „Journal of Autism and Developmental 
Disorders” 2016, nr 46, s. 3678-3687. 
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Badana młodzież, podobnie jak wskazują badania P. Mehzabin  
i M.A. Stokes35, ma mniejszy dostęp i korzyści wynikające z trady-
cyjnie podejmowanej edukacji seksualnej – zarówno formalnej, jak  
i nieformalnej. 

Być może warto rozważyć pewne przeniesienie programów  
z innych krajów – jako dodatkową ofertę edukacyjną. Pozostaje 
tylko pytanie – czy w formalnym, szkolnym systemie edukacji, czy 
też poprzez fundacje, stowarzyszenia. Przeprowadzone badania 
wskazują na sensowność równoległych programów – dla rodziców  
i dzieci ze spektrum autyzmu, które przynoszą wymierne, mierzalne 
korzyści dla każdej z grup uczestników36. Autorzy wymienionych 
badań konkludują, że przyszłe badania powinny nadal koncentro-
wać się na rozwoju i wdrażaniu specjalistycznych programów edu-
kacji seksualnej w celu promowania pozytywnego przejścia przez 
ten okres i etap rozwojowy dla nastolatków z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. 

W opisywanych polskich badaniach tylko nieliczne matki były 
informowane o treści zajęć z edukacji seksualnej, nie potrafiły też 
wymienić przykładowej tematyki, co być może pogłębia tylko, ra-
portowane w innych wynikach badań, niedostateczne wsparcie 
rodziców w zakresie edukacji dziecka z ASD37. 

Przeprowadzone badania poszerzają wiedzę na temat oczeki-
wań matek w zakresie szkolnej edukacji seksualnej swoich dzieci  
z ASD, a także wskazują, że matki chciałby mieć wpływ na wybór 
tematów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa człowieka do 
intymności i ochrony tego prawa, postaw asertywnych w obszarze 
seksualności, a także zróżnicowania indywidualnego tempa rozwo-
ju psychofizycznego. Autorki mają nadzieję, że publikacja ta stanie 
______________ 

35 P. Mehzabin, M.A. Stokes, Self-assessed sexuality in young adults with high-func- 
tioning autism, „Research in Autism Spectrum Disorders” 2011, nr 5(1), s. 614-621. 

36 L.L. Corona, S.A. Fox, K.V. Christodulu, J.A. Worlock, Providing Education on 
Sexuality and Relationships to Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Their 
Parents, „Sexuality and Disability” 2016, nr 34, s. 199-214. 

37 M.S. Ballan, op. cit. 
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się przyczynkiem do wprowadzania w obszarze choć pozaszkol-
nym innych form edukacji seksualnej młodzieży z ASD. 

Przeprowadzone badania mają również wiele ograniczeń. Wy-
niki zebrano tylko od grupy ochotniczek, które – będąc zachęcone 
przez terapeutów i nauczycieli swoich dzieci – zdecydowały się 
wypełnić internetową ankietę. Z uwagi na anonimowość ankiety 
oraz wypełnianie jej w warunkach indywidualnych, założono, że 
rzeczywiście wszystkie osoby wypełniły ją dobrowolnie. Nie zba-
dano ani nie kontrolowano faktu, jak dalece osobowość matki (np. 
pewne cechy obsesyjno-kompulsywne) czy poziom sympatii do 
terapeuty/nauczyciela dziecka, wpływał na faktyczną gotowość do 
wypełnienia kwestionariusza ankiety. Mała próba badawcza spo-
wodowała, że nie zbadano również korelacji między wybranymi 
zmiennymi a zmiennymi socjodemograficznymi, które pozwoliłyby 
na bardziej kompleksowe opisanie wyników. Z uwagi na małą pró-
bę badawczą, wyników w żadnym przypadku nie można generali-
zować na polucję. Podczas krytycznej autoanalizy procesu prze-
prowadzania postępowania metodologicznego pojawiły się pewne 
fakty, np. uwagi rodziców w zakresie kafeterii pytań, którą uważali 
za niewystarczającą oraz konieczność pozostawienia więcej wolne-
go miejsca, aby rodzice mogli podzielić się swoimi emocjami i do-
świadczeniami ważnymi dla nich w kontekście edukacji seksualnej. 

Podsumowując, warto zaznaczyć, że temat edukacji seksualnej 
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest tematem niewystar-
czająco poznanym, niewystarczająco dobrze realizowanym w formie 
„wychowania do życia w rodzinie” w placówkach oświatowych,  
a także niewystarczająco dostosowanym do potrzeb i możliwości 
funkcjonowania dzieci i młodzieży z ASD. Obszar ten wymaga więc 
poszerzenia badań zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli  
i terapeutów osób z ASD. 
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Przestępczość przez część społeczeństwa może być wiązana  
z kontrowersyjnymi zagadnieniami. Często wiąże się tę tematykę  
z różnego rodzaju dysfunkcjami, deficytami oraz patologią. Ulega-
jąc jednak stereotypowemu sposobowi myślenia, można nie dostrze-
gać realnych problemów drugiej osoby. Jeśli dodatkowo przestępcą 
okazuje się osoba z niepełnosprawnością, a trudności codzienności 
ulegają spiętrzeniu, łatwiej jest wkroczyć na drogę konfliktów  
z prawem. 

Niepełnosprawnością zajmuje się wiele dyscyplin i dziedzin na-
ukowych. Można wymienić choćby pedagogikę, psychologię, socjo-
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logię, medycynę, katolicką naukę społeczną czy też prawo. Nie  
jest to więc pojęcie jednoznaczne i uniwersalne. Rozpatruje się je 
najczęściej w kontekście danego obszaru nauki1. Według ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych2 osoby z niepełnosprawnością 
to jednostki „których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwa-
le lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnia-
nie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania 
pracy zawodowej”. Niepełnosprawność w sensie prawnym określa-
na jest w oparciu o orzeczenie wydawane przez konkretny organ. 
Orzeczenie to poparte jest opinią komisji złożonej z grona specjali-
stów3. Interesujące ujęcie przedstawia Międzynarodowa Klasyfika-
cja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) wydana 
przez Światową Organizację Zdrowia. Zgodnie ze wspomnianą ICF, 
niepełnosprawność jest 

szerokim pojęciem obejmującym upośledzenie, ograniczenie aktywno-
ści i restrykcje uczestniczenia; określa ono negatywne aspekty interak-
cji pomiędzy jednostką (z określonym stanem chorobowym) a czynni-
kami wypływającymi z kontekstu, w którym znajduje się jednostka 
(czynniki środowiskowe i osobowe)4. 

Zgodnie z ICF niepełnosprawność jest zjawiskiem wielowymia-
rowym, które wynika z szeregu oddziaływań pomiędzy jednostką  
a środowiskiem fizycznym i społecznym otaczającym człowieka5. 
Być może warto byłoby zastanowić się nad możliwością zastoso-
wania tej klasyfikacji na gruncie resocjalizacji. Międzynarodowa 
______________ 

1 M. Giełda, Pojęcie niepełnosprawności, [w:] Prawno-administracyjne aspekty sytua-
cji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 
2015, s. 20. 

2 Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, art. 1. 
3 M. Karaś, Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability 

Studies, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 4, s. 28. 
4 International classification of functioning, disability and health (ICF), 2001,  

s. 213. 
5 Ibidem, s. 242. 
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Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, po-
dobnie jak w procesie diagnozowania nieletnich, młodocianych czy 
już dorosłych sprawców przestępstw, opiera się przede wszystkim 
na cechach charakterystycznych danego stanu rzeczy i rozpatruje je 
przez pryzmat indywidualnych zdarzeń oraz wpływów środowi-
skowych. W procesie diagnozowania (tak samo jak jest to przed-
stawiane w ICF), specjaliści nie ograniczają się tylko do sztywnie 
określonych kategorii, ale rozważa się dany przypadek kontekstowo. 

Warto wspomnieć, że według wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. zrealizowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny w Polsce liczba osób z niepełnospraw-
nością wyniosła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ogółu ludności. Dla 
porównania, w roku 2002 odsetek ten wynosił 14,3% (5 456,7 tys. 
osób)6. W związku z tym, że liczba ta jest znacząca, należy prowa-
dzić działania, które będą miały na celu zwrócenie uwagi w polityce 
wobec osób z niepełnosprawnościami, na osoby borykające się  
z trudnościami życia codziennego w każdym wieku – zarówno 
młodsze, jak i starsze (których w związku ze starzeniem się demo-
graficznym społeczeństwa będzie coraz więcej). Ponadto zauważal-
ne jest długotrwałe trwanie w niepełnosprawności, na co również 
powinna zostać uwrażliwiona polityka wobec osób z niepełno-
sprawnością7. 

Obecnie (stan na 31 stycznia 2018 r.) w zakładach karnych  
i aresztach śledczych w Polsce przebywa 74 896 osadzonych, w tym 
2954 kobiety8. W populacji więziennej na szczególną uwagę zasłu-
gują osadzeni z niepełnosprawnością, zarówno fizyczną, jak i inte-
lektualną. Ogólnie rzecz ujmując, osoby z niepełnosprawnościami 
są w ostatnim czasie skazywane za coraz poważniejsze przestęp-
______________ 

6 Narodowy Spis Powszechny, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov. 
pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf [dostęp: 9.03.2018]. 

7 K. Slany, Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty, „Niepełnosprawność – zagadnienia, 
problemy, rozwiązania” 2014, nr II (11), s. 61. 

8 Statystyka Służby Więziennej, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--
biezaca [dostęp: 9.03.2018]. 
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stwa. Poza kradzieżami, pobiciami czy oszustwami, są skazywani 
także za kierowanie zorganizowanymi grupami przestępczymi9. 

Zagadnienie niepełnosprawności ściśle powiązane jest z ochro-
ną zdrowia. Tę kwestię w zakładach karnych i aresztach śledczych 
regulują Ustawy (szczególnie Kodeks karny wykonawczy), rozpo-
rządzenia (np. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolno-
ści przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno-
ści oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdro-
wia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze 
służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w za-
pewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolno-
ści), a także przepisy prawa międzynarodowego (jak choćby Po-
wszechna Deklaracja Praw Człowieka lub Europejskie Reguły 
Więzienne, przede wszystkim w części III). Chorzy skazani (w tym 
z zaburzeniami psychicznymi) oraz skazani z niepełnosprawnością, 
najczęściej kierują skargi do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Skarżą się oni przede wszystkim na funkcjonowanie więziennej 
służby zdrowia, rzadziej na warunki osadzenia10. 

Każdy ze skazanych może odbywać karę w jednym z trzech sys-
temów wykonywania kary pozbawienia wolności: zwykłym, tera-
peutycznym lub programowanego oddziaływania. W systemie 
zwykłym osadzony może skorzystać z dostępnego w danej jednost-
ce penitencjarnej zatrudnienia, nauczania, zajęć kulturalno-oświato-
wych i sportowych11. W systemie programowanego oddziaływania 
______________ 

9 E. Jarecka, R. Wolak, Niepełnosprawność osadzonych – problem czy wyzwanie pol-
skiego więziennictwa, [w:] Misja służby więziennej wobec aktualnej polityki karnej i oczeki-
wań społecznych: IV Kongres Penitencjarny, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stęp-
niak, Kalisz 2008, s. 692. 

10 K. Korona, Sytuacja osób niepełnosprawnych przebywających w polskich w polskich 
zakładach karnych, „Zeszyty Naukowe WSSP” 2013, tom 16, s. 16. 

11 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, art. 98, Dz.U. 
2017.0.665. 
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obligatoryjnie odbywają karę osadzeni młodociani. Mogą z niego 
korzystać również osadzeni dorośli, którzy po przedstawieniu im 
założeń projektu wyrażą zgodę na współudział w jego opracowa-
niu, a później wykonaniu. Jeśli osadzony nie wywiązuje się ze swoich 
zadań, zostaje przeniesiony do systemu zwykłego. W projektowa-
nych oddziaływaniach uwzględnia się przede wszystkim: zatrud-
nienie, edukację, kontakty z bliskimi dla skazanego osobami, zago-
spodarowanie czasu wolnego, a także inne kwestie, które są istotne 
dla przygotowania skazanego do późniejszego powrotu do społe-
czeństwa. Programy można modyfikować w zależności od potrzeb. 
Podlegają one także okresowym ocenom12. Natomiast w systemie 
terapeutycznym karę odbywają skazani z niepsychotycznymi zabu-
rzeniami psychicznymi, w tym przestępcy skazani za przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej (art. 197-203 Kodeksu karnego),  
z niepełnosprawnością intelektualną, z uzależnieniami (szczególnie 
od alkoholu lub innych środków odurzających albo psychotropo-
wych) oraz skazani z niepełnosprawnościami fizycznymi, jeśli 
obecny stan zdrowia tych osadzonych wymaga oddziaływania spe-
cjalistycznego (w tym opieki psychologicznej, lekarskiej lub reha-
bilitacyjnej)13. Wykonywanie kary w tym systemie, uwzględnia  
w postępowaniu z osadzanym przeciwdziałanie pogłębiania się 
patologicznych cech osobowości, przywracanie równowagi psy-
chicznej, a także kształtowanie zdolności współżycia społecznego  
i przygotowanie do samodzielności po opuszczeniu zakładu karne-
go. Wykonywanie kary dostosowuje się w takich przypadkach 
m.in. do potrzeb w zakresie leczenia czy zaleceń higieniczno-
sanitarnych. Jeżeli stwierdza się, że skazany nie wymaga już od-
działywań specjalistycznych, przenosi się go do sytemu zwykłego 
lub programowanego oddziaływania14. Warto dodać, że przepisy 
______________ 

12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, art. 95, 
Dz.U.2017.0.665. 

13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, art. 96 § 1, 
Dz.U.2017.0.665. 

14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, art. 97, 
Dz.U.2017.0.665. 



192 AGNIESZKA NYMŚ-GÓRNA 

Kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują odbywania kary 
pozbawienia wolności poza systemami15. 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeu-
tycznym odbywa się na oddziałach o konkretnej specjalizacji, aby 
oddziaływania te mogły być w jak największym stopniu dopaso-
wane do potrzeb skazanych. Na oddziałach terapeutycznych reali-
zuje się rozmaite formy zajęć, jak np. programy usprawniające 
funkcjonowanie poznawcze i społeczne, treningi kompetencj-i in-
terpersonalnych, treningi relaksacyjne czy aktywizację ruchową. 
Oprócz tego osadzeni mogą korzystać z zajęć kulturalno-oświato-
wych, artystycznych, sportowych, terapii zajęciowej czy też zatrud-
nienia16. Ponadto na skutek przemian modernizacyjnych na bieżąco 
aktualizowany jest spis przeznaczenia zakładów karnych i aresztów 
śledczych w Polsce17 tak, aby skazani ze specjalnymi potrzebami 
mogli w miejscu osadzenia uzyskać maksymalnie zindywidualizo-
waną i fachową pomoc. 

W ubiegłym roku (stan na 31 grudnia 2017 r.) liczba skazanych 
zakwalifikowanych do oddziałów terapeutycznych i przebywają-
cych w tych oddziałach wyniosła 3229, w tym 180 kobiet18. Osób  
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełno-
sprawnością intelektualną było 1553, z czego 326 osób miało zdia-
gnozowane zaburzenia preferencji seksualnych19. Osób uzależ-
nionych od środków odurzających lub psychotropowych było 
______________ 

15 P. Stępniak, System programowanego oddziaływania w opiniach więźniów, „Ar-
chiwum Kryminologii” 2009, tom XXXI, s. 265. 

16 A. Purczyński, Wybrane aspekty funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla ska-
zanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo  
i oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psy-
chotropowych w zakładzie karnym w Rawiczu, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście 
strategii działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiriak, Kraków 2007, s. 119-126. 

17 Zob. Przeznaczenie zakładów karnych i aresztów śledczych według stanu na 
dzień 19 lutego 2018 r., http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-przeznaczenie-
zk-i-as [dostęp: 9.03.2018]. 

18 Statystyka Służby Więziennej, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna 
[dostęp: 9.03.2018]. 

19 Ibidem. 
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wówczas 509, natomiast uzależnionych od alkoholu 116720. Osób 
zakwalifikowanych do oddziałów terapeutycznych, a przebywają-
cych poza tymi oddziałami było 825, w tym 39 kobiet21. Powodów 
przebywania osadzonych poza tym oddziałami jest dosyć sporo – 
od leczenia po oczekiwanie na transport oraz wiele innych, indywi-
dualnych trudności. W populacji więziennej wyróżnia się jeszcze 
grupę osadzonych zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego 
poza oddziałem, których łącznie było wówczas 688 (w tym 58 ko-
biet)22. Nie było w tym gronie żadnej osoby z niepsychotycznymi 
zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektual-
ną23. Osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotro-
powych było 220, natomiast uzależnionych od alkoholu 46724. Tylko 
jedna osoba z niepełnosprawnością fizyczną została zakwalifiko-
wana do tego typu oddziaływań25. 

Terapia zaliczona została w poczet oddziaływań penitencjar-
nych oraz terapeutycznych. W trakcie ich realizacji uwzględnia się 
przede wszystkim wymagające interwencji deficyty, które mogły 
stanowić jedną z przyczyn popełnionego przestępstwa26. Terapia 
występuje wobec tego jako element resocjalizacji penitencjarnej, 
czyli procesu korekcyjnego wychowania stosowanego w zakładach 
karnych i aresztach śledczych, a także zakładach poprawczych 
przeznaczonych dla nieletnich27. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi borykają się z najwięk-
szymi trudnościami adaptacyjnymi w jednostkach penitencjarnych, 
______________ 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia  

14 kwietnia 2016 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy 
penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów 
penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych, § 3. 

27 H. Machel, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 15. 
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przy czym trzeba przyznać, że izolacja już sama w sobie jest sytua-
cją trudną28. Co więcej, niestety osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną mogą być wykorzystywane przez przestępców. Zaburzo-
ny krytycyzm i sugestywność mogą spowodować, że przestępca 
nawiąże bezpośredni kontakt z osobą z niepełnosprawnością inte-
lektualną, a następnie wykorzysta ją dla swoich celów w niegodzi-
wy sposób29. 

Chociaż wydaje się, że osoby z niepełnosprawnością intelektu-
alną, a także zaburzeniami psychicznymi nie powinny znajdować 
się w izolacji penitencjarnej, to jednak w polskim systemie peniten-
cjarnym są takie przypadki. Izolacja może przede wszystkim pogor-
szyć dotychczasowe funkcjonowanie osób z takimi zaburzeniami. 
W niektórych przypadkach objawy zaburzeń psychicznych w trak-
cie przeprowadzanych badań są jeszcze słabo zauważalne, nato-
miast sytuacja izolacji sprawia, że choroba się pogłębia, a objawy są 
coraz bardziej zauważalne. Ponadto, jeśli chodzi o niepełnospraw-
ność intelektualną, występujące na wcześniejszych etapach, jakiekol-
wiek zaburzenia rozwojowe powinny być przesłanką do przepro-
wadzenia wnikliwych badań diagnostycznych (przede wszystkim 
psychologicznych i psychiatrycznych) w momencie popełnienia 
przez taką osobę przestępstwa30. 

Osoby z niepełnosprawnością powinny mieć dostęp do rehabili-
tacji i leczenia na terenie jednostki penitencjarnej bądź możliwość 
skorzystania z tego typu usług poza obrębem jednostki. Tutaj poja-
wiać może się oburzenie społeczeństwa31, związane z tym, że we-

______________ 

28 K. Korona, op. cit., s. 14. 
29 M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis 

Nexis, Warszawa 2001, s. 210. 
30 J. Heitzman, Niepełnosprawni intelektualnie i chorzy psychicznie w jednostkach pe-

nitencjarnych, [w:] Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone  
w jednostkach penitencjarnych, red. E. Dawidziuk, M. Mazur, Warszawa 2017, s. 17-21. 

31 Zob.: J. Janik, Więźniowie obsługiwani są poza kolejnością. Pacjent nie odbywający 
kary poczeka na wizytę…, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Wiez 
niowie-obslugiwani-sa-poza-kolejnoscia-Pacjent-nie-odbywajacy-kary-poczeka-na-
wizyte-amp-8230,119491,1.html [dostęp: 27.10.2018]; K. Nowosielska, Prawa pacjenta: 



Skazani z niepełnosprawnością w polskim systemie penitencjarnym 195 

dług niektórych opinii skazani powinni przede wszystkim odbywać 
karę pozbawienia wolności (i z tytułu izolacji odczuwać szereg do-
legliwości), zamiast otrzymywać tego typu „udogodnienia”. Otóż 
dla osoby z niepełnosprawnością, oddziaływania terapeutyczne  
i rehabilitacyjne nie są żadnym udogodnieniem, tylko konieczno-
ścią, a ograniczenie do nich dostępu może spowodować długofalo-
we negatywne konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia 
człowieka. Uwrażliwianie społeczeństwa w tej materii może stać się 
kluczowe dla projektowania oddziaływań, również w kwestii 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą także brać czynny udział 
w programach penitencjarnych. Corocznie Biuro Penitencjarne Cen-
tralnego Zarządu Służby Więziennej organizuje Ogólnopolski Kon-
kurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej 
Osób Pozbawionych Wolności. Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Dyrektora Generalnego. O nagrodę można się ubiegać w trzech 
kategoriach propozycji programów skierowanych dla: młodocia-
nych, skazanych starszych (60+) lub niepełnosprawnych oraz ska-
zanych na karę dożywotniego pozbawiania wolności lub 25 lat po-
zbawienia wolności32. Niezwykle istotne jest, że grupa skazanych  
z niepełnosprawnościami została wyznaczona jako jedna z grup 
docelowych, gdyż dzięki temu powstają nowe programy, które 
mogą zostać ukierunkowane na specjalne potrzeby tej grupy osa-
dzonych. 

Ponadto refleksji należy poddać, w jakim stopniu człowiek bę-
dzie w stanie zaangażować się w oferowane oddziaływania resocja-
lizacyjne i penitencjarne, podczas gdy jego podstawowe potrzeby 
nie są zaspokajane. W jakim stopniu rzeczywiście można ze sobą 
pogodzić resocjalizację penitencjarną oraz leczenie i rehabilitację, 
______________ 

Więzień u lekarza bez kolejki, https://www.rp.pl/artykul/1073971-Prawa-pacjen 
ta--Wiezien-u-lekarza-bez-kolejki.html [dostęp: 27.10.2018]. 

32 Zespół Komunikacji Medialnej CZSW, Wyniki konkursu na najlepszy pro-
gram resocjalizacji, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wie 
ziennej-wyniki-konkursu-na-najlepszy-program-resocjalizacji%20rozsrzygni%C4%99ty 
[dostęp: 28.10.2018]. 
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aby były to procesy wzajemnie komplementarne oraz jak najefek-
tywniejsze? 

Jednostki penitencjarne postrzegane są w kategorii bardzo nie-
przyjaznych miejsc. Przebywanie w nich oddala od normalizacji 
życia33. Potrzeby osadzonych z niepełnosprawnością nieco różnią się 
od potrzeb pozostałych skazanych. Więcej pracy będą więc mieli 
również funkcjonariusze Służby Więziennej. Sytuacja cały czas się 
poprawia, aczkolwiek nadal pojawiają się dylematy i trudności, które 
wymagają konstruktywnych rozwiązań. Wdrażane są rozmaite pro-
gramy, których założenia skupiają się na wspieraniu dotychczaso-
wych starań. Ich skutki mają mobilizować do kolejnych inicjatyw. 
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Wprowadzenie 

Diagnostyka pedagogiczna obejmuje swoim zakresem metodo-
logię rozpoznawania poziomu funkcjonowania uczniów oraz uwa-
runkowań ich życia w kontekście edukacji, wychowywania, terapii  
i opieki. Punktem wyjścia dla działań diagnostycznych są zadania 
określone w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub 
innej placówki oświatowej1. Nauczyciele i specjaliści wykorzystują 
diagnozę w kształtowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w planowaniu oraz ewaluacji indywidualnych programów eduka-
cyjno-terapeutycznych. W ten sposób starają się wpływać na po-
ziom funkcjonowania dzieci i młodzieży. 

Na podstawie diagnozy pedagogicznej formułowane są zasad-
nicze wskazania do realizacji wsparcia rozwoju podopiecznych  
i z tego tytułu można mówić o niej, że jest decyzyjna. Występują  
w niej odniesienia do stanów pożądanych, wartościowanie. Istotne 
wydaje się być realizowanie diagnozy w kontekście środowiska 
rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego, pozwalające dostrzec przy-
czyny trudności funkcjonowania wychowanka. Za bardzo ważne 
należy uznać wyniki rozpoznania mocnych stron jednostki i jej oto-
czenia, na których można oprzeć pracę pedagogiczną. W miarę 
możliwości rozwijana jest gotowość wychowanka do autodiagnozy 
i niwelowania zaistniałych problemów, co pozwala zakładać moż-
liwość jego dalszego sukcesywnego rozwoju. 

Diagnozowanie pedagogiczne, mające istotne znaczenie we 
wspieraniu rozwoju ucznia, musi być prowadzone z uwzględnie-
niem triangulacji źródeł poznania i odpowiedzialności etycznej dia-
gnosty. Pedagog, nauczyciel obowiązany jest reprezentować posta-
______________ 

1 Szkoły oraz placówki, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obej-
mujący: 1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
oraz 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej (Ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59 tj. Dz.U. 2018 poz. 996  
art. 26. 1.). 
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wę poznawczą, którą cechuje humanistyczne i kompleksowe spoj-
rzenie na człowieka, empatia, a także rozważne nowatorstwo, które 
może podnieść jakość kształcenia i wychowania2. 

Diagnoza pedagogiczna ma często charakter rozpoznania nie-
formalnego, dokonywanego w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 
Poszukiwane są odpowiednie procedury, które zapewniałyby jej 
odrębność i jednolitość metodologiczną3. 

Naprzeciw realizacji tych potrzeb wychodzi autorska koncepcja 
modelu4 Trzy Aspekty Formy (TAF) możliwa do stosowania przez 
nauczycieli-diagnostów. Wykorzystanie konstruktu pozwala na: 

1) podzielenie wielowątkowych działań na trzy kategorie proce-
sów, umożliwiające przedstawianie złożonych aktywności 
przy użyciu prostych opisów; 

2) prowadzenie profilowanego rozpoznania aktywności celowej 
w trzech niezależnych od siebie obszarach; 

3) wspieranie rozwoju w zakresie każdego z trzech aspektów 
działania. 

Nauczyciel przedszkola lub szkoły może wykorzystać zapropo-
nowane w modelu TAF usystematyzowane podejście do formalnego 

______________ 

2 Por.: E. Jarosz, Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne, [w:]  
E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiąza-
nia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 15-28; B. Niemierko, 
Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 42-44;  
B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary i rozwiązania praktyczne, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2011, s. 25, 70-72; E. Wysocka, Człowiek  
a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 133; E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe 
obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 69. 

3 Por.: B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 162-165; W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, War-
szawa 1995, s. 8. 

4 Jak podaje K. Konarzewski, model naśladuje niektóre aspekty działania ory-
ginału – teoria odtwarza w pojęciach niektóre aspekty rzeczywistych zjawisk, 
wpływa na sposób, w jaki postrzegamy fakty, pozwala zrozumieć związki między 
zjawiskami (K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, 
WSiP, Warszawa 2000, s. 12). 
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opisu aktywności celowej człowieka w ułatwianiu wychowankom 
interpretacji rzeczywistości. Może on także pomagać w autodiagno-
zie – w odnajdywaniu przyczyn swoich problemów i przewidywa-
niu skutków własnego postępowania. Zgodnie z założeniami mode-
lu już samo poznanie uniwersalnych dla wszystkich ludzi kategorii 
działania odgrywa rolę terapeutyczną. 

Model TAF powstał w wyniku analizy procesu wychowawcze-
go i edukacyjnego metodą Trzy aspekty formy w ramach badań fe-
nomenologicznych5. Autorka prowadzi tego typu badania wyłącz-
nie nad fenomenami – zjawiskami w pełni rzeczywistymi6 – i w tym 
kontekście używane w artykule terminy: osoba, jednostka, człowiek 
odnoszą się do podmiotu w całej jego złożoności psychofizycznej, 
definiowanego według dowolnej koncepcji psychologicznej. 

O metodzie Trzy aspekty formy i Terapii dydaktycznej 

Metoda analizy formalnej Trzy aspekty formy nie jest metodą 
psychologiczną, nie służy do badania stanów psychicznych czło-
wieka tylko poziomu jego aktywności celowej. W analizie metodą 
TAF ma się do czynienia ze zjawiskami, których interpretacja nale-
ży do podmiotu działającego, natomiast badacz spogląda na po-
wstały element kultury. 

Zgodnie z założeniami metody TAF, rozumowanie osoby zwią-
zane z działaniem może być różnorodne, jednak jego poszczególne 
wątki zawsze dają się ująć w trzech uniwersalnych kategoriach 
formalnych – misyjnej, fenomenologicznej i kulturowej7. Ich nazwy 
wynikają z następujących aspektów celowego działania człowieka: 
______________ 

5 B. Trochimiak, Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?, „Problemy edukacji, re-
habilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 19. Konstruowanie świata 
osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości” 2014, s. 78-88. 

6 Fenomen – każdy fakt doświadczalny, będący punktem wyjścia badań na-
ukowych (Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003). 

7 B. Trochimiak, Terapia dydaktyczna – założenia, „Niepełnosprawność. Dyskursy 
pedagogiki specjalnej” 2013, nr 11, s. 127-129. 
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1) motywacyjnego – uogólnionego w metodzie TAF do aspektu 
misyjnego; aktywność misyjna człowieka polega na uświa-
damianiu sobie różnego rodzaju przesłań wewnętrznych; 

2) poznawczego – uogólnionego do aspektu fenomenologiczne-
go; aktywność fenomenologiczna człowieka polega na odbio-
rze wielu rodzajów danych zewnętrznych; 

3) kulturowego – najważniejszego aspektu aktywności człowie-
ka w kontekście diagnostyki pedagogicznej; aktywność kul-
turowa człowieka polega na przetwarzaniu informacji we-
wnętrznych i zewnętrznych powiązanych ze sobą w danym 
działaniu oraz podejmowaniu na tej podstawie decyzji 
uwzględniających wartości ważne dla istnienia kultury czło-
wieka. Zgodnie z założeniem metody, takie poszukiwanie 
dobrych rozwiązań w coraz większej skali dla swoich działań 
celowych prowadzi do rozwoju intelektualnego człowieka. 

Podane nazwy kategorii stanowią aparat pojęciowy, definiujący 
przestrzeń zdarzeń wystarczająco pojemną do analizy każdego ro-
dzaju działania celowego człowieka. Płaszczyzna badawcza odpo-
wiada ustaleniom Arystotelesa na temat formy i materii. Uważał on, 
że przyczyną celową powstania rzeczy „jest pewne dobro, dla któ-
rego coś jest lub coś się dzieje” (tu: aspekt kulturowy celowego 
działania człowieka) oraz że przyczyna celowa w znaczeniu drugim 
„zjawia się tylko w działaniach jestestw zdolnych do poznania” (tu: 
aspekt fenomenologiczny celowego działania człowieka), „lub 
przynajmniej pożądania”8 (tu: aspekt misyjny celowego działania 
człowieka). Zastanawiając się nad wyborem takich nazw, autorka 
wzięła pod uwagę fakt, że badacz obserwuje jedynie fragment kul-
tury powstały w wyniku działania osoby. Nie ma bezpośredniego 
dostępu do treści jej aktywności umysłowej, a w kategoriach analizy 
muszą się zmieścić wszelkie działania bez konieczności redukowa-
nia ich znaczenia. Chociaż w badaniu metodą TAF nie znamy treści 
ustaleń osoby działającej celowo, to jednak jesteśmy w stanie wska-
zać słabszy poziom aktywności w konkretnych kategoriach i na tej 
______________ 

8 Za: L. Regner Wstęp, [w:] Arystoteles, dzieła wszystkie, t. 2, O powstawaniu i nisz-
czeniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 342. 
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podstawie zaproponować trening wychodzenia im naprzeciw.  
Aktywność celowa o charakterze misyjnym będzie mogła wystąpić 
po pobudzeniu do działania za sprawą motywacji, bez względu na 
jej rodzaj i stan uświadomienia sobie jej istnienia9. Jest przesłaniem 
wewnętrznym rozpoczynanego działania. W aktywności fenomeno-
logicznej osoba odwołuje się do sposobów osiągania danego celu  
i wprowadza ich ewentualne modyfikacje. W aktywności kulturo-
wej wybiera drogę do celu według siebie wartościową. 

Przykład: uczeń wie, że aby uzyskać promocję do następnej kla-
sy, powinien popracować nad matematyką – ma motywację. Kiedy 
rozpoczyna rozwiązywanie wymaganych zadań rachunkowych, 
wykazuje się aktywnością misyjną, która nie występowała wcze-
śniej, przed zabraniem się do pracy (zgodnie z założeniami metody 
TAF). W trakcie nauki może dochodzić zarówno do chwilowych 
zniechęceń, jak i przerwania nauki. Aktywność fenomenologiczna 
ucznia to przygotowanie materiałów do nauki, co do których za-
kładał, że będą potrzebne i które w dalszym działaniu może uzu-
pełnić, a niektóre z nich odrzucić w poszukiwaniu tych właściwych. 
Ustalił, że będzie czytał treści zadań, a drogi do ich rozwiązania 
poszuka w podręcznikach i w internecie. Ponadto w ramach tej ak-
tywności założył, że nauczy się określonego materiału w trzy go-
dziny. W swojej aktywności kulturowej uczeń doceniał wartość 
znajomości matematyki, która pozwalałaby mu rozwiązywać wy-
magane na zaliczenie zadania oraz postanowił, że w trakcie nauki 
nie będzie niszczył książek zapiskami i nie będzie puszczał muzyki 
zbyt głośno, aby nie przeszkadzać innym. W czasie działania może 
się okazać, że w książkach powstały zakreślenia rozmazane śladami 
gumki i ku niezadowoleniu współmieszkańców i sąsiadów uczeń 
zakończył działanie głośną muzyką ulubionego zespołu. W zależ-
ności od poziomów każdego rodzaju aktywności celowej uzyskanych 
przez ucznia mogło się okazać, że działał on cały czas z dużym za-
______________ 

9 Rozróżnia się motywację świadomą i nieświadomą oraz wewnętrzną i zewnętrzną – 
wynikającą odpowiednio ze stanów wewnętrznych organizmu, bądź okoliczności zewnętrz-
nych (P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. 
Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 60-63). 
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angażowaniem, trafnie wybrał podręczniki i strategię w pracy,  
a nauka była skuteczna. Mogło też być tak, że duży zapał skończył 
się, gdy informacje z podręcznika nie pozwoliły mu zrozumieć tre-
ści zadań, nie udało się znaleźć lepszych materiałów i nauka była 
nieskuteczna. Następnie uczeń niezadowolony ze swojej pracy wy-
słuchał utworu ulubionego zespołu i rozpoczął grę na komputerze – 
kolejne działania celowe, które można przedstawić w tych samych 
kategoriach aktywności. 

Przedstawiony uniwersalizm kategorii działania celowego po-
zwolił sformułować założenie o trójtorowym przebiegu myślenia  
w dążeniu do każdego celu, a co za tym idzie trójtorowym przebie-
gu działania celowego. W założeniach metody TAF ta cecha umy-
słu10 otrzymała nazwę trójtorowość kategorialna i oznacza istnienie 
trzech rodzajów aktywności myślowej, umożliwiających jednostce 
osiąganie wyznaczonego sobie celu. 

Jak wygląda w tej koncepcji proces myślenia zawężony do  
obszaru działań celowych? Zazwyczaj w praktyce, następujące po 
sobie myśli, towarzyszące osiąganiu różnych celów są przemiesza-
ne. Na przykład, myśląc na temat odrabianej pracy domowej, uczeń 
wygląda przez okno, nabiera ochoty na wypicie herbaty, a zaparza-
jąc ją, przełącza kanał telewizyjny, wciąż wracając myślami do wy-
pracowania itp. Ponadto często zastanawia się nad działaniami 
wcześniejszymi i przyszłymi, swoimi i innych oraz nad różnymi 
postępowaniami ze sobą w roli głównej. Powstający w ten sposób 
obraz może wydawać się obserwatorowi stanem zamieszania, jed-
nak tylko pozornie i tylko wtedy, gdyby chcieć go badać liniowo  
w czasie, bez wykorzystania kategorii TAF. Analiza metodą Trzy 
aspekty formy polega na zinterpretowaniu rozumowania towarzy-
szącego aktywności celowej w kategoriach misyjnej, fenomenolo-
gicznej i kulturowej oraz na określeniu ich poziomu opisowo lub  
z wykorzystaniem skal, przedstawionych w dalszej części artykułu. 

______________ 

10 Termin umysł rozumiany jest tu jako całość procesów psychicznych rozpa-
trywanych jako funkcje mózgu (por. C.S. Nosal, Umysł, [w:] Encyklopedia psychologii, 
red. W. Szewczuk, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1998, s. 935). 
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Badanie dłuższego ciągu myślowego w kategoriach TAF ma 
sens zarówno dla diagnosty, jak i wychowanka. Jest potwierdze-
niem faktu występowania ciągów myśli zorganizowanych nieli-
niowo. Jednostce pomaga w uświadomieniu sobie istnienia dużego 
zbioru działań własnych, niekończonych z braku znajomości sposo-
bu osiągnięcia celu (słabszy poziom aktywności fenomenologicznej) 
lub odrzucanych w wyniku zapominania (słabszy poziom aktyw-
ności misyjnej) oraz pozwala jej określić grono beneficjentów swo-
ich działań celowych (ocena poziomu aktywności kulturowej). 

Zastosowanie modelu TAF w diagnostyce pedagogicznej polega 
na poszerzeniu paradygmatu działań diagnostycznych o funkcję 
terapeutyczną, co jest równoznaczne z uczestniczeniem wychowan-
ka w pierwszym z dwóch etapów autorskiej metody pedagogicznej 
o nazwie Terapia dydaktyczna (TD). Ten rodzaj terapii jest oddziały-
waniem edukacyjnym ukierunkowanym na wspomaganie rozwoju 
umysłowego poprzez zdefiniowanie kulturowego punktu odniesie-
nia dla procesów podejmowania decyzji11. W szczególności chodzi  
o poszukiwanie dobrych decyzji w działaniu (wartościowych ele-
mentów kultury człowieka). Terapia polega na wychodzeniu na-
przeciw aktywności fenomenologicznej, misyjnej i kulturowej oso-
by. Zgodnie z założeniami TD wychodzenie naprzeciw aktywności 
fenomenologicznej to rozwijanie cechy otwartości umysłu; misyjnej 
– to trening w osiąganiu stanu zainteresowania otoczeniem; kultu-
rowej – to poznawanie i trening w stosowaniu wartości ważnych 
dla istnienia gatunku ludzkiego i jego środowiska12. 

Użycie modelu TAF w diagnostyce pedagogicznej 

Ważnym celem obserwacji pedagogicznej jest ustalenie, czy 
uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli okazu-
je się ona konieczna, pozyskiwany w dalszej kolejności materiał 
______________ 

11 B. Trochimiak, Terapia dydaktyczna a rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb uczniów, 
„Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2015, nr 2(28), s. 64. 

12 B. Trochimiak, Terapia dydaktyczna – założenia…, s. 123-138. 
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służy stawianiu diagnozy. Przy korzystaniu z modelu TAF całość 
analiz prowadzona jest w uniwersalnych kategoriach aktywności 
(tj. fenomenologicznej, misyjnej oraz kulturowej) i wymaga realiza-
cji w interakcji z uczniami następujących czterech zadań: 

1) prezentacji cechy trójtorowości kategorialnej celowego działania 
człowieka; 

2) pomocy w uświadamianiu sobie przez uczniów treści rozu-
mowania, które towarzyszy działaniu celowemu i przekłada-
niu na myślenie w kategoriach TAF; 

3) zachęcania do autodiagnozy w kategoriach TAF; 
4) wskazywania powiązań między używaniem metody Trzy 

aspekty formy a rozwojem intelektualnym. 
Model TAF może być stosowany w diagnostyce pedagogicznej 

w przedszkolach i szkołach. Działania prowadzone w ramach mo-
delu powinny być przedstawiane wychowankom z zastosowaniem 
terminów przeskalowanych przez nauczyciela do zbioru pojęć dla 
nich zrozumiałych. Dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym kategorie aktywności celowej TAF powinny być przekazy-
wane w grach i zabawach, utrwalających zachowania, bez ekspono-
wania terminologii. Przykładowe zabawy, mające na celu wprowa-
dzanie trójtorowości kategorialnej umysłowości człowieka w codziennym 
życiu (zadania: 1., 2., 3.), po przeniesieniu treści zasady w obszar 
pojęć czytelnych dla przedszkolaków mogą wyglądać tak: 

Zabawa 1. Chcę coś zrobić – aktywność celowa o charakterze misyjnym 
Dla wszystkich grup wiekowych. Zabawa raz na dzień. Czas  
2-3 minuty lub dłużej. 
Przebieg zabawy: 
– Wprowadzenie do zabawy: Dzieci siedzą wzdłuż linii prostej. 

Nauczyciel zadaje parę pytań: czy ktoś chce skorzystać z ła-
zienki? (jeśli tak to idzie), czy jest głodny?, czy może spra-
gniony?, czy chce np. zaśpiewać piosenkę?, pograć w piłkę?, 
zjeżdżać na sankach?, pochodzić po księżycu? 

– Zabawa właściwa: Jeśli wychowanek chce coś zrobić, to wstaje 
– jeżeli chce powiedzieć, co chce zrobić, to mówi, jeśli nie chce, 
to nie mówi – klaszcze w ręce i siada. 
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Potrzeby diagnostyczne: 
– Zabawa jest nagrywana – w kadrze mieści się cała grupa. Co 

tydzień dzieciom z grupy prezentowany jest najciekawszy 
fragment filmu – dwuminutowy lub dłuższy na żądanie dzie-
ci. Widać, jak co chwila pojedynczo i grupowo dzieci wstają  
i siadają – słychać klaskanie. 

– Dla wychowawcy film jest zapisem diagnozy całej grupy  
w kategorii aktywności celowej o charakterze misyjnym. 

Zabawa 2. Wiem jak coś zrobić – aktywność celowa o charakterze 
fenomenologicznym 

Dla dzieci z grupy średniej i starszej. Zabawa raz na tydzień lub 
częściej. Czas 2-5 minut lub dłużej. 
Przebieg zabawy: 
– Wprowadzenie do zabawy: Nauczyciel posługuje się skoro-

szytem kart zabawy: „Wiem jak coś zrobić”, w którym znajdu-
ją się arkusze w układzie tematycznym z prostymi opisami 
wykonywania prostych działań przez przedszkolaków. Nau-
czyciel czyta kilka opisów (innych w każdej zabawie) i pyta 
dzieci: czy może wiedzą też, jak zrobić coś innego. 

– Zabawa właściwa: Dzieci stoją w trójkach twarzą do siebie. Je-
śli wychowanek wie, jak „coś” zrobić – podnosi rękę do góry, 
opuszcza i mówi po cichu do dziecka z lewej strony „co chce 
zrobić”. Następnie wyjaśnia na głos dziecku po prawej stronie 
„jak to coś zrobić” i ten kolega stara się odgadnąć, co było do 
zrobienia. Kolega z lewej strony, potwierdza lub zaprzecza. 
Następnie dzieci zamieniają się rolami. 

Potrzeby diagnostyczne: 
– Zabawa jest nagrywana – w kadrze mieści się cała grupa. Co 

tydzień dzieciom prezentowany jest najciekawszy trzyminu-
towy fragment filmu (lub dłuższy na żądanie). Najpierw bez 
głosu, dzieci starają się przypomnieć sobie, co mówiły. Potem 
z głosem. Fragmenty rozmów mogą być mało czytelne, co 
wynika z nakładania się głosów. 

– Dla wychowawcy film jest zapisem diagnozy całej grupy w ka-
tegorii aktywności celowej o charakterze fenomenologicznym. 
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Zabawa 3. Co jest dobre, a co złe – aktywność celowa o charakterze 
kulturowym 

Dla dzieci z grupy średniej i starszej. Zabawa raz na tydzień. 
Czas: 5-10 minut lub dłużej. 
Przebieg zabawy: 
– Pani wychowawczyni czyta opisy różnych sposobów wyko-

nania tego samego działania. Dzieci grupowo wybierają wa-
riant najbardziej ich zdaniem wartościowy. Pani przedstawia 
swoją wersję najlepszego postępowania. Dochodzi do dys- 
kusji o tym w całej grupie. Dzieci robią rysunek na ten temat 
(+ ok. 15 min). 

Potrzeby diagnostyczne: 
– Rysunki zostają wyeksponowane na tablicy i są prezentowane 

do następnej zabawy. 
– Dla wychowawcy komplety rysunków są zapisem diagnozy 

aktywności celowej o charakterze kulturowym całej grupy  
z danego tygodnia. 

W realizacji ostatniego, czwartego zadania terapeutycznego na-
leżącego do modelu TAF, czyli powiązania pomiędzy używaniem 
metody Trzy aspekty formy a rozwojem intelektualnym nauczyciel  
w rozmowach z wychowankami, powinien: 

– chwalić działania, wynikające z każdej z trzech aktywności ce-
lowych, używając określeń: Ala chce czegoś – będzie wielkim 
naukowcem, Jaś wie, jak coś zrobić – tak zaczyna wielki kon-
struktor, Ola chce dbać o wszystkich – jest bardzo mądra itp.; 

– podkreślać, że dobrze jest robić coś dobrego dla siebie, dla ko-
leżanek i kolegów; 

– doceniać różne wartościowe działania (np. działania dzieci, 
innych osób lub bohaterów bajki) – również te najdrobniejsze. 

W tych swoich działaniach nauczyciel powinien kierować się 
przekonaniem o powiązaniu pomiędzy stosowaniem metody Trzy 
aspekty formy a rozwojem inteligencji13 w aspekcie kulturowym – 
______________ 

13 D. Wechsler wskazuje, iż „Inteligencja jest to zagregowana (ogólna) zdolność 
jednostki do podejmowania działań celowych, racjonalnego myślenia i do efektyw-
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rozumianej jako stan umysłu jednostki w akcie tworzenia kultury. 
Autorka nazwała tę właściwość podmiotu – inteligencją kulturową. 
W założeniach teoretycznych nawiązała do myśli Arystotelesa 
sprzed 2500 lat, podnoszących, iż celem działania człowieka, który 
jest zdolny do wyznaczenia sobie celów i opanowania sposobów ich 
osiągania, jest w efekcie powołanie do życia pewnego dobra. Zgod-
nie z założeniami Terapii dydaktycznej prezentacja inspirującego 
związku metody TAF z rozwojem umysłowym wychodzi naprze-
ciw aktywności misyjnej wychowanków i należy do treningów  
w osiąganiu stanu zainteresowania otoczeniem14. Na zestaw czte-
rech zadań niemieszczących się w ścisłej specyfice działań diagno-
stycznych można spoglądać także, jak na uzupełnienie wiedzy 
praktycznej wychowanków na temat roli celowego działania w ży-
ciu człowieka. 

W diagnostyce pedagogicznej prowadzonej według modelu 
TAF ważne są poziomy aktywności (PA) – fenomenologicznej (F), 
misyjnej (M) i kulturowej (K), które mogą być określane za pomocą 
skal porządkowych – aktywności fenomenologicznej (SAF), aktyw-
ności misyjnej (SAM) i aktywności kulturowej (SAK). 

Skala aktywności fenomenologicznej 

Aktywność o charakterze fenomenologicznym – zgodnie z defi-
nicją TAF jest to aktywność człowieka w poznawaniu zjawisk.  
W konkretnym działaniu można mówić o znalezieniu i uświa-
______________ 

nego radzenia sobie we własnym środowisku” (D. Wechsler, Definicja i natura inteli-
gencji (przedruk z „The nature on intelligence” 1939 r.), [w:] J. Brzeziński, E. Hor-
nowska, Skala Inteligencji Wechslera – WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normali-
zacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1993, s. 16). Jak podaje R.S. Feldman, dla psychologów inteligencja ozna-
cza zdolność rozumienia świata, racjonalnego myślenia oraz efektywnego wykorzy-
stywania dostępnych zasobów w nowej sytuacji (R.S. Feldman, Zrozumieć psycholo-
gię, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004, s. 394-395). 

14 B. Trochimiak, Terapia dydaktyczna – założenia…, s. 130. 
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domieniu sobie rozwiązań w danej sytuacji. Trzypozycyjna skala  
aktywności fenomenologicznej – SAF zaprezentowana została  
w tabeli 1. 

Tabela 1. Skala aktywności fenomenologicznej SAF stosowana w diagnostyce peda- 
 gogicznej prowadzonej według modelu TAF 

Stopień skali 
– liczba pkt 

Aspekt fenomenologiczny działania 

2 znajomość różnych sposobów przeprowadzenia danego działania 

1 znajomość jednego sposobu przeprowadzenia danego działania 

0 brak działania 

Źródło: opracowanie własne 

Skala SAF może być używana w badaniu pedagogicznym,  
w którym zachodzi potrzeba uzyskania odpowiedzi na pytanie  
o znajomość różnych sposobów realizacji danego działania. 

Skala aktywności misyjnej 

Aktywność o charakterze misyjnym – zgodnie z definicją TAF – 
jest to gotowość do działania wynikająca z odczuwania potrzeby, 
rozumienia konieczności, posiadania planu, ochoty, gotowości do 
zabawy itp. Charakter przekonania, z jakim osoba przystępuje do 
działania i potem je kontynuuje, może być bardzo różny, ale należy 
do jednej z wymienionych klas. Zestaw klas może zostać uzupeł-
niony przez nauczyciela, jeśli to prowadziłoby do uczytelnienia 
zagadnienia. Każda gotowość do działania traktowana jest równo-
rzędnie. W diagnostyce pedagogicznej prowadzonej według mode-
lu TAF do opisu trudności z podjęciem działania i jego kontynuacją 
używana jest pięciostopniowa skala aktywności misyjnej SAM (od  
0 do 4 pkt), przedstawiona w tabeli 2. 
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Tabela 2. Skala aktywności misyjnej SAM stosowana w diagnostyce pedagogicznej  
 prowadzonej według modelu TAF 

Stopień skali – 
liczba pkt 

Aspekt misyjny działania 

4 ukończenie działania 

3 kontynuacja działania 

2 rozpoczęcie działania 

1 manifestacja chęci działania 

0 brak gotowości do działania 

Źródło: opracowanie własne 

Za pomocą skali SAM mierzona jest gotowość osoby do działa-
nia z uwzględnieniem każdej jego fazy. 

Skala aktywności kulturowej 

Czym jest aspekt kulturowy działania człowieka, czyli aktyw-
ność kulturowa? Według definicji TAF jest to podejmowanie decyzji 
wyboru wartościowych rozwiązań (dla dobra siebie i otoczenia) na 
podstawie informacji wynikających z aktywności misyjnej i feno-
menologicznej w danym działaniu, przy czym poszukiwanie do-
brych decyzji w coraz szerszej skali przyczynia się do rozwoju 
umysłowego osoby. 

Skala aktywności kulturowej – SAK – stanowi formalne powią-
zanie aktu decyzyjnego ze znaczeniem podjętej decyzji dla otocze-
nia. Jest łącznikiem pomiędzy decyzją a charakterem konsekwencji 
wynikających z jej podjęcia. Umożliwia pomiar poziomu aktywno-
ści kulturowej w stopniach SAK. Rozpatrywanie znaczenia działań 
osoby dla ogółu jest kluczowym elementem procesu wychowaw-
czego. Jest to bardzo ważne w diagnostyce pedagogicznej prowa-
dzonej według modelu TAF. Na temat aktywności kulturowej ucz-
niowie powinni dowiedzieć się, że podjęcie decyzji w dowolnym 
momencie życia ma wymiar kulturowy, tzn. może być dobre dla 



Zastosowanie modelu Trzy aspekty formy w diagnostyce pedagogicznej 213 

siebie, dla bliskiego otoczenia, dla coraz dalszego otoczenia i wresz-
cie dla całego świata, przy czym działanie dobre dla całego świata 
ma największe znaczenie kulturotwórcze spośród innych. 

W diagnostyce pedagogicznej prowadzonej według modelu 
TAF wykorzystywana jest skala aktywności kulturowej SAK o za-
kresie od 0 do 8 pkt, przedstawiona w tabeli 3. Zgodnie z cechą 
taksonometryczności, każda wyżej punktowana sytuacja opisana  
w kolumnie 2. tabeli 3. spełnia też wymagania pozycji niższych.  
W treściach opisów stopni SAK podejmowanie decyzji dla czyjegoś 
(jakiegoś) dobra jest zrównane z podejmowaniem decyzji nieszko-
dzących temu komuś (czemuś). 

Tabela 3. Skala aktywności kulturowej SAK stosowana w diagnostyce pedagogicz- 
 nej prowadzonej według modelu TAF 

Stopień skali – 
liczba pkt 

Aspekt kulturowy działania osoby – charakter podjętej decyzji 

8 
dla dobra Świata lub nie szkodząc Światu (w tym dla dobra  
Ziemi) 

7 
dla dobra Ziemi lub nie szkodząc Ziemi (w tym dla dobra swojego 
państwa) 

6 
dla dobra państwa lub nie szkodząc swemu państwu (w tym dla 
dobra miasta rodzinnego) 

5 
dla dobra miasta rodzinnego lub nie szkodząc swemu miastu  
(w tym dla dobra swojej szkoły) 

4 
dla dobra swojej szkoły lub nie szkodząc swojej szkole (w tym dla 
dobra swojej klasy) 

3 
dla dobra swojej klasy lub nie szkodząc swojej klasie (w tym dla 
dobra rodziny) 

2 
dla dobra swojej rodziny lub nie szkodząc swojej rodzinie (w tym 
dla dobra siebie) 

1 dla dobra siebie (bez analizy konsekwencji dla otoczenia) 

0 brak podjęcia decyzji oznaczający brak aktywności kulturowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Trochimiak, Założenia Terapii dydaktycznej  
a podejście do problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, „Problemy opiekuńczo wycho-
wawcze” 2017, nr 8, s. 46 
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Nauczyciel może sformułować dowolną liczbę podskal w sze-
ściu podzakresach skali SAK, tj.: SAK2, SAK3… SAK7, dostosowu-
jąc je do charakteru grupy, np. przedszkolnej. Przygotowując się do 
obserwacji, może je modyfikować z zachowaniem zasady taksono-
metryczności nowych treści oraz rangowania15. Przykładowa skala 
aktywności kulturowej dla wychowanków z grupy przedszkolnej 
została zaprezentowana w tabeli 4. Zmodyfikowana skala pozostaje 
8-punktowa, a w nazwie podawany jest numer pozycji uniwersalnej 
SAK, do której nowa skala została zawężona – w naszym przykła-
dzie SAK4. 

Tabela 4. Prezentacja treści przykładowo modyfikowanej skali aktywności kultu- 
 rowej SAK4 

Stopień skali 
SAK4 – liczba pkt 

Aspekt kulturowy działania osoby – charakter podjętej decyzji 

8 
dla dobra przedszkola i rodziców przyprowadzających dzieci 
do przedszkola 

7 dla dobra wszystkich dzieci z placówki 

6 dla dobra innych przedszkolaków z grupy przedszkolnej 

5 dla dobra pani wychowawczyni 

4 dla dobra dzieci, z którymi dziecko je posiłki 

3 dla dobra ulubionego kolegi, koleżanki 

2 dla dobra mamy, taty i rodzeństwa 

1 dla dobra siebie 

0 brak podjęcia decyzji oznaczający brak aktywności kulturowej 

Źródło: opracowanie własne 

W tabeli dla przejrzystości pokazane zostały jedynie zmieniane 
treści główne pozycji na skali. W pełnej wersji opis jednego stopnia 
powinien zawierać zarówno klauzulę „lub nie szkodząc…”, jak  
______________ 

15 Rangowanie – tu w znaczeniu nadawania symbolom na skali wartości licz-
bowych. 



Zastosowanie modelu Trzy aspekty formy w diagnostyce pedagogicznej 215 

i „w tym dla dobra…” (tabela 3., kolumna 2.). Czwarty stopień ory-
ginalnej skali SAK, tj. 4 pkt za podjęcie decyzji dla dobra swojej 
szkoły lub nie szkodząc swojej szkole (w tym dla dobra swojej kla-
sy), jest stopniem najwyższym nowej SAK4, przy czym w naszym 
przykładzie skala po modyfikacji obejmuje sytuacje w przedszkolu, 
a nie w szkole. Obowiązuje oczywiście zasada taksonometryczno-
ści, z której wynika, że zauważona sytuacja punktowana jest tylko 
wtedy, gdy decyzje podejmowane przez dziecko są dobre dla sytu-
acji z wszystkich niższych stopni skali. 

Punktacja przypisana do poszczególnych stopni skali aktywno-
ści kulturowej, przedstawiona w tabelach 3. i 4., spełnia funkcję 
porządkującą w prowadzeniu obserwacji pedagogicznej i w przygo-
towaniu materiału do postawienia diagnozy. 

Poziom aktywności w działaniu pojedynczym 

Przykładowo, w obserwacji zostały zarejestrowane następujące 
wartości punktowe dla pojedynczego działania wychowanka: 

– 1 pkt na skali SAF – wie, jak wykonać działanie – znał jeden 
sposób wykonania; 

– 3 pkt na skali SAM – nie ukończył działania; 
– 4 pkt na skali SAK4 – zdawał sobie sprawę, że działał dla do-

bra dzieci, z którymi zazwyczaj je posiłki, ale także, że nie 
szkodził mamie, tacie i rodzeństwu ani swojemu ulubionemu 
koledze (koleżance). 

Wyniki obserwacji nauczyciel odnotował jako: 

PA = [F1, M3, K4;4] 

lub 

[F1, M3, K4;4] 

gdzie PA oznacza poziom aktywności, F – fenomenologicznej,  
M – misyjnej, K – kulturowej, zapis K4;4 oznacza aktywność kultu-
rową za 4 punkty na zmodyfikowanej skali SAK4, przy czym in-
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formacja na temat stopnia zmodyfikowanej skali umieszczona jest 
po średniku. 

Uczeń w prowadzonej autodiagnozie nie musi korzystać z licz-
bowych skal aktywności. Wystarczy, aby zastanawiając się wy-
borem rozwiązania przy podejmowaniu decyzji, myślał nie tylko  
o sobie, ale brał pod uwagę coraz szersze grono beneficjentów. 

Po określeniu poziomów aktywności PAF, PAM i PAK stoso-
wana jest terapia polegająca na wychodzeniu naprzeciw tym ak-
tywnościom, które w danym momencie są na niskim poziomie. 

Podsumowanie 

Zaprezentowany autorski model TAF odgrywa w diagnostyce 
pedagogicznej dwie role – ułatwia nauczycielowi analizę warstwy 
znaczeniowej faktów poprzez ich odczytywanie w zaproponowa-
nych uniwersalnych kategoriach aktywności umysłowej oraz jest 
katalizatorem w procesie rozwoju umysłowego wychowanka, 
uczestniczącego w pierwszym etapie Terapii dydaktycznej. Realizacja 
elementu terapeutycznego w działaniach diagnostycznych ma na 
celu wyjście naprzeciw rzeczywistym potrzebom ucznia na drodze 
samodzielnego rozwiązywania problemów. 

Upowszechnianie ważnej dla modelu metody TAF, w kontek-
ście jej własności, wpisuje się, m.in. w obowiązek realizacji szkol-
nych programów profilaktyczno-wychowawczych. Jest środkiem 
zaradczym na występowanie negatywnych konsekwencji dla psy-
chiki człowieka, wynikających z uczestniczenia dzieci, młodzieży  
i dorosłych w nieudanych poszukiwaniach wartościowych rozwią-
zań na swojej drodze życiowej. W poszukiwaniach kończących się czę-
sto rejestrowaniem kolejnych sprzeczności, pogłębieniem niezro-
zumienia otaczającego świata i zamykaniem w kręgu zrozumiałego 
dla siebie zachowania, nakierowanego na własny zysk. Bez świa-
domego wykorzystywania mechanizmu trójtorowości kategorialnej 
umysłu i idei elementarnego procesu tworzenia kultury (drogą de-
cyzji podejmowanych dla dobra ogólnego) rozwój intelektualny 
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może przebiegać jak niespodziewana podróż donikąd. Pozostanie 
zagadkowy, przypadkowy, powolny, obfitujący w „ślepe uliczki”, 
nieefektywny. Znajomość kategorii aktywności w tworzeniu kultu-
ry ma dla rozwoju młodej osoby zasadnicze znaczenie, dając jej 
stabilny punkt oparcia w szybko zmieniającym się świecie, a tym 
samym podstawy do budowy pozytywnego systemu wartości  
w dalszym życiu. W modelu TAF i Terapii dydaktycznej zakładana 
jest docelowa sylwetka wychowanka, który opuszczając placówkę 
edukacyjną, zna uniwersalne kategorie działania na rzecz swoją  
i kultury człowieka na Ziemi wraz z całą przyrodą i wie, jak być 
jednostką pozytywną w życiu dorosłym. Znajomość mechanizmu 
rozwoju umysłowego człowieka jest przydatna wszystkim, a w szcze-
gólności osobom poszukującym sposobu podejmowania decyzji 
pozytywnych dla siebie i świata. Zgodnie z założeniem metody 
TAF mechanizm ten jest naturalny i elementarnie prosty, dzięki 
czemu jednostka uczestniczy w procesie tworzenia kultury już od 
momentu swojego fizycznego zaistnienia, początkowo na najniż-
szym poziomie aktywności kulturowej. Z upływem czasu, wraz  
z rozwojem własnych aktywności – misyjnej i fenomenologicznej 
oraz ze stosowaniem bardziej uniwersalnych wartości niż tylko 
dobro osobiste, wchodzi na wyższy poziom tworzenia kultury. 

Wydaje się, że aktualnie zachodzi konieczność powtórnego sca-
lenia procesów wychowawczych i edukacyjnych, które z biegiem 
czasu oddaliły się od siebie z przewagą tych edukacyjnych. Taką 
sytuację symbolicznie przedstawia możliwość uzyskiwania przez 
uczniów promocji do następnej klasy bez związku z oceną z zacho-
wania16. Rozdzielenie procesów uzyskało przypadkową podbudo-
wę swojej odrębności na gruncie nauki poprzez wykorzystywanie 
różnych definicji inteligencji uwzględniających zdolności osoby  
______________ 

16 Zgodnie z obowiązującym polskim prawem oświatowym ocena klasyfikacyj-
na z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  
a także promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (art. 44f  
ust. 9 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425; 
tekst ujednolicony opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 
1669). 
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w oderwaniu od działań na rzecz istnienia kultury człowieka na 
Ziemi, w tym całej przyrody. Wyniki wychowania szkolnego moż-
na zdaniem autorki poprawić, wykorzystując trzy aspekty formy 
celowego działania z kulturowym punktem odniesienia dla proce-
sów podejmowania decyzji, niezależnie od tego, czy będzie się 
używać proponowanych w artykule terminów trójtorowość katego-
rialna umysłu i inteligencja kulturowa, czy nie. 

Autorka widzi w zastosowaniu modelu TAF w diagnostyce pe-
dagogicznej sposób na uporanie się ze zjawiskiem nieprzystosowa-
nia społecznego na jego etapie wstępnym i początkowym. Dopusz-
cza też możliwość wpływania na rozwój umysłowy wychowanków 
oraz doprowadzenia do sytuacji bardziej świadomego i dojrzałego 
uczestniczenia jednostek w procesie budowy kultury człowieka na 
Ziemi. Jest zdania, iż stosując metodę TAF, wychowankowie mogli-
by lepiej odczytywać i oceniać rzeczywistość, a tym samym lepiej 
rozumieć siebie oraz innych i być zrozumiałym dla otoczenia. 
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W ostatnich latach można zauważyć wyraźną tendencję do wspólnego 
kształcenia osób z niepełnosprawnością i osób pełnosprawnych, a tym 
samym odchodzenia nie tylko od szkolnictwa specjalnego, ale również 
integracyjnego. To edukacja włączająca, która zakłada, że dziecko z niepeł-
nosprawnością powinno uczyć się w szkole ogólnodostępnej, najbliższej 
jego miejscu zamieszkania, jest obecnie najczęściej postulowaną formą 
kształcenia tej grupy uczniów. Tradycje niesegregacyjnego kształcenia osób 
z niepełnosprawnością nie są w Polsce długie, bo zaczęły rozwijać się do-
piero w latach 80. XX w., głównie za sprawą Aleksandra Hulka. Aktualnie 
obowiązujące akty prawne, jak chociażby Konwencja o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, obligują do ich kontynuowania. Z przemianami  
w zakresie nauczania osób z niepełnosprawnością muszą się zmierzyć 
nauczyciele, którzy coraz częściej w swojej klasie spotkają się z uczniami  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niekoniecznie czując się na to 
przygotowanymi. Odczuwają oni brak specjalistycznego wsparcia, ale 
także niedobór wiedzy merytorycznej. W odpowiedzi na potrzeby prakty-
ków, mając na celu jak największą efektywność edukacji włączającej, za-
gadnienia z nią związane są coraz częściej poruszane przez polskich nau-
kowców w różnego rodzaju publikacjach. Kasper Sipowicz oraz Tadeusz 
Pietras podjęli się przybliżenia tej tematyki w niezbyt obszernej, bo liczącej 
117 stron książce pod tytułem Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włą-
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czającej), która ukazała się w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Continuo we 
Wrocławiu. Publikacja jest podzielona na siedem rozdziałów traktujących  
o definiowaniu pojęć integracji i inkluzji, edukacji włączającej w praktyce 
przedszkolnej i szkolnej, aspektach ekonomiczno-społecznych włączania 
czy wreszcie pedagogice inkluzyjnej w odniesieniu do disability studies, 
kryzysu migracyjnego oraz paradygmatów pedagogiki specjalnej. 

Warto zauważyć, że autorzy nie są pedagogami, przynajmniej z wy-
kształcenia. Kasper Sipowicz, filolog germański, który stopień naukowy 
doktora uzyskał w dyscyplinie nauk o polityce, obecnie pracuje na stano-
wisku adiunkta w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełno-
sprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. Tadeusz Pietras natomiast jest lekarzem psychiatrą, profeso-
rem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Te odległe od 
pedagogiki specjalnej specjalizacje nie przeszkodziły jednak autorom  
w podjęciu się przybliżenia pedagogiki włączającej zarówno pod wzglę-
dem teoretycznym (definiowanie, rozróżnienie między integracją i inklu-
zją), jak i praktycznym (przykłady dobrych praktyk z innych krajów). 
Książka o pedagogicznym zagadnieniu napisana przez autorów bez peda-
gogicznego wykształcenia jest zjawiskiem interesującym, okazją do spoj-
rzenia na inkluzję edukacyjną z innej perspektywy. Niestety, ma to także 
pewne negatywne skutki, jak chociażby niewystarczające rozeznanie  
w literaturze przedmiotu. Jak zauważają we wstępie autorzy, niewiele jest 
polskojęzycznych rozpraw podejmujących zagadnienia szeroko rozumia-
nej inkluzji, a dostępność tytułów obcojęzycznych jest wciąż ograniczona. 
Nie mogę się jednak do końca z tym zgodzić, bowiem dla osoby rzeczywi-
ście zainteresowanej tą tematyką dotarcie do wartościowych źródeł nie 
powinno stanowić dużego problemu. Zastanawia fakt, że autorzy recen-
zowanej przeze mnie pozycji nie odwołują się do publikacji chociażby  
Zenona Gajdzicy czy Grzegorza Szumskiego, którzy są najbardziej znanymi 
polskimi naukowcami zajmującymi się zagadnieniami integracji i włącza-
nia. Sipowicz i Pietras w jednym z rozdziałów powołują się co prawda na 
książkę Szumskiego Wokół edukacji włączającej, ale na Integracyjne kształcenie 
niepełnosprawnych tego samego autora, która jest chyba najczęściej cytowa-
ną w Polsce książką z tego obszaru, już nie. Warto zauważyć, że za po-
średnictwem internetu (elektroniczne wersje czasopism, wyszukiwarki  
i katalogi naukowe, np. Google Scholar) coraz łatwiej można także dotrzeć 
do anglojęzycznych artykułów, w których omawiane są doniesienia z ba-
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dań nad szeroko rozumianą inkluzją. Trzeba przyznać, że patrząc jednak  
z drugiej strony, można zauważyć bogactwo polskich publikacji odnoszą-
cych się do praktycznych aspektów kształcenia osób o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych w placówkach integracyjnych i włączających (metody 
pracy z osobami z danym rodzajem niepełnosprawności, konstruowanie 
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych), jednak wciąż 
występuje pewien deficyt pozycji wprowadzających w teoretyczne pod-
stawy procesów inkluzji edukacyjnej. 

W pierwszym rozdziale autorzy odnoszą się do terminologii, doszuku-
jąc się podobieństw i różnic pomiędzy pedagogiką integracyjną i inkluzyj-
ną, słusznie zauważając, że pojęcia te są często błędnie uznawane za toż-
same. Autorzy krytykują także stanowisko Otto Specka, wpływowego 
badacza niemieckiego starszego pokolenia, który twierdzi, że termin „in-
kluzja” jest nietrafny, gdyż odbiega od swojego pierwotnego znaczenia. 
Definiuje on czasownik includere jako ograniczać, zamykać. Ta krytyczna 
refleksja zasługuje na uwagę i skłania do zastanowienia się, na czym rze-
czywiście polega proces inkluzji. Niestety, omawiając genezę integracji  
i włączania, autorzy nie odwołują się do koncepcji normalizacji, która swo-
imi postulatami obejmowała normalizację warunków życia osób z niepeł-
nosprawnościami, a więc także obszar ich kształcenia. Propagatorzy nor-
malizacji, tacy jak Wolf Wolfensberger czy Bengt Nirje, domagali się, by 
osoby z niepełnosprawnością przestały być izolowane od reszty społeczeń-
stwa, do czego przyczyniało się także ich nauczanie w ośrodkach specjal-
nych, często oddalonych od miejsca zamieszkania. Wedle zasad normaliza-
cji, osoba z niepełnosprawnością powinna otrzymywać edukację na 
warunkach takich, jakie posiadają jej pełnosprawni rówieśnicy. Wyrazem 
tego jest kształcenie włączające, dzięki któremu dziecko z niepełnospraw-
nością uczęszcza do rejonowej szkoły ogólnodostępnej. Nieodwołanie się 
do tej kluczowej koncepcji uważam za znaczące uchybienie. 

W dalszych rozdziałach autorzy odnoszą się do praktyki edukacyjnej,  
a mianowicie koncepcji Reggio Emilia jako realizacji idei inkluzji na etapie 
nauczania przedszkolnego oraz przykładów dobrych praktyk mających na 
celu włączanie wszystkich dzieci w życie szkoły zebranych na podstawie 
doniesień z innych krajów. Takie praktyczne wskazówki z pewnością zain-
teresują nauczycieli, którzy poszukują inspiracji w swojej codziennej pracy. 
Chociaż czasami są to rozwiązania dość oczywiste (np. pozwolenie ucz-
niowi mającemu problemy z koncentracją na chwilę wyciszenia), to dla 
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pedagogów bez specjalnego pedagogicznego przygotowania mogą okazać 
się pomocne. Część z tych sposobów ma charakter bardziej ogólny, odno-
szący się po prostu do klasy szkolnej, niekoniecznie włączającej (np. kła-
dzenie nacisku na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia). 

Autorzy zdecydowali się omówić również postawy nauczycieli wobec 
wspólnego kształcenia dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnością. 
Powołują się jednakże wyłącznie na badania prowadzone przez Najwyższą 
Izbę Kontroli i Główny Urząd Statystyczny, co przy dużej liczbie badań 
dotyczących tego problemu prowadzonych przez polskich, ale też zagra-
nicznych naukowców uważam za niewystarczające. Warto byłoby się od-
wołać do książki autorstwa Marii Chodkowskiej i Zdzisława Kazanow-
skiego pod tytułem Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec 
edukacji integracyjnej z roku 2007 lub sięgnąć do anglojęzycznych artykułów 
o charakterze przeglądowym, np. Avramidis i Norwich czy de Boer, Pijl  
i Minnaert (oba ukazały się w 2010 r.). 

Na uwagę zasługuje to, że autorzy poświęcili jeden z rozdziałów swojej 
książki inkluzji imigrantów, a omawiając społeczno-polityczne uwarunko-
wania włączania poruszają zjawisko prekariatu, co pozwala na spojrzenie na 
pedagogikę inkluzyjną w szerszym, mniej oczywistym kontekście. Pedago-
dzy, poruszając tematy związane z edukacją włączającą, skupiają się na oso-
bach z niepełnosprawnością, tymczasem w dobie kryzysu migracyjnego  
i aktualnych przemian społecznych należy zwracać uwagę także na pozostałe 
grupy zagrożone ekskluzją. Sądzę jednak, że zjawiska z tym związane zosta-
ły omówione zbyt pobieżne i dużym walorem publikacji byłoby ich szersze 
omówienie. W podsumowaniu jednego z rozdziałów autorzy przytaczają 
kilka zarzutów wysuwanych względem edukacji włączającej i zajmują wo-
bec nich swoje stanowisko. Uważam to za interesujący fragment tej książki, 
który został jednak potraktowany zbyt skrótowo. Warto, by w tym miejscu 
omówić chociażby wyniki badań nad efektywnością inkluzyjnego kształce-
nia dotyczące funkcjonowania społecznego czy osiągnięć szkolnych uczniów 
z niepełnosprawnością lub wspomnieć o zjawisku rekwalifikacji, czyli prze-
noszeniu uczniów z placówek integracyjnych/włączających do specjalnych. 
Wyniki te mogą służyć za argumenty dla przeciwników niesegregacyjnych 
form nauczania. Wiele jest w tej publikacji wątków, które można uznać za 
ciekawe, jednak ich lakoniczne omówienie wywołuje uczucie niedosytu. 

Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia pedagogiki włączającej  
w sposób jasny i przystępny dla niewtajemniczonego w naukową termino-
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logię czytelnika. Liczne schematy graficzne i tabele ułatwiają odbiorcy 
zrozumienie i zapamiętanie informacji. Moje zastrzeżenia wzbudza jednak 
użycie pewnych terminów. Zastanawia mnie chociażby wielokrotne użycie 
sformułowania „team inkluzyjny”. Wydaje mi się, że angielskie słowo team 
z powodzeniem można zastąpić rodzimym zespół, używanym zresztą  
w rozporządzeniach dotyczących kształcenia osób z niepełnosprawnością 
(w kontekście osób pracujących przy tworzeniu i realizacji Indywidual-
nych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych). Rażące jest również uży-
cie przez autorów nacechowanych pejoratywnie pojęć „głuchota” i „ślepo-
ta” czy mało precyzyjnych terminów „słaby wzrok”, „słaby słuch”, tym 
bardziej, że sami na stronach swojej książki zwracają uwagę na istotność 
nieużywania stygmatyzującego języka. Biorąc pod uwagę, że jest to praca  
o charakterze naukowym, nie do przyjęcia jest fakt, że autorzy w niektó-
rych fragmentach nie podają przypisów. Przykładem jest postawienie py-
tania sobie pytania „Czy w naszym kraju (…) klasy ogólnodostępne (…)  
są w pełni inkluzyjne?” (s. 48), a następnie udzielenie przeczącej odpowie-
dzi i przytoczenie argumentów dla takiego stanowiska, niepopartych jed-
nak żadnymi tekstami źródłowymi. Być może autorzy odwołują do wła-
snych doświadczeń, w takim przypadku należałoby to jednak zaznaczyć. 

Trzeba przyznać, że autorzy trafnie dobrali tytuł dla swojej publikacji. 
Słowo wprowadzenie już na wstępie sygnalizuje, że poruszone zostaną pod-
stawowe zagadnienia związane z inkluzją. Tym samym specjaliści, którzy 
inkluzją zajmują się już dłuższy czas, w omawianej publikacji nie odnajdą 
niczego nowego. Pragnąc pogłębić swoją wiedzę, warto, by sięgnęli po inne 
pozycje podejmujące te zagadnienie. Uznałabym tę publikację za skierowaną 
do nauczycieli praktyków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i poznać 
podstawowe założenia edukacji włączającej. Książka ta użyteczna będzie 
również dla studentów kierunków ogólnopedagogicznych, którzy zdając 
sobie sprawę z wyzwań stojących przed dzisiejszą szkołą dla wszystkich, ze-
chcą poszerzyć zasób informacji z pedagogiki inkluzyjnej. Rozpatrywana  
w takim kontekście pozycja autorstwa Kaspra Sipowicza i Tadeusza Pietrasa 
może być uznana za godną polecenia, należy jednak mieć na uwadze omó-
wione wyżej pewne uchybienia autorów. Lekturę tej książki warto uzupełnić 
zatem innymi, uznanymi pozycjami z obszaru pedagogiki integracyj-
nej/włączającej, które zostały napisane przez cenionych polskich badaczy. 

Zuzanna Narkun 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 
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