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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 1/2013  

 
 

Wstęp w „Kontekście”  
pierwszego numeru czasopisma 

Przekazujemy do rąk Państwa pierwszy numer czasopisma „In-
terdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”. Idea czasopis-
ma zrodziła się w środowisku naukowym poznańskiej pedagogiki 
specjalnej. 

Przymiotnik użyty w tytule z jednej strony jest kontynuacją nie-
zaprzeczalnej tradycji powiązań zakresowych pedagogiki specjalnej 
i nauk pokrewnych (choć nie tylko), z drugiej zaś dostrzeganą przez 
nas konieczną zmianą zakresu, a być może i charakteru relacji  
z dotychczasowymi „partnerami”, jak również rozszerzenia ich 
grona, zależnie od definiowanego problemu. 

Przed współczesną pedagogiką i pedagogiką specjalną stoją  
z pewnością nowe wyzwania wynikające ze zmian, które w per-
spektywie społecznej odczuwamy i w których uczestniczymy. 

W kontekście edukacji dzieci i młodzieży jest to między innymi 
problem zróżnicowanych form kształcenia. Uczeń z niepełno-
sprawnością w edukacji ogólnodostępnej to już nie tylko tendencja, 
ale i rzeczywistość polskiej szkoły. Rozważania w tym zakresie bę-
dą musiały odnosić się do szans i zagrożeń, które mogą z nich wy-
nikać. Silniejszy niż dotąd (przewidywalnie) stanie się związek pe-
dagogiki specjalnej z pedagogiką, tak w obszarze wspólnych badań 
naukowych, jak i praktyki, dotyczący np.: relacji uczeń z niepełno-
sprawnością–uczeń sprawny, kompetencji nauczyciela w pracy ze 
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znacznie bardziej niż dotychczas zróżnicowaną grupą uczniów czy 
wreszcie współpracy nauczyciela szkoły ogólnodostępnej ze specja-
listami w kontekście dydaktyki, ale i oddziaływań wychowawczych. 

Inne, niż jeszcze niewiele lat wcześniej, musi być kształcenie  
w szkole specjalnej. Jego efektem wciąż jest najczęściej przygotowa-
nie zawodowe młodego człowieka, ale już nie do konkretnych  
zawodów z listy dostępnych, realizowanych w zakładach pracy 
chronionej, a kompetencyjne, nastawione na konieczność dostoso-
wywania się do warunków i wymagań otwartego rynku pracy. Ros- 
ną aspiracje młodych osób z niepełnosprawnością, wyrażające się 
między innymi w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. 
Współczesna szkoła specjalna, chcąca pomóc w ich realizacji, musi 
większy niż dotąd nacisk położyć na kształcenie ogólne dyspozycji 
kierunkowych: komunikacyjnych, społecznych, emocjonalnych, oso-
bowościowych, ale także instrumentalnych, koncentrujących się na 
wiedzy i umiejętnościach również pozazawodowych. 

Innym zagadnieniem, marginalnym dotąd w przypadku peda-
gogiki specjalnej, jest kształcenie ustawiczne, w perspektywie cało-
życiowej. Odnosi się ono do najbardziej oczywistej jego formy 
związanej z przekwalifikowaniem czy raczej przekwalifikowywa-
niem (prawdopodobnie wielokrotnym), ale również do samodo-
skonalenia i samorozwoju pojmowanych szerzej – jako przygoto-
wanie do partycypacji społecznej, nie tylko w roli beneficjenta, ale 
także kreatora, współtwórcy, twórcy przestrzeni społecznej. 

Kolejny obszar koniecznych analiz wyznacza perspektywa de-
mograficzna, coraz brutalniej rujnująca nasze poczucie bezpieczeń-
stwa. Nie ominie ona osób z niepełnosprawnością. Podobnie jak  
w populacji ogólnej wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych  
w wieku podeszłym. Pojawią się nowe obszary zagadnień, które 
będą wymagały ścisłej współpracy naukowców, badaczy i specjali-
stów z różnych dyscyplin. W odróżnieniu od innych dziedzin me-
dycyny gerontologia jest jedną z najbardziej zaniedbanych i zmar-
ginalizowanych. Osoby w podeszłym wieku są jednak wykluczane  
i marginalizowane nie tylko jako podmiot nauk medycznych. Cie-
szą się relatywnie mniejszym zainteresowaniem również w obsza-
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rze nauk społecznych. Być może wynika to z kolejnego, tak znanego 
pedagogom specjalnym, stereotypowego traktowania tym razem 
osób starszych. Czy i jak można walczyć z ageizmem? Jakie będą 
jego rozmiary, gdy na niepełnosprawność nałoży się wiek senioral-
ny? To pytania, które staną się potencjalną problematyką badań nie 
tylko w pedagogice specjalnej.  

Inny ważny obszar to problem partycypacji społecznej osób nie-
pełnosprawnych. Partycypacja, wskazana jako cel, podobnie jak  
w przypadku każdego innego podmiotu oprócz oczywistych korzy-
ści niesie z sobą również pewne zagrożenia. Współczesna prze-
strzeń społeczna to także przestrzeń nowych mediów. Technologie 
komunikacyjne zmieniają wymiar relacji społecznych, ich jakość,  
a nawet wartość. Dostosowanie do nich to już nie wybór, ale ko-
nieczność. Nie ma również wątpliwości, że rzutuje ona na zmianę 
języka komunikacji, który staje się coraz bardziej symboliczny, mniej 
rozbudowany, a zarazem mniej eksplikacyjny. Z drugiej strony stwa-
rza ona ogromne szanse kontaktu ze światem, ale … w sensie inter-
personalnym – schowanym za kurtyną anonimowości, bezkarności. 

Problematyka ta w pewnym sensie nakłada się na wszystkie  
zarysowane pola, gdyż dotyka: relacji rówieśniczych w klasie 
szkolnej, w której uczniem jest osoba z niepełnosprawnością; relacji 
nauczyciel–uczeń, która z tej perspektywy ujawnia już nie tyle róż-
nicę, co przepaść pokoleniową, w kontekście umiejętności, prefe-
rencji, kultury korzystania z nowych mediów; czy możliwości au-
tentycznej obecności w przestrzeni społecznej osób starszych. 

Egzemplifikacją problemu współczesnych mediów są na przy-
kład nowe oblicza agresji, a tak naprawdę agresji elektronicznej, 
która, jako zjawisko w kontekście pedagogiki i pedagogiki specjal-
nej, dopiero jest rozpoznawana. Pojawiają się nowi w charaktery-
styce sprawcy i nowe w rozumieniu wiktymologii „ofiary”. Inne też 
są psychologiczne czy prawne konsekwencje zjawiska. 

Tytułowa wielokontekstowość pól i dziedzin, w których pola te 
można definiować, rozpoznawać i poznawać, wydaje się perspek-
tywą nie tylko interesująca, ale i inspirującą. Biorąc natomiast pod 
uwagę wewnętrzne podmiotowo zróżnicowanie pedagogiki spe-
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cjalnej, zmultiplikowanie zagadnień, problemów badawczych daje 
perspektywę wielu lat długiej i owocnej współpracy środowisk, do 
której gorąco zachęcamy. 

Mamy nadzieję, że „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej” staną się: jednym z miejsc wymiany informacji i poglą-
dów jako efektu realizacji projektów badawczych; forum dzielenia 
się sukcesami, jak i wątpliwościami związanymi z szeroko rozu-
mianą praktyką; miejscem refleksji służącej teoretycznym rozważa-
niom, które z jednej strony staną się podstawą realizowanych ba-
dań, z drugiej zaś podejmą próbę ich wyjaśnienia. 

Chcemy, by pojęcia „interdyscyplinarność” i „konteksty” – jako 
człony nazwy czasopisma – stały się rzeczywistym otwarciem pe-
dagogiki specjalnej na kontynuację oraz nowe wymiary współpracy 
między dziedzinami, ale i obszarami wiedzy. 

Serdecznie Państwa do tej współpracy zachęcamy. 

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
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MAGDALENA WĘDZIŃSKA 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Nastrój rodziców dzieci  
z mózgowym porażeniem dziecięcym 

ABSTRACT: Wędzińska Magdalena, Mood of parents with children suffering from cere-
bral palsy [Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym]. Interdy-
scyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 1, Poznań 2013. Pp. 13–36. Adam 
Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2539-3. 

This paper is devoted to the issue of mood of parents of children suffering from 
cerebral palsy in relation to the characteristics of child (mental retardation and form 
of the disease) and sociodemographic variables (age, gender, abode and level of 
education) of parents. The results shows that examined mothers feel higher activity, 
vigor than fathers. The results show also that the mood of the parents is partly de-
pend on their gender, level of education and form of child’s disease. Paper presents 
also theoretical issues associated with mood of parents and the results of previous 
studies on that problem.  

KEY WORDS: mood, parents, children suffering from cerebral palsy 

Wprowadzenie 

Każda rodzina może doświadczać sytuacji trudnej w związku ze 
zmianami i wydarzeniami, które mają w niej miejsce. Jednakże nie-
pełnosprawność i choroba członka rodziny jest problemem szczegól-
nie obciążającym. Siła przeżywanego kryzysu zależy od wielkości 
zmian, które rodzice muszą wprowadzić w definicję swego wyma-
rzonego dziecka. Pojawienie się niepełnosprawnego dziecka w ro-
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dzinie angażuje bardzo mocno rodziców w opiekę nad nim. Często 
potrzeba opieki nad dzieckiem jest tak duża, że przekracza możliwo-
ści rodziców, co prowadzi do kryzysu organizacji roli. Muszą oni 
wybierać pomiędzy poświęcaniem swojej energii i czasu dziecku  
a pełnieniem ról społecznych, domowych, realizacją własnych pla-
nów życiowych, wypełnianiem zobowiązań wobec innych członków 
rodziny. Może to być przyczyną konfliktów w rodzinie oraz licznych 
problemów emocjonalnych1. Niepełnosprawność dziecka i opieka 
nad nim niewątpliwie znajdują odbicie w nastroju jego rodziców. 
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nastroju, jakiego doświad-
czają rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) 
przy uwzględnieniu czynników związanych z chorobą i czynników 
społeczno-demograficznych. 

Nastrój 

Nastrój w potocznym rozumieniu uważany jest za coś ulotnego, 
zmiennego, a zarazem „wszechobecnego”. Jak stwierdza Mario Fede-
li, nastrój jest aspektem temperamentu, jedynie częściowo podatnym 
na wpływ czynników zewnętrznych, wydarzeń życiowych. Jest 
głównie związany ze stopniem wrażliwości i kierunkiem odpowiedzi 
emocjonalnej danej osoby2. Keith Oatley i Jennifer Jenkins uważają, iż 
nastrój odnosi się do stanu emocjonalnego, który trwa zwykle przez 
pewien okres (godziny, dnie, tygodnie), czasem jako tło o niskiej in-
tensywności. Może być niejasne, kiedy nastrój się zaczyna i kiedy 
kończy. Nastroje są często bezprzedmiotowe, nieukierunkowane na 
konkretny przedmiot3. James Russell definiuje nastrój jako przedłu-
żający się afekt rdzenny bez obiektu. Oznacza to, że trudno wskazać, 
________________ 

1 J. Bąbka, Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placów-
kach realizujących edukację integracyjną, [w:] A. Siedlaczek-Szwed, I. Wagner (red.), 
Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno-pedagogiczne, WSP, 
Częstochowa 2002, s. 137–146. 

2 M. Fedeli, Temperamenty, charaktery, osobowość. Profil medyczny i psychologiczny, 
Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 181. 

3 K. Oatley, J. Jenkins, Zrozumieć emocje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003, s. 125. 
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co jest przyczyną lub adresatem danego nastroju. Obiektem nastroju 
może być osoba, rzecz lub zdarzenie (czy to realne, czy wyobrażone, 
umiejscowione w teraźniejszości, w przeszłości lub w przyszłości). 
Emocje wiążą się z obiektami, nastrój zaś nie spełnia tego kryterium. 
Pozostawanie w danym nastroju może wiązać się z określoną przy-
czyną, jednakże nie jest ona bezpośrednia, a najczęściej trudna do 
określenia. Bycie w określonym nastroju nie wiąże się ze skonkrety-
zowanym wydarzeniem poprzedzającym zaistnienie nastroju4. Zda-
niem Paula Ekmana i Richarda Davidsona nastrój jest pojęciem po-
krewnym emocjom, natomiast głównym kryterium rozróżnienia tych 
stanów jest ich czas trwania. W przypadku emocji jest on rzędu kilku 
minut, natomiast nastrój może trwać wiele godzin. Badacze ci zwra-
cają uwagę na jeszcze jedną różnicę pomiędzy nastrojem a emocjami. 
Dotyczy ona ukierunkowania tych zjawisk. Emocje ukierunkowują 
zachowania, jest to jedna z ich funkcji. Nastrój natomiast wpływa 
raczej na procesy poznawcze niż na zachowania. Nastrój pozytywny 
jest związany z większą elastycznością funkcjonowania poznawcze-
go, czego efektem może być wzrost twórczości, spostrzeganie związ-
ków pomiędzy różnymi informacjami5. David Watson i Lee Clark 
zakładają, iż człowiek zawsze jest w jakimś nastroju. Określają to 
mianem strumienia doznań afektywnych i wyróżniają dwie klasy 
afektu: pozytywny i negatywny. Pierwszy z nich rozumiany jest jako 
stopień radości i entuzjazmu, afekt negatywny zaś to stopień pode-
nerwowania oraz zestresowania. Te dwa afekty nie są i nie powin- 
ny być traktowane jako przeciwległe krańce kontinuum. Jedynie  
w przypadku bardzo silnych afektów wysoki poziom jednego z nich 
może wywoływać niski poziom drugiego6. 
________________ 

4 E. Goryńska, Umiejscowienie nastroju wśród zjawisk afektywnych, [w:] E. Goryń-
ska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój: modele, geneza, funkcje, Wyd. UW, 
Warszawa 2011, s. 11–27. 

5 P. Ekman, R. Davidson, Co wpływa na subiektywne doświadczanie emocji, [w:]  
P. Ekman, R. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk 
1998, s. 341–343. 

6 D. Watson, L. Clark, Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe  
i wyniki badań, [w:] P. Ekman, R. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagad-
nienia, GWP, Gdańsk 1998, s. 83–86. 



16 MAGDALENA WĘDZIŃSKA 

Mózgowe porażenie dziecięce – obraz medyczny 

Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) nie jest jednostką choro-
bową, ale zespołem wielu objawów powstających na skutek uszko-
dzenia ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza neuronów 
ruchowych w okresie ich rozwoju i dojrzewania. Mózgowe poraże-
nie dziecięce jest zaburzeniem bardzo niejednolitym, zarówno kli-
nicznie, i jak i etiologicznie. Poza skutkami fizycznymi wywołuje 
ono wiele następstw psychospołecznych7. 

Pojęciem mózgowego porażenia dziecięcego określa się różno-
rodne, niepostępujące zaburzenia czynności ruchowych, będące 
następstwem uszkodzeń mózgu dziecka w okresie ciąży, porodu 
lub w pierwszych 2–3 latach po urodzeniu, to znaczy przed osiąg- 
nięciem pewnego stopnia dojrzałości mózgu8. Powstałe zaburzenie 
nie nasila się z upływem lat, lecz wraz z rozwojem fizycznym 
dziecka mogą się nasilać objawy kliniczne. Różnorodność objawów 
klinicznych MPDz jest przyczyną wielu rodzajów jego klasyfikacji. 
Magdalena Dubis ze współpracowniczkami przywołują klasyfikację 
topograficzną autorstwa Rossa i Soboloffa (1953). Podział topogra-
ficzny mózgowego porażenia dziecięcego jest następujący: 

• monoplegia – porażenie jednej ręki lub jednej nogi, 
• hemiplegia – dotyczy obu kończyn po tej samej stronie ciała, 
• triplegia – porażenie trzech kończyn, silnie zaznaczone w koń-

czynach dolnych, 
• diplegia – obustronny symetryczny niedowład, 
• paraplegia – porażenie tylko kończyn dolnych, 
• quadriplegia – porażenie wszystkich kończyn, lecz nieregu-

larne, niesymetryczne9. 
________________ 

7 K.J. Zabłocki, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Wyd. Akademickie 
Żak, Warszawa 1998, s. 9–10. 

8 B. Arusztowicz, W. Bąkowski, Dziecko kalekie jakiego nie znamy, WSiP, Warsza-
wa 1989, s. 92. 

9 M. Dubis, A. Pietruszewska, J. Demczyszak, Rehabilitacja metodą NDT-Bobath 
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] S. Jastrzęba, A. Pozowski, M. Paproc-



Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 17 

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego są bardzo różne. 
Najczęściej wymienia się trzy grupy czynników mających wpływ na 
jego powstanie. Pierwszą z nich stanowią czynniki oddziaływujące 
w życiu płodowym, np.: urazy brzucha matki, niedotlenienie, zaka-
żenie płodu, promieniowanie radioaktywne, leki, palenie tytoniu, 
picie alkoholu podczas ciąży. Drugą grupę stanowią czynniki oko-
łoporodowe, do których zalicza się uraz okołoporodowy, niedotle-
nienie oraz wcześniactwo. Ostatnią grupę stanowią czynniki działa-
jące po narodzinach dziecka, np.: urazy mózgu, niedotlenienie po 
urodzeniu, zapalenie opon mózgowych po urodzeniu oraz znacznie 
nasilona żółtaczka noworodka. Irena Obuchowska podaje, że 30% 
czynników uszkadzających działa w okresie płodowym, 30% po-
woduje niedotlenienia i urazy okołoporodowe, 10% to przyczyny 
natury genetycznej, natomiast pozostałe 30% stanowią przyczyny  
o nieznanym charakterze10. 

Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci  
z mózgowym porażeniem dziecięcym 

Zdaniem Andrzeja Twardowskiego, rodzice dzieci niepełno-
sprawnych przechodzą przez pewne etapy adaptacji do niepełno-
sprawności własnego dziecka. Pierwszym z nich jest okres szoku, 
często nazywany okresem wstrząsu emocjonalnego. Następuje on 
bezpośrednio po tym, gdy rodzice dowiadują się o niepełnospraw-
ności dziecka. Równowaga psychiczna rodziców ulega wtedy za-
chwianiu. W przeżyciach dominują: żal, rozpacz, poczucie krzywdy 
i beznadziejność. Dla większości rodziców czas ten jest pasmem 
cierpień i braku perspektyw na rozwiązanie sytuacji, w jakiej się 
znaleźli. Silne emocje przeżywane w tym okresie zazwyczaj nega-
tywnie wpływają na ustosunkowanie się rodziców do siebie i do 
________________ 

ka-Borowicz (red.), Rehabilitacja interdyscyplinarna, Wyd. Akademii Medycznej im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 69–71. 

10 K.J. Zabłocki, dz. cyt., s. 12–13. 
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dziecka. Rodzicom na tym etapie zazwyczaj brakuje wiedzy na te-
mat tego, jak należy postępować z dzieckiem, a ich zachowania 
wobec niego są przepełnione lękiem lub poczuciem winy. Po okre-
sie szoku ma miejsce okres kryzysu emocjonalnego, nazywany czę-
sto okresem rozpaczy lub depresji. Rodzice nie mogą się pogodzić  
z faktem, że mają niepełnosprawne dziecko. Przeżywane wówczas 
przez nich emocje nadal są negatywne, ale już nie tak burzliwe, jak 
w poprzednim okresie. Sytuacja nadal jest spostrzegana przez nich 
jako beznadziejna i bez wyjścia. Często u rodziców może pojawiać 
się poczucie winy wynikające z przekonania, iż to oni ponoszą od-
powiedzialność za niepełnosprawność dziecka. Pesymistycznie oce-
niają również przyszłość dziecka. W stosunkach z otoczeniem może 
pojawić się bunt i wrogość11. W okresie tym może wystąpić także 
zjawisko odsuwania się ojca od rodziny. Przejawiać się ono może 
zarówno poprzez niezajmowanie się sprawami rodziny i dziecka, 
ucieczkę w nałogi czy pracę lub całkowite odejście od rodziny12. 
Ojcowie mogą cierpieć z powodu niepełnosprawności dziecka rów-
nie mocno jak matki. Co więcej, społeczny stereotyp silnego męż-
czyzny może utrudniać im odreagowanie tych silnych emocji. Ko-
biety mogą znaleźć ulgę w codziennych zabiegach wokół dziecka, 
co daje im poczucie, że robią dla niego coś ważnego i potrzebnego. 
Codzienne czynności pielęgnacyjne dziecka sprzyjają powstawaniu 
bliskiej i intymnej więzi między matką a dzieckiem, natomiast oj-
cowie, zaangażowani w mniejszym niż matka stopniu w opiekę nad 
dzieckiem, siłą rzeczy mają mniej możliwości do nawiązywania 
więzi z dzieckiem13. 

Sytuację emocjonalną ojców dzieci niepełnosprawnych, upośle-
dzonych umysłowo, badała, wykorzystując techniki projekcyjne, 
między innymi Bożena Sidor. Stwierdziła u nich głębokie reakcje 
________________ 

11 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska 
(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1991, s. 18–52. 

12 M. Sekułowicz, Matki dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec problemów 
życiowych, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 24–35. 

13 M. Paruchomik, Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji 
trudnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2007, s. 56–71. 
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depresyjne maskowane obojętnością. Pod pozornym nieprzejmowa-
niem się własną sytuacją kryła się rozpacz połączona z poczuciem 
beznadziejności i bezradności14. Należy również mieć na uwadze, 
że matka obciążona obowiązkami pielęgnacyjnymi i przytłoczona 
negatywnymi emocjami może prezentować wobec ojca postawę 
wrogości, pretensji, a tym samym przyczyniać się do odsunięcia go 
od rodziny15. 

Po okresie kryzysu emocjonalnego ma miejsce okres pozornego 
przystosowania się. Jego dominującą cechą jest podejmowanie 
przez rodziców nieracjonalnych prób radzenia sobie z sytuacją nie-
pełnosprawności dziecka, która silnie narusza ich równowagę emo-
cjonalną. Frustracja oczekiwań związanych ze zdrowieniem, kie-
runkiem rozwoju dziecka powoduje, że rodzice nie zawsze potrafią 
zaakceptować dziecko takim, jakim ono jest w rzeczywistości. Czę-
sto koncentrują się zbytnio na ograniczeniach dziecka i w związku  
z tym nadmiernie je chronią, stają się wobec niego permisywni lub 
je odtrącają16. Rodzice niemogący pogodzić się z tym faktem, stosują 
różnorodne mechanizmy obronne, wytwarzając sobie obraz dziecka 
zwykle niemający pokrycia w rzeczywistości. Zwykle występują-
cym mechanizmem obronnym jest negowanie niepełnosprawności 
dziecka i dążenie do obalenia postawionej diagnozy poprzez za-
przeczanie, bagatelizowanie jej lub poszukiwanie nowej. Innym 
mechanizmem jest nieuzasadniona wiara w możliwości wyleczenia 
dziecka. Rodzice podejmują żmudne i kosztowne wysiłki polegające 
na poszukiwaniu środków mogących uzdrowić ich dziecko. Kolej-
nym mechanizmem obronnym, mogącym pojawić się u rodziców, 
jest poszukiwanie winnych niepełnosprawności dziecka. Oskarże-
nia padają pod adresem lekarzy, kiedy to rodzice są przekonani, że 
________________ 

14 B. Sidor, Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umy-
słowa, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 393–405. 

15 B. Arusztowicz, Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu przez samego siebie 
i przez najbliższe otoczenie, „Szkoła Specjalna” 1995, nr 5, s. 131–140. 

16 M. Karwowska, Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo, Wyd. 
Impuls, Kraków 2003, s. 29–30. 
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błędy zostały popełnione czy to podczas prowadzenia ciąży, czy 
podczas porodu, mimo iż obiektywnie nie ma powodów, by tak 
przypuszczać. Winą bywają obarczane również siły nadprzyrodzo-
ne (los, Bóg). Niepełnosprawność dziecka bywa traktowana jako 
kara za własne przewinienia. Winą rodzice mogą obarczać siebie 
nawzajem, na przykład zarzucając sobie zaburzenia genetyczne czy 
niedostateczne opiekowanie się dzieckiem. Okres pozornego przy-
stosowania się może trwać bardzo długo. Kiedy rodzice wyczerpią 
wszelkie środki i możliwości, mogą wówczas dojść do przekonania, 
że nie mogą dla dziecka nic więcej zrobić. Pogodzeni w ten sposób 
ze stanem rzeczy poddają się apatii, przygnębieniu i pesymizmowi. 
W swoich działaniach wobec dziecka ograniczają się do czynności 
pielęgnacyjnych. Swoje zawiedzione wobec dziecka nadzieje mogą 
przenosić na zdrowe dzieci, często stawiając im wygórowane wy-
magania. Może również dojść do takiego zorganizowania rodziny, 
w której dziecko niepełnosprawne jest poza jej nawiasem17. 

Ostatnią fazą adaptowania się jest okres konstruktywnego przy-
stosowania się. Na tym etapie rodzice poszukują konstruktywnego 
rozwiązania problemu – czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można 
pomóc dziecku. Zastanawiają się nad kwestiami dotyczącymi real-
nych przyczyn niepełnosprawności, jaki wywiera ona wpływ na 
rozwój dziecka i na funkcjonowanie całej rodziny. Rodzice wypra-
cowują sposób postępowania z dzieckiem, zastanawiają się nad jego 
przyszłością. Zaczynają stosować różne zabiegi wychowawcze  
i rehabilitacyjne wobec dziecka. Opieka nad niepełnosprawnym 
dzieckiem oparta jest na współpracy rodziców. W przeżyciach emo-
cjonalnych zaczynają dominować uczucia pozytywne, zarówno 
kontakt z dzieckiem, jak i czynności pielęgnacyjne na jego rzecz 
zaczynają przynosić im satysfakcję. Rodzice dostrzegają postępy 
dziecka, które są dla nich źródłem radości18. Akceptacja dziecka 
niechybnie wpływa na jego percepcję. Rodzice akceptujący dziecko 
spostrzegają je bardziej obiektywnie, widząc nie tylko ograniczenia 
________________ 

17 A. Twardowski, Sytuacja rodzin…, dz. cyt. 
18 Tamże. 
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i niedostatki, ale i możliwości. Obraz dziecka funkcjonujący w ich 
świadomości jest bardziej adekwatny, realistyczny i optymistyczny. 
Co więcej, akceptacja dziecka wpływa również na sposób komuni-
kowania się z nim. Rodzice akceptujący swe niepełnosprawne 
dziecko nie są tylko i wyłącznie nastawieni na przekazywanie mu 
informacji, lecz preferują jej dwustronny charakter – są nastawieni 
na odbiór informacji od dziecka19. 

Sytuacja socjodemograficzna rodziców  
dzieci z MPDz 

Na funkcjonowanie i odczucie rodziców dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym i rodziców dzieci niepełnosprawnych  
w ogóle – niewątpliwie – rzutuje ich ogólna sytuacja społeczna. 
Dotychczasowe badania dotyczące rodziców dzieci z MPDz wska-
zują, iż płeć, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania mogą różni-
cować nie tylko sytuację społeczną, ale i odczuwany przez rodziców 
nastrój. 

Płeć rodzica 

Susan Goldberg (1990) prowadziła badania dotyczące związku 
pomiędzy wielkością stresu rodzicielskiego a płcią rodzica dziecka 
z MPDz. Z jej badań wynika, iż matki dzieci niepełnosprawnych 
doświadczają większego stresu i trudności adaptacyjnych w związ-
ku z zaburzeniami rozwoju dziecka niż ojcowie. Ojcowie wykazują 
mniej symptomów życia w stresie, mają wyższą samoocenę oraz 
bardziej wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli niż matki, 
mimo iż otrzymują mniej wsparcia społecznego niż one. Matki były 
bardziej depresyjne, miały niższe poczucie własnej wartości jako 
________________ 

19 A. Twardowski, Problemy akceptacji dziecka niepełnosprawnego przez rodzinę, [w:] 
R. Ossowski (red.), Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, Wyd. WSP, 
Bydgoszcz 1991, s. 39–48. 
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rodzica. Problemy z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka 
wpływały nie tylko na jakość związku z partnerem, ale i na zdrowie 
badanych matek. Ojcowie natomiast zgłaszali problemy z przywią-
zaniem do dziecka, zwłaszcza gdy było ono płci męskiej. Doświad-
czali również większego stresu wynikającego z temperamentu 
dziecka20. 

Wiek rodzica 

Na funkcjonowanie w sytuacji niepełnosprawności dziecka 
wpływ może mieć również wiek, w jakim są jego rodzice. Osoby 
młodsze wielokrotnie doświadczają rozczarowania z powodu nie-
pełnosprawności dziecka. Co więcej, niepełnosprawność często 
rodzi obawy o funkcjonowanie w przyszłości czy o zdrowie przy-
szłego potomstwa. Natomiast rodzice, którzy w późniejszym wieku 
decydują się na rodzicielstwo lub którzy mieli problem z posiada-
niem dzieci, znacznie łatwiej adaptują się do sytuacji niepełno-
sprawności. Jednakże rodzice wraz z dorastaniem dzieci niepokoją 
się o ich przyszłość, martwią się, kto ich dzieciom zapewni opiekę, 
kiedy ich już zabraknie21. 

Poziom wykształcenia rodzica 

Związek wykształcenia rodziców dzieci niepełnosprawnych  
z ich funkcjonowaniem badał między innymi Barry Trute wraz ze 
współpracownikami (2008). Wnioski płynące z jego badań wskazy-
wały, iż wyższe wykształcenie sprzyjało stosowaniu aktywnych 
sposobów radzenia sobie ze stresem i obiektywnej ocenie włas- 
________________ 

20 S. Goldberg, P. Morris, R. Fowler, H. Levinson, Chronic illness in infancy and 
parenting stress. A comparison of Three Groups of Parents, „Journal of Pediatric Psy-
chology” 1990, nr 15(7), s. 61–84. 

21 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. 
UW, Warszawa, 1998, s. 60–62. 
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nej sytuacji życiowej. Rodzice z wyższym poziomem wykształ- 
cenia wykazywali się również większą otwartością na potrzeby 
dziecka22. 

Miejsce zamieszkania rodziny 

Podstawową różnicą pomiędzy funkcjonowaniem rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym w środowisku wiejskim i miejskim jest 
charakter stosunków społecznych utrzymywanych ze środowi-
skiem. „Społeczność wiejska charakteryzuje się przede wszystkim: 
wzajemną znajomością jej członków, bezpośrednim charakterem 
kontaktów międzyludzkich, dużą jednorodnością poglądów, zain-
teresowań i wartości oraz wspólnym charakterem wykonywanej 
pracy. Niewielka liczebność tej społeczności, jej duża zwartość  
i częste kontakty pomiędzy jej członkami powodują, że rodzina 
mająca niepełnosprawne dziecko nie jest odrzucana i izolowana. 
Również dziecko niepełnosprawne ma szanse na uzyskanie akcep-
tacji ze strony rówieśników i dorosłych. W mieście natomiast 
(zwłaszcza w dużych aglomeracjach) naturalne kręgi społeczne 
ulegają znacznemu rozluźnieniu. Zanikają tradycyjne więzi są-
siedzkie i zainteresowanie drugim człowiekiem. Stosunek społecz-
ny do rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest zazwyczaj obo-
jętny lub niechętny. Wieś, w porównaniu z miastem, nie stwarza 
również tylu barier, na przykład natury architektonicznej czy ko-
munikacyjnej, dziecku niepełnosprawnemu ruchowo. Tym samym 
dziecko zamieszkujące wieś może łatwiej i szerzej uczestniczyć  
w życiu swojej społeczności. Jednakże rodziny dzieci niepełno-
sprawnych mieszkające na wsi borykają się z utrudnieniami na 
przykład w postaci dostępu do placówek rehabilitacyjnych, leczni-
czych i oświatowych, które znajdują się ośrodkach miejskich, wie-
lokrotnie bardzo odległych od miejsca zamieszkania rodziny. 
________________ 

22 B. Trute, C. Worthington, D. Hiebert-Murphy, Grandmother Support for parents 
of children with disabilities: Gender differences in parenting stress, „Families, Systems  
& Health” 2008, nr 26(2), s. 135–146. 
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Mieszkańcy wsi, często ze względu na niższy poziom wykształce-
nia, nie widzą potrzeby poddawania dziecka okresowym badaniom 
lekarskim lub konsultacjom psychologicznym czy pedagogicznym23. 

Cel badań 

Celem badań było sprawdzenie, czy odczuwany przez rodziców 
nastrój związany jest z cechami dziecka (takimi jak postać jego cho-
roby oraz współwystępowanie z mózgowym porażeniem dziecię-
cym upośledzenia umysłowego, bez różnicowanie stopnia upośle-
dzenia) oraz z ich sytuacją społeczną wyrażoną w: płci, wieku, 
miejscu zamieszkania i poziomie wykształcenia. 

Problem i hipotezy badawcze 

Na podstawie analizy teoretycznej sformułowano następujące 
pytania badawcze: 

1. Czy cechy dziecka (postać choroby, występowanie lub brak 
upośledzenia umysłowego) mają związek z odczuwanym przez 
rodziców nastrojem? 

2. Czy istnieje związek pomiędzy nastrojem odczuwanym przez 
rodziców dzieci z MPDz a ich sytuacją socjodemograficzną (płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia)? 

W odpowiedzi na powyższe problemy badawcze postawiono 
następujące hipotezy: 

1. Istnieje związek pomiędzy nastrojem rodziców a cechami 
dziecka z MPDz wyrażonymi w postaci jego choroby oraz współ-
występowaniu wraz z mózgowym porażeniem dziecięcym upośle-
dzenia umysłowego: 

• im cięższa postać choroby dziecka, tym bardziej zaznacza się 
u rodziców przewaga nastroju negatywnego nad pozytywnym, 

________________ 

23 A. Twardowski, Sytuacja rodzin …, dz. cyt. 



Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 25 

• upośledzenie umysłowe dziecka sprzyja dominacji nastroju 
negatywnego nad pozytywnym u rodziców. 

2. Istnieje związek pomiędzy nastrojem a zmiennymi socjode-
mograficznymi cechującymi rodziców: 

• u matek występuje dominacja nastroju negatywnego w sto-
sunku do nastroju odczuwanego przez ojców, 

• nastrój odczuwany przez rodziców obniża się wraz z ich wie-
kiem, 

• nastrój rodziców dzieci z MPDz rośnie wraz z ich poziomem 
wykształcenia, 

• rodzice dzieci z MPDz mieszkający na wsi odczuwają w więk-
szym stopniu nastrój pozytywny niż rodzice dzieci z MPDz 
mieszkający w mieście. 

Metoda badawcza 

Narzędzia pomiaru 

Do oceny nastroju odczuwanego przez badanych rodziców uży-
to Kwestionariusza Samopoczucia (Profile of Mood States – POMS) 
Douglasa McNaira, Maurice’a Lorra i Leo Dropplemana (1992). 
Pytania dotyczące cech dziecka (postać choroby, występowanie lub 
brak upośledzenia umysłowego) oraz sytuacji socjodemograficznej 
rodziców (wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania) zna-
lazły się w ankiecie osobowej. 

Kwestionariusz POMS może być przeznaczony do badania 
młodzieży i dorosłych. Składa się z 65 przymiotników określających 
różne stany emocjonalne i nastroje, które mogą być doświadczane 
przez człowieka. Badani określali je poprzez ustosunkowanie się,  
w jakim stopniu w ciągu ostatniego tygodnia doznawali wymienio-
nych odczuć (na skali 5-stopniowej, gdzie 0 oznacza – zdecydowa-
nie nie wystąpił dany stan, a 4 – zdecydowanie odczuwano dany 
stan). Instrukcja sformułowana w ten sposób miała na celu uzyska-
nie uogólnionej oceny nastroju i zmniejszenie ewentualnego wpły-
wu pojedynczych wydarzeń na ten samoopis. 
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Wyniki POMS ujmowane są w postaci sześciu skal: 
1. Niepokój–napięcie (9 itemów), skala odnosząca się do napię-

cia mięśniowego, niekiedy niewidocznego w bezpośredniej obser-
wacji, oznacza uogólniony stan dyskomfortu. 

2. Depresja–przygnębienie (15 itemów), odnosi się do nastroju 
smutku z uogólnionym poczuciem nieadekwatności, poczuciem 
winy, poczuciem mniejszej wartości od innych oraz emocjonalnej 
izolacji od innych. 

3. Złość–wrogość (15 itemów), oznacza gniew i wrogość wobec 
innych, złośliwość, zgorzkniałość, drażliwość oraz buntowniczość. 

4. Wigor–aktywność (8 itemów), oznacza stan dużej energii, po-
kładów witalnych, chęci do działania, nastrój pogodny, negatywnie 
koreluje z pozostałymi pięcioma skalami. 

5. Zmęczenie–znużenie (7 itemów), oznacza poczucie bezwład-
ności, znużenia i niskiego zasobu energii oraz powolność i wyczer-
panie. 

6. Zakłopotanie–zmieszanie (7 itemów), oznacza trudność w kon-
centracji uwagi, zapominanie, poczucie braku skuteczności w dzia-
łaniu oraz stan zdezorganizowania. 

Pięć skal opisuje emocje negatywne, a jedynie skala wigor–aktyw-
ność odnosi się do pozytywnych emocji. Autorzy testu oraz autorzy 
polskiej jego wersji oceniają poziom jego trafności i rzetelności jako 
satysfakcjonujący. Współczynniki zgodności wewnętrznej dla anali-
zowanych skal wahały się od 0,84 do 0,9524. 

Osoby badane 

Badania przeprowadzono na grupie rodziców przyprowadzają-
cych swoje dzieci na rehabilitację ruchową. Kryterium doboru było 
wychowywanie dziecka dotkniętego mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. 
________________ 

24 B. Dudek, J. Koniarek, Adaptacja testu D.M. McNoira, M. Lorra, L.F. Droppelma-
na: Profile of Mood States (POMS), „Przegląd Psychologiczny” 1987, nr 30, s. 753–761. 
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W badaniu udział wzięły 73 osoby: 41 kobiet oraz 32 mężczyzn. 
Średnia wieku w grupie kobiet wynosiła 31 lat (najmłodsza badana 
miała 24 lata, najstarsza 40 lat), w grupie mężczyzn zaś średnia wie-
ku wyniosła 33 lata (najmłodszy mężczyzna miał 22 lata, najstar- 
szy 45). Wśród badanych znalazło się 26 par małżeńskich i 6 par 
pozostających w związku partnerskim oraz 9 matek samotnie wy-
chowujących dzieci. 

Najwięcej badanych matek miało wykształcenie średnie (46,34%), 
natomiast w grupie badanych ojców dominowało wykształcenie 
zawodowe (37,5%). Najmniejszy odsetek wśród badanych matek  
i ojców stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym. Badani 
rodzice w większości zamieszkiwali wsie (matki 41,47%, ojcowie 
43,75%). Najmniejszy odsetek rodziców zamieszkiwał w mniejszych 
ośrodkach miejskich. 

Najwięcej przebadano rodziców dzieci z paraplegią (41,46% 
ogółu badanych), najmniej zaś z hemiplegią, diplegią i quadriplegią. 
Upośledzenie umysłowe występowało u 5 dzieci, co stanowi 12,2% 
ogółu badanych. 

Tabela 1. Statystyki opisowe i wyniki testu różnic t-Studenta dla prób niezależnych  
 nastroju rodziców 

Wymiar nastroju Średnia s Ważnych t p 

Niepokój, napięcie 
M 16,951 7,807 41   
O 16,625 7,024 32 0,185 0,854 

Depresja, przygnębienie 
M 26,707 13,452 41   
O 28,219 12,228 32 –0,495 0,622 

Złość, wrogość 
M 20,804 10,226 41   
O 23,594 9,741 32 –1,180 0,242 

Aktywność, wigor 
M 16,220 6,245 41   
O 13,625 6,800 32 1,669 0,049 

Zmęczenie, znużenie 
M 15,463 6,157 41   
O 15,500 6,735 32 –0,024 0,980 

Zakłopotanie, zmieszanie 
M 14,073 6,125 41   
O 13,063 4,866 32 0,764 0,448 

S – odchylenie standardowe, t – wynik testu różnic, p – próg istotności 
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Obliczeń dokonano za pomocą komputerowego programu sta-
tystycznego Statistica 10.0. W tabeli 1 przedstawiono statystyki opi-
sowe dotyczące nastroju badanych rodziców oraz istotność różnic 
uzyskanych pomiędzy obu grupami. 

Badane matki uzyskiwały wyższe średnie wyniki niż ojcowie  
w zakresie skal: niepokoju, napięcia; zakłopotania, zmieszania oraz 
aktywności, wigoru. Jednakże jedynie różnica w skali aktywności, 
wigoru jest istotna statystycznie. 

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, iż hipo-
teza druga potwierdziła się częściowo. Rodzice dzieci z mózgowym 
porażaniem dziecięcym różnią się w zakresie doświadczanego na-
stroju – matki są bardziej aktywne i pełne wigoru. 

Związek pomiędzy nastrojem a cechami dziecka 

W celu ustalenia zależności pomiędzy nastrojem rodziców a ce-
chami dziecka z MPDz, wyrażonymi w postaci jego choroby oraz  
w występowaniu z MPDz upośledzenia umysłowego, zastosowano 
współczynnik korelacji rho-Spearmana. 

Tabela 2. Związek rho-Spearmana pomiędzy cechami dzieci z MPDz a nastrojem  
 ich ojców 

Pary zmiennych N –  
ważnych

R –  
Spearman t(N – 2) p 

Niepokój, napięcie i postać choroby dziecka 32 0,233 1,310 0,200 
Niepokój, napięcie i upośledzenie 32 0,052 0,287 0,776 
Depresja, przygnębienie i postać choroby 
dziecka 32 0,267 1,519 0,139 

Depresja, przygnębienie i upośledzenie 32 0,134 0,739 0,466 
Złość, wrogość i postać choroby dziecka 32 0,377 2,231 0,033 
Złość, wrogość i upośledzenie 32 0,012 0,064 0,950 
Aktywność, wigor i postać choroby dziecka 32 –0,061 –0,334 0,741 
Aktywność, wigor i upośledzenie 32 –0,233 –1,311 0,200 
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cd. tab. 2 

Pary zmiennych N –  
ważnych

R –  
Spearman t(N – 2) p 

Zmęczenie, znużenie i postać choroby 
dziecka 32 0,348 2,036 0,051 

Zmęczenie, znużenie i upośledzenie 32 0,216 1,210 0,236 
Zakłopotanie, zmieszanie i postać choroby 
dziecka 32 0,344 2,006 0,054 

Zakłopotanie, zmieszanie i upośledzenie 32 0,146 0,807 0,426 

Związki pomiędzy nastrojem odczuwanym przez matki a ce-
chami dziecka wyrażonymi w postaci jego choroby oraz występo-
wania lub braku upośledzenie umysłowego okazały się nieistotne 
statystycznie. Ujawnił się natomiast istotny statystycznie związek 
pomiędzy postacią choroby dziecka a nastrojem badanych ojców. 
Im cięższa postać choroby dziecka, tym większa złość i wrogość  
u ojców (tab. 2). 

U badanych matek nie wystąpił istotny statystycznie związek 
pomiędzy nastrojem a cechami dziecka. Natomiast postać choroby 
dziecka koreluje dodatnio z odczuwaną przez badanych ojców zło-
ścią, wrogością. Pozwala to na częściowe przyjęcie hipotezy pierwszej. 

Związki pomiędzy nastrojem  
a sytuacją socjodemograficzną rodziców 

Do oceny związku pomiędzy nastrojem odczuwanym przez ba-
danych rodziców a ich wiekiem użyto współczynnika korelacji  
r-Pearsona. W badaniu ujawnił się istotny statystycznie związek 
pomiędzy nastrojem a wiekiem badanych ojców. Wiek ojców do-
datnio koreluje z odczuwanym przez nich zmęczeniem, znużeniem. 
Jego nasilenie rośnie wraz z wiekiem badanych ojców. Wiek korelu-
je również ujemnie z aktywnością, wigorem, który maleje wraz ze 
starzeniem się ojców. Nie ma natomiast istotnych statystycznie 
związków pomiędzy nastrojem a wiekiem badanych matek (tab. 3). 
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Tabela 3. Związek r-Pearsona pomiędzy wiekiem rodziców dzieci z MPDz a od- 
 czuwanym nastrojem 

Testowany związek Wiek matki Wiek ojca 

Niepokój, napięcie 
0,041 0,029 

p = 0,798 p = 0,873 

Depresja, przygnębienie 
0,160 0,226 

p = 0,317 p = 0,215 

Złość, wrogość 
0,045 0,146 

p = 0,782 p = 0,425 

Aktywność, wigor 
–0,268 –0,360 

p = 0,091 p = 0,043 

Zmęczenie, znużenie 
0,153 0,361 

p = 0,340 p = 0,043 

Zakłopotanie, zmieszanie 
0,128 0,212 

p = 0,424 p = 0,245 

Do oceny związku pomiędzy poziomem wykształcenia i miej-
scem zamieszkania a nastrojem badanych rodziców użyto współ-
czynnika rho-Spearmana. Związki pomiędzy nastrojem badanych 
rodziców a wymienionymi zmiennymi socjodemograficznymi przed-
stawiono w tabelach 4 i 5. 

Tabela 4. Związek rho-Spearmana pomiędzy nastrojem matek a ich miejscem za- 
 mieszkania i wykształceniem 

Pary zmiennych N –  
ważnych

R –  
Spearman t(N – 2) p 

Niepokój, napięcie i miejsce zamieszkania 41 0,060 0,378 0,707 
Niepokój, napięcie i wykształcenie 41 –0,208 –1,326 0,193 
Depresja, przygnębienie i miejsce zamiesz-
kania 41 0,048 0,300 0,766 

Depresja, przygnębienie i wykształcenie 41 –0,196 –1,246 0,220 
Złość, wrogość i miejsce zamieszkania 41 0,172 1,087 0,284 
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cd. tab. 4 

Pary zmiennych N –  
ważnych

R –  
Spearman t(N – 2) p 

Złość, wrogość i wykształcenie 41 –0,139 –0,877 0,386 
Aktywność, wigor i miejsce zamieszkania 41 0,123 0,771 0,445 
Aktywność, wigor i wykształcenie 41 0,430 2,976 0,005 
Zmęczenie, znużenie i miejsce zamieszkania 41 0,073 0,456 0,651 
Zmęczenie, znużenie i wykształcenie 41 –0,258 –1,666 0,104 
Zakłopotanie, zmieszanie i miejsce zamiesz-
kania 41 0,069 0,429 0,670 

Tabela 5. Związek rho-Spearmana pomiędzy nastrojem ojców a ich miejscem za- 
 mieszkania i wykształceniem 

Pary zmiennych N –  
ważnych

R –  
Spearman t(N – 2) p 

Niepokój, napięcie i miejsce zamieszkania 32 0,253 1,433 0,162 
Niepokój, napięcie i wykształcenie 32 0,093 0,513 0,612 
Depresja, przygnębienie i miejsce za-
mieszkania 32 0,021 0,115 0,909 

Depresja, przygnębienie i wykształcenie 32 –0,169 –0,941 0,354 
Złość, wrogość i miejsce zamieszkania 32 –0,036 –0,198 0,844 
Złość, wrogość i wykształcenie 32 –0,071 –0,392 0,698 
Aktywność, wigor i miejsce zamieszkania 32 –0,042 –0,230 0,819 
Aktywność, wigor i wykształcenie 32 0,312 1,796 0,083 
Zmęczenie, znużenie i miejsce zamieszkania 32 –0,062 –0,340 0,736 
Zmęczenie, znużenie i wykształcenie 32 –0,360 –2,114 0,043 
Zakłopotanie, zmieszanie i miejsce za-
mieszkania 32 –0,026 –0,140 0,890 

Zakłopotanie, zmieszanie i wykształcenie 32 –0,202 –1,130 0,267 

W badaniu ujawnił się istotny statystycznie związek pomiędzy 
poziomem wykształcenia a nasileniem aktywności, wigoru u bada-
nych matek. Im wyższy poziom wykształcenia mają badane, tym 
bardziej są aktywne. 
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W badaniu ujawnił się istotny statystycznie związek pomiędzy 
poziomem wykształcenia badanych ojców a odczuwanym przez 
nich zmęczeniem, znużeniem. Im niższy poziom wykształcenia 
mają badani ojcowie, tym większe odczuwają zmęczenie, znużenie. 

Badane matki, w porównaniu do badanych ojców, odczuwają 
bardziej nasiloną aktywność, wigor. Co więcej, aktywność, wigor 
matek rośnie wraz z ich poziomem wykształcenia. U badanych oj-
ców natomiast im niższy poziom wykształcenia, tym mniejsza ak-
tywność, wigor i tym większe zmęczenie, znużenie. Zmęczenie, 
znużenie ojców rośnie z ich wiekiem. U badanych rodziców nie 
odnotowano istotnego statystycznie związku pomiędzy odczuwa-
nym nastrojem a miejscem zamieszkania. Pozwala to na częściowe 
przyjęcie hipotezy drugiej. 

Wnioski i dyskusja wyników 

Problem badawczy dotyczył nastroju rodziców dzieci z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym oraz jego związku z cechami dziecka 
(postać choroby oraz występowanie lub brak upośledzenia umy-
słowego), a także z sytuacją socjodemograficzną rodziców (wiek, 
miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia). 

Na podstawie wyników badań sformułowano następujące 
wnioski: 

1. Związek pomiędzy nastrojem badanych matek a cechami 
dziecka wyrażonymi w postaci jego choroby oraz występowaniu  
u niego lub braku upośledzenia umysłowego nie jest istotny staty-
stycznie. Zaznaczył się natomiast w badaniu istotny związek po-
między złością i wrogością odczuwaną przez ojców a postacią cho-
roby dziecka. Im cięższa postać choroby dziecka, tym większa złość 
i wrogość odczuwane przez ojców. 

Choroba dziecka nie tylko zmienia organizację życia rodziny, 
podział ról, ale i wyobrażenie o sobie jako o rodzicu. Ojcowie, po-
dobnie jak matki, doświadczają silnego stresu rodzicielskiego. Szcze-
gólne problemy wiążą ze sposobem komunikowania się z dziec- 
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kiem, określeniem więzi, jaka ich z nim łączy, a także troską o za-
pewnienie bytu materialnego rodzinie. Dodatkowo stres rodziciel-
ski ojców potęgowany jest przez społeczno-kulturowy wzór ojco-
stwa25. Wszystko to sprzyjać może narastaniu u ojców nastroju 
złości i wrogości. 

Zastanawiający brak istotnego statystycznie związku pomiędzy 
obiektywnymi cechami dotyczącymi dziecka a nastrojem matek 
tłumaczyć można stosowaniem przez matki innych strategii radze-
nia sobie ze stresem rodzicielskim. Ewa Pisula, badając strategie 
stosowane przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, dowiodła, iż 
matki, w porównaniu do ojców, częściej wybierają konstruktywne 
strategie radzenia sobie, to jest akceptowanie nieprzewidywalności 
zdarzeń życiowych, koncentrację na teraźniejszości oraz docenianie 
małych kroków w rozwoju dziecka. Badani ojcowie częściej wybie-
rali strategie polegające na izolowaniu się od problemów i ich za-
przeczaniu, a także uciekaniu w pracę zawodową lub w nałogi. 
Stosowanie przez badane matki adaptacyjnych strategii radzenia 
sobie pozwala na nieuzależnianie nastroju od cech dziecka26. 

2. Badane matki, w porównaniu do badanych ojców, odczuwają 
bardziej nasiloną aktywność, wigor. Co więcej, istotny statystycznie 
związek ujawnił się pomiędzy poziomem wykształcenia badanych 
matek a odczuwaniem przez nie aktywności, wigoru – im wyższy 
poziom wykształcenia mają badane matki, tym większą aktywność  
i wigor odczuwają. Występuje również istotny statystycznie zwią-
zek pomiędzy wiekiem badanych ojców a odczuwanym przez nich 
nastrojem. Im starsi ojcowie, tym mniejszą aktywność i wigor od-
czuwają, natomiast nasila się u nich odczuwanie zmęczenia, znuże-
nia. Co więcej, im niższy poziom wykształcenia mają badani ojco-
wie, tym odczuwają większe zmęczenie, znużenie. 

Zmienne socjodemograficzne, takie jak płeć, wiek oraz poziom 
wykształcenia, częściowo różnicują nastrój odczuwany przez bada-
________________ 

25 E. Pisula, Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan psychiczny u matek dzieci 
o zaburzonym rozwoju, „Psychiatria Polska” 1996, nr 30, s. 221–232. 

26 Tamże. 
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nych rodziców. Zastanawiająca jest różnica pomiędzy badanymi 
matkami i ojcami w zakresie odczuwania przez nich aktywności, 
wigoru (nastrój pozytywny). Badane matki w stosunku do badanych 
ojców odczuwały bardziej nasiloną aktywność i wigor. Tłumaczyć 
to można podziałem ról w rodzinie oraz społecznym przyzwole-
niem na wyrażanie emocji w zależności od płci. Krystyna Mrugal-
ska zwraca uwagę na różnice w definiowaniu roli matki i ojca27. 
Ojcowie mniej angażując się w bezpośrednią opiekę nad dziećmi, 
często przebywając poza domem z uwagi na aktywność zawodową, 
mają mniejsze szanse na przepracowanie problemów związanych  
z dzieckiem. Ojcowie, podobnie jak matki, odczuwają stratę, fru-
strację, złość. Jednak mają mniej okazji, by stworzyć przeciwwagę 
dla tych uczuć przez bezpośredni udział w opiece nad dzieckiem,  
w jego pielęgnowaniu i wspomaganiu rozwoju. Mogą oni też mieć 
większe niż matki trudności w ekspresji tych uczuć, a także mniej-
sze możliwości na uzyskanie wsparcia społecznego. Matki zaś, po-
przez opiekę nad dziećmi, mają szansę na przepracowanie nega-
tywnych emocji. Co więcej, specyfika postaci choroby dziecka może 
je predysponować do większego zaangażowania w pielęgnację, 
wspomaganie rozwoju dziecka. Tym samym choroba dziecka może 
wymóc na jego matce większą aktywność. Świadomość bycia  
potrzebną dziecku, zaangażowanie w opiekę nad nim mogą spra-
wiać, iż matki te odczuwają nastrój pozytywny w postaci wigoru, 
aktywności. 

Związek wieku badanych ojców z odczuwanym przez nich na-
strojem wydaje się być oczywisty. Z upływem czasu, starzeniem się 
nie tylko następuje spadek sił witalnych, ale ma miejsce wzrost 
obaw co do przyszłości dziecka. Z badań wynika, iż u badanych 
ojców może wystąpić zespół wypalenia sił. Ruth Sullivan uważa, że 
wypalenie sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych objawia się 
między innymi wyczerpaniem fizycznym, psychologicznym (uczu-
________________ 

27 K. Mrugalska, Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami?, [w:]  
H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka. Wspomaganie rozwoju prawidłowego  
i zakłóconego, WSiP, Warszawa 1999, s. 38–50. 
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cie znudzenia, złości, zniechęcenia oraz wrogości), spowodowanych 
przeciążeniem długotrwałą, intensywną opieką nad dzieckiem28. 
Odczuwane przez badanych ojców zmęczenie, znużenie może wy-
nikać nie tylko z sytuacji wychowywania dziecka z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, ale i z czynników, które nie były uwzględ-
nione w badaniu. 

Związek wykształcenia rodziców dzieci niepełnosprawnych  
z ich funkcjonowaniem badał między innymi Barry Trute29. Z jego 
badań wynikało, iż wyższe wykształcenie sprzyjało stosowaniu 
aktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz obiektywne-
mu postrzeganiu własnej sytuacji życiowej. Może to wskazywać na 
większe nasilenie aktywności, wigoru u lepiej wykształconych ma-
tek i większe nasilenie zmęczenia, znużenia u gorzej wykształco-
nych ojców. Natomiast, odczuwane przez ojców większe zmęczenie 
i znużenie u gorzej wykształconych ojców łączyć można z charakte-
rem wykonywanej przez nich pracy (często pracy fizycznej), która 
może wymagać dużych nakładów energii. 

Myślę, że czynniki uwzględnione w badaniu i ich związek z na-
strojem odczuwanym przez rodziców prezentują wycinek specyfiki 
funkcjonowania rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Zaakcentowane w badaniu czynniki różnicujące nastrój 
rodziców wskazują poniekąd obszary, w których rodzicom tychże 
dzieci należałoby udzielić wsparcia społecznego. 
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Wprowadzenie 

Problematyka „inności”, a szczególnie kwestie dotyczące obec-
ności poczucia „inności” wśród osób z niepełnosprawnością od 
pewnego czasu wywołują duże zainteresowanie specjalistów zaj-
mujących się zagadnieniami pedagogiki specjalnej, tak z teoretycz-
nego, jak i praktycznego punktu widzenia. Ponadto celem realizo-
wanych poszukiwań naukowo-praktycznych jest nie tylko określenie 
obszarów funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (gdzie postrze-
ganie siebie jako „Innego” jest bardzo wyraźne) oraz konkretnych 
sfer z tym poczuciem związanych, ale również nakreślenie możli-
wych działań o charakterze profilaktycznym i rehabilitacyjnym. 
Działania profilaktyczne obejmują zapobieganie możliwym oraz róż-
norodnym problemom rozwojowym i życiowym osoby niepełno-
sprawnej, zarówno w kwestii percepcji siebie, własnych możliwości, 
jak i ewentualnym trudnościom, które mogą być pochodną sposobu 
postrzegania siebie i konsekwencji ograniczeń wynikających ze sta-
nu niepełnosprawności. Podobne cele przyświecają działaniom re-
habilitacyjnym, ale odnoszą się do sytuacji obecności specyficznych 
problemów natury osobowej, skorelowanych z problemami spowo-
dowanymi niepełnosprawnością; polegają na ich niwelacji i, jeśli to 
możliwe, przede wszystkim na ich całkowitej redukcji. 

Poniżej opisano wyniki zrealizowanych badań empirycznych na 
temat poczucia „inności” u osób z niepełnosprawnością wzrokową, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów funkcjonowania psy-
chicznego i fizycznego. 

Opis badań i charakterystyka ogólna osób  
badanej populacji  

Podstawowym celem badań było określenie obecności poczucia 
inności wśród osób niewidomych oraz osób z resztkami wzroku 
(praktycznie niewidomych) w obszarze funkcjonowania psychicz-
nego i fizycznego. Zostały zrealizowane w ramach prac nad projektem 
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„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”1. Jego realizatorem 
był Polski Związek Niewidomych (PZN). Projekt był współfinansowa-
ny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu 
Społecznego Kapitał Ludzki). Czas realizacji projektu to kwiecień–gru-
dzień 2009 r. Projekt przygotowano pod adresem osób młodych oraz 
osób znajdujących się w okresie aktywizacji zawodowej, z poważną 
(całkowitą i/lub prawie całkowitą) utratą wzroku, które potrzebują 
specjalistycznej pomocy w planowaniu własnej kariery edukacyjno- 
-zawodowej. Warunkiem włączenia do udziału w projekcie były na-
stępujące kryteria: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kształce-
nie się w ostatniej klasie szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej na 
poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym albo bycie absolwen-
tem tych szkół nie więcej niż do 12 miesięcy od ich ukończeniu, ostrość 
wzroku mniejsza niż 3/60–0,005 i/lub pole widzenia mniejsze niż  
20 stopni, ukończone 16 lat. Każdy uczestnik mógł skorzystać z in-
dywidualnych spotkań z: tyflopedagogiem, psychologiem, lekarzem 
okulistą, doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Zatem był kiero-
wany do udziału w określonych formach rehabilitacji społecznej oraz 
wybranych szkoleniach, warsztatach i stażach zawodowych2.  

Badani byli oceniani w kontekście obecności poczucia inności  
w opinii własnej w sferze funkcjonowania: psychicznego (kryteria: 
uwaga, pamięć, spostrzegawczość) i fizycznego (kryteria: spraw-
ność ruchowa ogólna, szybkość i precyzja ruchów, koordynacja 
ruchowa, sprawność manualna). Ocena była dokonywana w czasie 
realizacji badania tyflopedagogicznego, realizowanego jako jeden  
z elementów omawianego projektu, i stanowiła element dodatko-
wy, uzupełniający dane badanie, z zamiarem przeprowadzenia 
analiz naukowych pokazujących obecność i odczuwanie „inności” 
przez badanych w wybranych sferach ich funkcjonowania. W czasie 
realizacji badań naukowych wykorzystano metodę sondażu dia-
________________ 

1 M. Zaorska, Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy – refleksje z realizacji 
pierwszego etapu, [w:] D. Baczała, J.J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełno-
sprawnością – opieka–terapia–wsparcie, Wyd. UMK, Toruń 2009, s. 359–406. 

2 <www.pzn.org.pl, 28.07.2010>. 
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gnostycznego oraz technikę wywiadu swobodnego kierowanego. 
Natomiast uzyskane wyniki poddano opracowaniu uwzględniają-
cemu jedynie korelaty odsetkowe. Zrezygnowano z zastosowania 
współczynnika korelacji, bowiem dla ewentualnych odbiorców za-
interesowanych tematyką badań, z grupy osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową, byłby on mało zrozumiały i mało czytelny. 

Przeanalizowano informacje uzyskane od 45 osób (100%), w od 
tym 21 mężczyzn (47%) i 24 kobiet (53%); w wieku od 16 do 19 lat 
było 14 badanych (31%), powyżej 19 do 26 lat – 15 (33%), powyżej 
26 do 35 lat – 8 (18%), powyżej 35 do 45 lat – 3 (7%), powyżej 45 do 
55 lat – również 3 (7%), powyżej 55 do 64 lat 2 (4%). 12 responden-
tów (27%) zamieszkiwało duże miasto, 10 (22%) średnie, 11 (24%) 
miasto, a 12 (27%) wieś. Z rodziną własną mieszkało 12 osób (27%), 
z rodziną pochodzenia – 31 (69%), samotnie – 2 osoby (4%).  

Stan wzroku badanych w oku prawym był następujący: (a) cał-
kowite niewidzenie – 12 osób (27%), poczucie światła – 1 osoba 
(2%), więcej niż poczucie światła – 32 osoby (71%). W oku lewym 
zaś: całkowite niewidzenie – 10 osób (22%), poczucie światła –  
1 osoba (2%), więcej niż poczucie światła – 34 osoby (76%). 8 osób 
(18%) miało inne niepełnosprawności (dysfunkcje narządu ruchu, 
niepełnosprawność intelektualna), a 12 (27%) inne ograniczenia 
dotyczące stanu zdrowia (np. schorzenia układu krążenia, kręgo-
słupa, schorzenia endokrynologiczne, alergie).  

Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności miało  
35 badanych (78%). Pozostali byli w trakcie orzekania o stopniu 
niepełnosprawności. 28 badanych (62%) miało uszkodzenie wzroku 
od urodzenia, 6 (13,5%) nabyło wadę wzroku w okresie wczesnego 
dzieciństwa, 6 (13,5%) w okresie średniego lub późnego dzieciń-
stwa, 5 (11%) w okresie dorosłości. Czynniki dziedziczne były przy-
czyną problemów wzrokowych u 10 badanych (22%), wrodzone – 
23 (51,5%), zaćma u 1 osoby (2%), nowotwory narządu wzroku lub 
mózgu u 6 osób (13,5%), urazy u 4 (9%), inne u 1 osoby (2%).  

W badanej grupie było 11 zamężnych/żonatych (24%), 33 kawa-
lerów/panien (74%), 1 osoba (2%) w związku konkubenckim. Pra-
cowało i równocześnie uczyło się 4 badanych (9%), pracowało i nie 
uczyło się 3 (7%), nie pracowało i nie uczyło się 17 (33%), uczyło się  
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17 – 33% (szkoła gimnazjalna, średnia, policealna), studiowało 8 – 18% 
(fizjoterapię, pedagogikę rodziny, pedagogikę resocjalizacyjną).  

Wyłącznie w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego kształciło 
się 29 respondentów (64%), wyłącznie w systemie szkolnictwa spe-
cjalnego 2 (4%), wyłącznie w systemie szkolnictwa integracyjnego  
5 (11%), w szkolnictwie ogólnodostępnym, a zatem specjalnym  
7 (17%), w systemie szkolnictwa integracyjnego, a następnie spe-
cjalnego 1 (2%), szkolnictwa specjalnego, a kolejno ogólnodostępne-
go 1 (2%). Akceptację stanu swojej niepełnosprawności w rodzinie 
pochodzenia zdeklarowało 39 badanych (87%), natomiast własną 
akceptację niepełnosprawności wzrokowej 31 (69%); brak takiej 
akceptacji odnotowano u 14 badanych (31%).  

Z proponowanych, w ramach projektu, form doskonalenia za-
wodowego: 35 badanych (78%) podało chęć uczestnictwa w szkole-
niu komputerowym, 22 (49%) w szkoleniu z zakresu obsługi biura  
i recepcji, 1 osoba (2%) w innym szkoleniu – masaż kamieniami. 
Żaden nie wybrał szkolenia z obsługi klienta telefonicznego. 7 osób 
(17%) zostało skierowanych na dodatkowe zajęcia z czynności dnia 
codziennego, 7 (17%) z technik komunikacji, 9 (20%) z usprawniania 
widzenia oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych, 12 (27%) 
z orientacji przestrzennej i przemieszczania w przestrzeni, 14 (31%) 
z rehabilitacji psychologicznej, 15 (33%) z budowania własnego 
wizerunku, 1 (2%) na dodatkowe zajęcia tyflopedagogiczne. Wszyst-
kie osoby (100%) włączono w warsztaty aktywizacji zawodowej 
realizowane na terenie Okręgu PZN. 

Wyniki badania obecności poczucia inności  
u osób niewidomych oraz osób z resztkami wzroku  

w obszarze funkcjonowania psychicznego i fizycznego 

Badana grupa była pytana o obecność poczuci inności w wybra-
nych obszarach funkcjonowania. Uzyskane wyniki podano w tabeli. 

Z przedstawionych danych można wnioskować, że badani mają 
poczucie bycia „Innym” w sferze funkcjonowania psychicznego.  
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W kwestii uwagi poczucie inności obecne było u 31 osób (69%), 
pamięci u 23 (51%), spostrzegawczości zaś u 33 (73%). W obszarze 
funkcjonowania fizycznego natomiast była następująca: sprawność 
ruchowa ogólna 29 osób (64%), szybkość i precyzja ruchów 30 (67%), 
koordynacja ruchowa 29 (64%), sprawność manualna 32 (71%). 

Tabela. Poczucie inności u osób niewidomych i osób z resztkami wzroku w obsza- 
 rze funkcjonowania psychicznego i fizycznego 

Obszar funkcjonowania i jego kryteria
Obecność poczucia 

inności 
Brak poczucia  

inności 
N [%] N [%] 

Obszar funkcjonowania psychicznego 
Uwaga 31 69 14 31 
Pamięć  23 51 22 49 
Spostrzegawczość 33 73 12 26 

Obszar funkcjonowania fizycznego
Sprawność ruchowa ogólna 29 64 16 36 
Szybkość i precyzja ruchów 30 67 15 33 
Koordynacja ruchowa 29 64 16 36 
Sprawność manualna 32 71 13 29 

W wykonanych badaniach empirycznych obecność poczucia in-
ności w wybranych obszarach funkcjonowania skorelowano z wy-
branymi zmiennymi odniesionymi do określonych cech osobistych 
oraz cech wynikających z faktu uszkodzenia wzroku: wiek, płeć, 
sposób zamieszkiwania, stan cywilny, stan wzroku w oku prawym  
i lewym, dodatkowe niepełnosprawności, inne ograniczenia związa-
ne ze stanem zdrowia, stopień niepełnosprawności, okres uszkodze-
nia wzroku, przyczyna uszkodzenia wzroku, aktywność edukacyjna 
i zawodowa, typ realizowanej/zrealizowanej edukacji, akceptacja 
niepełnosprawności w rodzinie, akceptacja niepełnosprawności włas-
na, preferowane formy doskonalenia zawodowego, dodatkowe po-
trzeby rehabilitacyjne. 
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Obszar funkcjonowania psychicznego – wyniki  

Podczas badań w obszarze funkcjonowania psychicznego uzy-
skano następujące wyniki: 

1. Wiek: (a) uwaga – w grupie wiekowej do 19. roku życia po-
czucie inności obecne było u 10 osób (22%); powyżej 19 do 26 lat  
u 11 (25%); powyżej 26. do 35. roku życia u 6 (13%); powyżej 35 do 
45 lat u 2 (4%); powyżej 45 do 55 lat także u 2 (2%); powyżej 55 do 
64 lat – brak poczucia inności – w grupie tej były tylko 2 osoby (4%); 
(b) pamięć – w grupie wiekowej do 19. roku życia poczucie inności 
obecne było u 11 osób (25%); powyżej 19 do 26 lat u 5 (11%); powy-
żej 26. do 35. roku życia u 3 (7%); powyżej 35 do 45 lat – również  
u 3 (7%); powyżej 45 do 55 lat – brak poczucia inności; powyżej  
55 do 64 lat – u 1 osoby (2%); (c) spostrzegawczość – w grupie wie-
kowej do 19. roku życia poczucie inności obecne było u 12 osób 
(26%); powyżej 19 do 26 lat u 12 (26%); powyżej 26. do 35. roku ży-
cia u 6 (13%); powyżej 35 do 45 lat – u 1 osoby (2%); powyżej 45 do 
55 lat u 1 osoby (2%); powyżej 55 do 64 lat także u 1 osoby (2%). 

2. Płeć – mężczyźni: (a) uwaga – poczucie inności u 14 osób 
(31%); (b) pamięć u 13 (29%); (c) spostrzegawczość u 16 (36%);  
kobiety: (a) uwaga – poczucie inności u 17 osób (38%); (b) pamięć  
u 10 (22%); (c) spostrzegawczość u 17 kobiet (38%). 

3. Miejsce zamieszkania: (a) uwaga: poczucie inności u bada-
nych mieszkających w większych miastach – 6 osób (13%); średnich 
miastach – 7 (15%); małych miastach – 8 (18%); na wsi – 10 (22%); 
(b) pamięć: poczucie inności u badanych mieszkających w więk-
szych miastach – 4 osoby (9%); średnich miastach – także 4 osoby 
(9%); małych miastach – 7 (15%); na wsi – 8 (18%); (c) spostrzegaw-
czość: poczucie inności u badanych mieszkających w większych 
miastach – 5 osób (11%); średnich miastach – 8 (18%); małych mia-
stach – 10 (22%); na wsi – 10 (22%). 

4. Sposób zamieszkiwania: (a) uwaga – poczucie inności u osób 
mieszkających z rodziną własną – 4 osoby (9%); z rodzicem/rodzicami 
– 26 osób (58%); samotnie – 1 osoba (2%); (b) pamięć – poczucie inności 
u mieszkających z rodziną własną – 7 osób (15%); z rodzicem/rodzi-
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cami – 14 (31%); samotnie – 2 osoby (4%); (c) spostrzegawczość – po-
czucie inności u osób mieszkających z rodziną własną – 10 osób (22%); 
z rodzicem/rodzicami – 21 (47%); samotnie – 2 osoby (4%). 

5. Stan cywilny: (a) uwaga – zamężni/mężatki – 7 osób z poczu-
ciem inności (15%); kawalerowie/panny – 23 osoby (23%); w związ-
ku konkubenckim 1 osoba (2%); (b) pamięć – zamężni/mężatki –  
1 osoba (2%) z poczuciem inności; kawalerowie/panny – 21 osób 
(47%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%); (c) spostrzegaw-
czość – zamężni/mężatki – 9 osób (20%) z poczuciem inności; kawa-
lerowie/panny – 23 (51%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%). 

6. Stan wzroku w oku prawym: (a) uwaga – poczucie inności  
u badanych z całkowitym niewidzeniem – 11 osób (25%); z poczu-
ciem światła – 1 osoba (2%); z więcej niż poczucie światła – 20 osób 
(44%); (b) pamięć – z całkowitym niewidzeniem – 10 osób (22%);  
z poczuciem światła – 1 osoba (2%); z więcej niż poczucie światła – 
13 osób (29%); (c) spostrzegawczość – z całkowitym niewidzeniem – 
10 osób (22%); z poczuciem światła – 1 osoba (2%); z więcej niż po-
czucie światła – 23 osoby (51%). 

7. Stan wzroku w oku lewym: (a) uwaga – poczucie inności  
u badanych z całkowitym niewidzeniem – 9 osób (20%); z poczu-
ciem światła – 1 (2%); z więcej niż poczucie światła – 22 (49%);  
(b) pamięć – z całkowitym niewidzeniem – 9 osób (20%); z poczu-
ciem światła – 1 osoba (2%); z więcej niż poczucie światła – 24 osoby 
(53%); (c) spostrzegawczość – z całkowitym niewidzeniem – 9 osób 
(20%); z poczuciem światła – brak osoby z poczuciem inności;  
z więcej niż poczucie światła – 24 osoby (53%). 

8. Dodatkowe niepełnosprawności: (a) uwaga – poczucie inności 
u badanych z brakiem dodatkowych niepełnosprawności – 24 osoby 
(53%); u badanych z obecnymi dodatkowymi niepełnosprawno-
ściami – 9 (20%); (b) pamięć – poczucie inności u badanych z bra-
kiem dodatkowych niepełnosprawności – 17 osób (38%); u bada-
nych z obecnymi dodatkowymi niepełnosprawnościami – 7 (15%); 
(c) spostrzegawczość – poczucie inności u badanych z brakiem do-
datkowych niepełnosprawności – 26 osób (58%); u badanych z obec-
nymi dodatkowymi niepełnosprawnościami – 7 (15%). 
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9. Inne ograniczenia związane ze stanem zdrowia: (a) uwaga  
– poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych ograniczeń 
zdrowotnych – 22 osoby (49%); u badanych z obecnymi dodatko-
wymi problemami zdrowotnymi – 9 (20%); (b) pamięć – poczucie 
inności u badanych z brakiem dodatkowych ograniczeń zdrowot-
nych – 12 osób (26%); u badanych z obecnymi dodatkowymi pro-
blemami ze zdrowiem – 11 osób (25%); (c) spostrzegawczość – po-
czucie inności u badanych z brakiem dodatkowych problemów 
zdrowotnych – 22 osoby (49%); u badanych z obecnymi dodatko-
wymi problemami zdrowotnymi – 11 (25%). 

10. Stopień niepełnosprawności: (a) uwaga – poczucie inności  
u badanych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –  
22 osoby (49%); u badanych znajdujących się w trakcie orzecznictwa 
– 9 osób (20%); (b) pamięć – z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności – 14 osób (31%); u badanych znajdujących się w trakcie 
orzecznictwa – 10 (22%); (c) spostrzegawczość – z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności – 23 osoby (51%); znajdujący się  
w trakcie orzecznictwa – 10 osób (22%). 

11. Okres uszkodzenia wzroku: (a) uwaga – poczucie inności  
u badanych z uszkodzeniem wzroku od urodzenia – 19 osób (42%); 
od wczesnego dzieciństwa – 5 (11%); od okresu średniego lub póź-
nego dzieciństwa – również 5 (11%); od okresu młodzieńczego lub 
dorosłości – 2 osoby (4%); (b) pamięć – u badanych z uszkodzeniem 
wzroku od urodzenia – 19 osób (42%); od wczesnego dzieciństwa – 
4 osoby (9%); od okresu średniego lub późnego dzieciństwa –  
5 osób (11%); od okresu młodzieńczego lub dorosłości – 2 osoby 
(4%); (c) spostrzegawczość – z uszkodzeniem wzroku od urodzenia 
– 19 osób (42%); od wczesnego dzieciństwa – 5 (11%); od okresu 
średniego lub późnego dzieciństwa – 6 osób (13%); od okresu mło-
dzieńczego lub dorosłości – 3 (7%). 

12. Przyczyna uszkodzenia wzroku: (a) uwaga – poczucie inno-
ści u badanych z uszkodzeniem wzroku na tle czynników dzie-
dzicznych – 5 osób (11%); na tle czynników wrodzonych – 18 (40%); 
zaćmy – brak osoby z poczuciem inności; nowotworów oka lub 
mózgu – 6 (13%); urazów – 2 osoby (4%); innych czynników – brak 



46 MARZENNA ZAORSKA 

osoby z poczuciem inności; (b) pamięć – z uszkodzeniem wzroku 
na tle czynników dziedzicznych – 5 osób (11%); na tle czynników 
wrodzonych – 12 (26%); zaćmy – brak osoby z poczuciem inności; 
nowotworów oka lub mózgu – 5 (11%); urazów – 1 osoba (2%); in-
nych czynników – brak osoby z poczuciem inności; (c) spostrze-
gawczość – z uszkodzeniem wzroku na tle czynników dziedzicz-
nych – 8 osób (18%); na tle czynników wrodzonych – 16 (36%); 
zaćmy – brak osoby z poczuciem inności; nowotworów oka lub 
mózgu – 6 (13%); urazów – 3 osoby (7%); innych czynników – brak 
osoby z poczuciem inności. 

13. Aktywność edukacyjna i/lub zawodowa: (a) uwaga – po-
czucie inności u badanych pracujących i równocześnie uczących się 
– 3 osoby (7%); pracujących i nie uczących się – także 3 (7%); nie 
pracujących i nie uczących się – 13 osób (29%); uczących się (szkoła 
gimnazjalna, średnia, policealna) – 8 (18%); studiujących – 4 (9%); 
(b) pamięć – u badanych pracujących i równocześnie uczących się – 
2 osoby (4%); pracujących i nie uczących się – 1 osoba (2%); nie pra-
cujących i nie uczących się – 10 osób (22%); uczących się (szkoła 
gimnazjalna, średnia, policealna) – 10 (22%); studiujących – brak 
osób z poczuciem inności; (c) spostrzegawczość – u badanych pra-
cujących i równocześnie uczących się – 3 osoby (7%); pracujących  
i nie uczących się – również 3 (7%); nie pracujących i nie uczących 
się – 12 osób (26%); uczących się (szkoła gimnazjalna, średnia, poli-
cealna) – 11 (25%); studiujących – 4 osoby (9%). 

14. Typ realizowanej/zrealizowanej edukacji: (a) uwaga – po-
czucie inności u badanych edukujących się wyłącznie w szkole 
ogólnodostępnej – 18 osób (40%); wyłącznie w szkole specjalnej –  
2 osoby (4%); wyłącznie w szkole integracyjnej – 4 (4%); w szkole 
ogólnodostępnej, a zatem specjalnej – 5 (11%); w szkole integracyj-
nej, a zatem specjalnej – 1 osoba (2%); w szkole specjalnej, a następ-
nie ogólnodostępnej – 1 osoba (2%); (b) pamięć – u badanych edu-
kujących się wyłącznie w szkole ogólnodostępnej – 17 osób (38%); 
wyłącznie w szkole specjalnej – 2 osoby (4%); wyłącznie w szkole 
integracyjnej – 1 osoba (2%); w szkole ogólnodostępnej, a zatem 
specjalnej – 2 osoby (4%); w szkole integracyjnej, a kolejno specjalnej 
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– 1 osoba (2%); w szkole specjalnej, a następnie ogólnodostępnej  
– brak osoby z poczuciem inności; (c) spostrzegawczość – u bada-
nych edukujących się wyłącznie w szkole ogólnodostępnej – 20 osób 
(44%); wyłącznie w szkole specjalnej – 2 osoby (4%); wyłącznie  
w szkole integracyjnej – 3 (7%); w szkole ogólnodostępnej, a kolejno 
specjalnej – 6 (13%); w szkole integracyjnej, a następnie specjalnej – 
1 osoba (2%); w szkole specjalnej, a zatem ogólnodostępnej – 1 oso-
ba (2%). 

15. Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie: (a) uwaga – po-
czucie inności u badanych z akceptacją swojej niepełnosprawności 
w rodzinie – 26 osób (58%); z brakiem akceptacji swojej niepełno-
sprawności w rodzinie – 5 (11%); (b) pamięć – u mających akcepta-
cję swojej niepełnosprawności w rodzinie – 11 osób (25%); nie mają-
cych akceptacji swojej niepełnosprawności w rodzinie – 12 (26%);  
(c) spostrzegawczość – u mających akceptację swojej niepełno-
sprawności w rodzinie – 27 osób (60%); nie mających akceptacji 
swojej niepełnosprawności w rodzinie – 6 (13%). 

16. Akceptacja niepełnosprawności własna: (a) uwaga – poczucie 
inności u badanych akceptujących swoją niepełnosprawność – 19 osób 
(42%); u nie akceptujących swojej niepełnosprawności – 12 (26%); 
(b) pamięć – u akceptujących swoją niepełnosprawność – 11 (25%); 
u nie akceptujących swojej niepełnosprawności – 12 (26%); (c) spo-
strzegawczość – u akceptujących swoją niepełnosprawność – 21 osób 
(47%); u nie akceptujących swojej niepełnosprawności – 12 (26%). 

17. Preferowane formy doskonalenia zawodowego: (a) uwaga  
– poczucie inności u badanych preferujących szkolenie komputerowe 
– 21 osób (47%); szkolenie z obsługi biura i recepcji – 13 (29%); szko-
lenie z masażu kamieniami – 1 osoba (2%); (b) pamięć – u preferują-
cych szkolenie komputerowe – 14 osób (31%); szkolenie z obsługi biura 
i recepcji – 9 (20%); szkolenie z masażu kamieniami – 1 osoba (2%)  
z brakiem poczucia inności; (c) spostrzegawczość – u preferujących 
szkolenie komputerowe – 28 osób (62%); szkolenie z obsługi biura  
i recepcji – 15 (33%); szkolenie z masażu kamieniami – 1 osoba (2%). 

18. Dodatkowe potrzeby rehabilitacyjne: (a) uwaga – poczucie 
inności u badanych wymagających dodatkowych zajęć specjali-
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stycznych z czynności dnia codziennego – 7 osób (15%); z technik 
komunikacji – 5 (11%); z usprawniania widzenia oraz doboru po-
mocy optycznych i nieoptycznych – 4 (9%); z orientacji przestrzen-
nej i przemieszczania się w przestrzeni – 10 (22%); z rehabilitacji 
psychologicznej – 11 (25%); z budowania własnego wizerunku – 
także 11 (25%); innych (konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba 
(2%); (b) pamięć – u wymagających dodatkowych zajęć specjali-
stycznych z czynności dnia codziennego – 6 osób (13%); z technik 
komunikacji – 4 (9%); z usprawniania widzenia oraz doboru pomo-
cy optycznych i nieoptycznych – również 4 (9%); z orientacji prze-
strzennej i przemieszczania się w przestrzeni – 9 (20%); z rehabilita-
cji psychologicznej – 11 (25%); z budowania własnego wizerunku  
– 5 osób (11%); innych (konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba 
(2%); (c) spostrzegawczość – u wymagających dodatkowych zajęć 
specjalistycznych z czynności dnia codziennego – 7 osób (18%);  
z technik komunikacji – 6 (13%); z usprawniania widzenia oraz dobo-
ru pomocy optycznych i nieoptycznych – 8 (18%); z orientacji prze-
strzennej i przemieszczania się w przestrzeni – 11 (25%); z rehabili-
tacji psychologicznej – 12 (26%); z budowania własnego wizerunku 
– 14 (31%); innych (konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba (2%). 

W obszarze funkcjonowania fizycznego otrzymano poniższe re-
zultaty: 

1. Wiek: (a) ogólna sprawność ruchowa – poczucie inności  
w grupie wiekowej do 19. roku życia – 9 osób (20%); powyżej 19 do 
26 lat – 8 (18%); powyżej 26. do 35. roku życia – 4 (9%); powyżej 35 
do 45 lat – 3 (7%); powyżej 45 do 55 lat także 3 (7%); powyżej 55 do 
64 lat – 2 (4%); (b) szybkość i precyzja ruchów – w grupie wiekowej 
do 19. roku życia – 9 osób (20%); powyżej 19 do 26 lat – 9 (20%); 
powyżej 26. do 35. roku życia – 4 (9%); powyżej 35 do 45 lat –  
3 (7%); powyżej 45 do 55 lat – 3 (7%); powyżej 55 do 64 lat – 2 (4%); 
(c) koordynacja ruchowa – w grupie wiekowej do 19. roku życia –  
9 (20%); powyżej 19 do 26 lat – 9 (20%); powyżej 26. do 35. roku życia 
– 3 (7%); powyżej 35 do 45 lat – 3 (7%); powyżej 45 do 55 lat – rów-
nież 3 (7%); powyżej 55 do 64 lat – 2 (4%); (d) sprawność manualna 
– w grupie wiekowej do 19. roku życia – 10 osób (22%); powyżej 19 
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do 26 lat – 9 (20%); powyżej 26. do 35. roku życia – 5 (11%); powyżej 
35 do 45 lat – 3 (7%); powyżej 45 do 55 lat również 3 (7%); powyżej 
55 do 64 lat – 2 (4%). 

2. Płeć – mężczyźni: (a) ogólna sprawność ruchowa – poczucie 
inności obecne u 10 osób (22%); (b) szybkość i precyzja ruchów – 
poczucie inności u 12 (26%); (c) koordynacja ruchowa – u 11 (25%); 
(d) sprawność manualna – u 15 (33%); kobiety: (a) ogólna spraw-
ność ruchowa – poczucie inności u 19 (42%); (b) szybkość i precyzja 
ruchów – u 18 (40%); (c) koordynacja ruchowa – u 18 (40%);  
(d) sprawność manualna – u 17 kobiet (38%). 

3. Miejsce zamieszkania: (a) ogólna sprawność ruchowa – po-
czucie inności u badanych mieszkających w większych miastach –  
7 (15%); średnich miastach – 7 (15%); małych miastach – 6 (13%); na 
wsi – 9 (20%); (b) szybkość i precyzja ruchów – poczucie inności  
u badanych mieszkających w większych miastach – 7 (15%); śred-
nich miastach – 8 (18%); małych miastach – 6 (13%); na wsi –  
9 (20%); (c) koordynacja ruchowa – poczucie inności u badanych 
mieszkających w większych miastach – 6 (13%); średnich miastach – 
7 (15%); małych miastach – także 7 (15%); na wsi – 3 (7%);  
(d) sprawność manualna – poczucie inności u badanych mieszkają-
cych w większych miastach – 8 (18%); średnich miastach – 7 (15%); 
małych miastach – 9 (20%); na wsi – 8 (18%). 

4. Sposób zamieszkiwania: (a) sprawność ruchowa ogólna – po-
czucie inności u osób mieszkających z rodziną własną – 10 (22%);  
z rodzicem/rodzicami – 17 (38%); samotnie – 2 (4%); (b) szybkość  
i precyzja ruchów – poczucie inności u osób mieszkających z rodzi-
ną własną – 10 (22%); z rodzicem/rodzicami – 18 (40%); samotnie –  
2 (4%); (c) koordynacja ruchowa – poczucie inności u osób mieszka-
jących z rodziną własną – 10 (22%); z rodzicem/rodzicami – 17 (38%); 
samotnie – 2 (4%); (d) sprawność manualna – poczucie inności  
u osób mieszkających z rodziną własną – 10 (22%); z rodzicem/ro-
dzicami – 20 (44%); samotnie – 2 (4%). 

5. Stan cywilny: (a) ogólna sprawność ruchowa – zamężni/mę-
żatki – 10 osób (22%) z poczuciem inności; kawalerowie/panny – 18 
(40%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%); (b) szybkość i pre-
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cyzja ruchów – zamężni/mężatki – 10 osób (22%); kawalerowie/panny 
– 19 (42%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%); (c) koordynacja 
ruchowa – zamężni/mężatki – 10 osób (22%); kawalerowie/panny – 
18 (40%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%); (d) sprawność 
manualna – zamężni/mężatki – 9 osób (20%); kawalerowie/panny 
– 22 (49%); w związku konkubenckim 1 osoba (2%). 

6. Stan wzroku w oku prawym: (a) ogólna sprawność ruchowa  
– poczucie inności u badanych z całkowitym niewidzeniem –  
12 osób (26%); z poczuciem światła – brak poczucia inności u 1 osoby 
(2%); z więcej niż poczuciem światła – u 17 osób (38%); (b) szybkość  
i precyzja ruchów – z całkowitym niewidzeniem – 12 osób (26%);  
z poczuciem światła – brak poczucia inności u 1 osoby (2%); z wię-
cej niż poczucie światła – 18 osób (40%); (c) koordynacja ruchowa  
– z całkowitym niewidzeniem – 12 (26%); z poczuciem światła –  
1 osoba (2%) z brakiem poczucia inności; z więcej niż poczucie świat- 
ła – 17 osób (38%); (d) sprawność manualna – z całkowitym niewi-
dzeniem – 11 (25%); z poczuciem światła – 1 osoba (2%) z brakiem 
poczucia inności; z więcej niż poczucie światła – 21 osób (47%). 

7. Stan wzroku w oku lewym: (a) ogólna sprawność ruchowa  
– poczucie inności u badanych z całkowitym niewidzeniem – 9 (20%);  
z poczuciem światła – 1 osoba (2%) z brakiem poczucia inności; z wię-
cej niż poczucie światła – 20 (44%); (b) szybkość i precyzja ruchów –  
z całkowitym niewidzeniem – 9 (20%); z poczuciem światła – 1 (2%)  
z brakiem poczucia inności; z więcej niż poczucie światła – 21 (47%); 
(c) koordynacja ruchowa – z całkowitym niewidzeniem – 9 (20%);  
z poczuciem światła – 1 (2%) z brakiem poczucia inności; z więcej niż 
poczucie światła – 20 (44%); (d) sprawność manualna – z całkowitym 
niewidzeniem – 9 (20%); z poczuciem światła – 1 osoba (2%)  
z brakiem poczucia inności; z więcej niż poczucie światła – 23 (51%). 

8. Dodatkowe niepełnosprawności: (a) ogólna sprawność ru-
chowa – poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych nie-
pełnosprawności – 23 (51%); u badanych z obecnymi dodatkowymi 
niepełnosprawnościami – 6 (13%); (b) szybkość i precyzja ruchów – 
poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych niepełno- 
sprawności – 23 (51%); u badanych z obecnymi dodatkowymi nie-
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pełnosprawnościami – 6 (13%); (c) koordynacja ruchowa – iden-
tycznie jak wyżej – poczucie inności u badanych z brakiem dodat-
kowych niepełnosprawności – 23 (51%); u badanych z obecnymi 
dodatkowymi niepełnosprawnościami – 6 (13%); (d) sprawność 
manualna – poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych 
niepełnosprawności – 26 (58%); u badanych z obecnymi dodatko-
wymi niepełnosprawnościami – 6 (13%). 

9. Inne ograniczenia związane ze stanem zdrowia: (a) ogólna 
sprawność ruchowa – poczucie inności u badanych z brakiem do-
datkowych ograniczeń zdrowotnych – 23 (51%); u badanych z obec-
nymi dodatkowymi ograniczeniami zdrowia – 6 (13%); (b) szybkość 
i precyzja ruchów – poczucie inności u badanych z brakiem dodat-
kowych ograniczeń zdrowotnych – 23 (51%); u badanych z obecnymi 
dodatkowymi ograniczeniami zdrowia – 6 (13%); (c) koordynacja 
ruchowa – poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych 
ograniczeń zdrowotnych – 18 (40%); u badanych z obecnymi do-
datkowymi problemami zdrowotnymi – 11 (25%); (d) sprawność 
manualna – poczucie inności u badanych z brakiem dodatkowych 
problemów zdrowotnych – 23 (51%); u badanych z obecnymi do-
datkowymi problemami zdrowotnymi – 9 (20%). 

10. Stopień niepełnosprawności: (a) ogólna sprawność ruchowa 
– poczucie inności u badanych z umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności – 20 (44%); u badanych znajdujących się w trakcie 
orzecznictwa – 9 (20%); (b) szybkość i precyzja ruchów – z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności – 22 (49%); u badanych 
znajdujących się w trakcie orzecznictwa – 8 (18%); (c) koordynacja 
ruchowa – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 21 (47%); 
u znajdujących się w trakcie orzecznictwa – 5 (11%); (d) sprawność 
manualna – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –  
26 (58%); znajdujący się w trakcie orzecznictwa – 6 (13%). 

11. Okres uszkodzenia wzroku: (a) ogólna sprawność ruchowa  
– poczucie inności u badanych z uszkodzeniem wzroku od urodze-
nia – 17 (38%); od wczesnego dzieciństwa – 4 (9%); od okresu śred-
niego lub późnego dzieciństwa – 3 (7%); od okresu młodzieńczego 
lub dorosłości – 5 (11%); (b) szybkość i precyzja ruchów – u badanych  
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z uszkodzeniem wzroku od urodzenia – 18 (40%); od wczesnego 
dzieciństwa – 4 (9%); od okresu średniego lub późnego dzieciństwa 
– 3 (7%); od okresu młodzieńczego lub dorosłości – 5 (11%); (c) ko-
ordynacja ruchowa – z uszkodzeniem wzroku od urodzenia –  
17 (38%); od wczesnego dzieciństwa – 4 (9%) z brakiem poczucia 
inności; od okresu średniego lub późnego dzieciństwa – 3 (7%); od 
okresu młodzieńczego lub dorosłości – 5 (11%); (d) sprawność ma-
nualna – z uszkodzeniem wzroku od urodzenia – 19 (42%); od 
wczesnego dzieciństwa – 4 (9%) z brakiem poczucia inności; od 
okresu średniego lub późnego dzieciństwa – 4 (9%); od okresu mło-
dzieńczego lub dorosłości – 5 (11%). 

12. Przyczyna uszkodzenia wzroku: (a) ogólna sprawność ru-
chowa – poczucie inności u badanych z uszkodzeniem wzroku na tle 
czynników dziedzicznych – 5 osób (11%); na tle czynników wrodzo-
nych – 14 (31%); zaćmy – 1 (2%) z brakiem poczucia inności; nowo-
tworów oka lub mózgu – 5 (11%); urazów – 4 (9%); innych czynni-
ków – 1 (2%) z brakiem poczucia inności; (b) szybkość i precyzja 
ruchów – z uszkodzeniem wzroku na tle czynników dziedzicznych – 
5 (11%); na tle czynników wrodzonych – 16 (36%); zaćmy – 1 (2%)  
z brakiem poczucia inności; nowotworów oka lub mózgu – 5 (11%); 
urazów – 4 (9%); innych czynników – 1 (2%) z brakiem poczucia in-
ności; (c) koordynacja ruchowa – z uszkodzeniem wzroku na tle 
czynników dziedzicznych – 5 (11%); na tle czynników wrodzonych – 
16 (36%); zaćmy – 1 (2%) z brakiem poczucia inności; nowotworów 
oka lub mózgu – 5 (11%); urazów – 4 (9%); innych czynników –  
1 (2%) z brakiem poczucia inności; (d) sprawność manualna –  
z uszkodzeniem wzroku na tle czynników dziedzicznych – 8 (18%); 
na tle czynników wrodzonych – 18 (40%); zaćmy – 1 (2%) z brakiem 
poczucia inności; nowotworów oka lub mózgu – 2 (4%); urazów –  
4 (9%); innych czynników – 1 (2%) z brakiem poczucia inności. 

13. Aktywność edukacyjna i/lub zawodowa: (a) ogólna spraw-
ność ruchowa – poczucie inności u badanych pracujących i równo-
cześnie uczących się – 4 osoby (9%); pracujących i nie uczących się – 
2 (4%); nie pracujących i nie uczących się – 14 (31%); uczących  
się (szkoła gimnazjalna, średnia, policealna) – 7 (15%); studiujących 
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– 2 (4%); (b) szybkość i precyzja ruchów u badanych pracujących  
i równocześnie uczących się – 4 (9%); pracujących i nie uczących się 
– 2 (4%); nie pracujących i nie uczących się – 14 (31%); uczących się 
(szkoła gimnazjalna, średnia, policealna) – 7 (15%); studiujących –  
3 (7%); (c) koordynacja ruchowa u badanych pracujących i równo-
cześnie uczących się – 4 (9%); pracujących i nie uczących się –  
2 (4%); nie pracujących i nie uczących się – 14 (31%); uczących się 
(szkoła gimnazjalna, średnia, policealna) – 7 (15%); studiujących –  
2 (4%); (d) sprawność manualna u badanych pracujących i równo-
cześnie uczących się – 4 (9%); pracujących i nie uczących się – 2 (4%); 
nie pracujących i nie uczących się – 12 (26%); uczących się (szkoła 
gimnazjalna, średnia, policealna) – 9 (20%); studiujących – 5 (11%). 

14. Typ realizowanej/zrealizowanej edukacji: (a) ogólna spraw-
ność ruchowa – poczucie inności u badanych edukujących się wy-
łącznie w szkole ogólnodostępnej – 16 (36%); wyłącznie w szkole 
specjalnej – 2 (4%); wyłącznie w szkole integracyjnej – 2 (4%);  
w szkole ogólnodostępnej, a zatem specjalnej – 3 (7%); w szkole inte-
gracyjnej, a kolejno specjalnej – 1 (2%); w szkole specjalnej, a następ-
nie ogólnodostępnej – 1 (2%); (b) szybkość i precyzja ruchów u bada-
nych edukujących się wyłącznie w szkole ogólnodostępnej –  
17 (38%); wyłącznie w szkole specjalnej – 2 (4%); wyłącznie w szkole 
integracyjnej – 3 (7%); w szkole ogólnodostępnej, a zatem specjalnej – 
6 (13%); w szkole integracyjnej, a następnie specjalnej – 1 (2%);  
w szkole specjalnej, a kolejno ogólnodostępnej – 1 (2%); (c) koordyna-
cja ruchowa u badanych edukujących się wyłącznie w szkole ogólno-
dostępnej – 16 (36%); wyłącznie w szkole specjalnej – 2 (4%); wyłącz-
nie w szkole integracyjnej – 3 (7%); w szkole ogólnodostępnej,  
a kolejno specjalnej – 6 (13%); w szkole integracyjnej, a następnie spe-
cjalnej – 1 (2%); w szkole specjalnej, a zatem ogólnodostępnej –  
1 (2%); (d) sprawność manualna u badanych edukujących się wy-
łącznie w szkole ogólnodostępnej – 20 (44%); wyłącznie w szkole 
specjalnej – 2 (4%); wyłącznie w szkole integracyjnej – 3 (7%); w szko-
le ogólnodostępnej, a zatem specjalnej – 6 (13%); w szkole integracyj-
nej, a następnie specjalnej – 1 (2%); w szkole specjalnej, a kolejno 
ogólnodostępnej – 1 osoba (2%) z brakiem poczucia inności. 
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15. Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie: (a) ogólna spraw-
ność ruchowa – poczucie inności u badanych mających akceptację 
swojej niepełnosprawności w rodzinie – 24 osoby (53%); nie mających 
akceptacji swojej niepełnosprawności w rodzinie – 5 osób (11%);  
(b) szybkość i precyzja ruchów u mających akceptację swojej niepeł-
nosprawności w rodzinie – 18 osób (40%); nie mających akceptacji 
swojej niepełnosprawności w rodzinie – 12 (26%); (c) koordynacja 
ruchowa u mających akceptację swojej niepełnosprawności w rodzi-
nie – 24 osoby (53%); nie mających akceptacji swojej niepełnospraw-
ności w rodzinie – 5 (11%); (d) sprawność manualna u mających ak-
ceptację swojej niepełnosprawności w rodzinie – 27 osób (60%); nie 
mających akceptacji swojej niepełnosprawności w rodzinie – 5 (11%). 

16. Akceptacja niepełnosprawności własna: (a) ogólna sprawność 
ruchowa – poczucie inności u badanych akceptujących swoją niepeł-
nosprawność – 17 osób (38%); u nie akceptujących swojej niepełno-
sprawności – 12 (26%); (b) szybkość i precyzja ruchów u akceptują-
cych swoją niepełnosprawność – 18 osób (40%); u nie akceptujących 
swojej niepełnosprawności – 12 (26%); (c) koordynacja ruchowa  
u akceptujących swoją niepełnosprawność – 17 osób (38%); u nie ak-
ceptujących swojej niepełnosprawności – 12 (26%); (d) sprawność 
manualna u akceptujących swoją niepełnosprawność – 20 osób (44%); 
u nie akceptujących swojej niepełnosprawności – 12 (26%). 

17. Preferowane formy doskonalenia zawodowego: (a) ogólna 
sprawność ruchowa – poczucie inności u badanych preferujących 
szkolenie komputerowe – 19 osób (42%); szkolenie z obsługi biura  
i recepcji – 17 (38%); szkolenie z masażu kamieniami – 1 osoba (2%); 
(b) szybkość i precyzja ruchów u preferujących szkolenie kompute-
rowe – 19 osób (42%); szkolenie z obsługi biura i recepcji – 17 (38%); 
szkolenie z masażu kamieniami – 1 osoba (2%); (c) koordynacja 
ruchowa u preferujących szkolenie komputerowe – 18 osób (40%); 
szkolenie z obsługi biura i recepcji – 17 (38%); szkolenie z masażu 
kamieniami – 1 osoba (2%). 

18. Dodatkowe potrzeby rehabilitacyjne: (a) ogólna sprawność 
ruchowa – poczucie inności u badanych wymagających dodatko-
wych zajęć specjalistycznych z czynności dnia codziennego – 7 osób 
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(15%); z technik komunikacji – także 7 (15%); z usprawniania wi-
dzenia oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych – 4 osoby 
(9%); z orientacji przestrzennej i przemieszczania się w przestrzeni – 
12 (26%); z rehabilitacji psychologicznej – 11 osób (25%); z budowa-
nia własnego wizerunku – 7 (15%); innych (konsultacja tyflopeda-
gogiczna) – 1 osoba (2%); (b) szybkość i precyzja ruchów u wyma-
gających dodatkowych zajęć specjalistycznych z czynności dnia 
codziennego – 7 osób (15%); z technik komunikacji – również  
7 (15%); z usprawniania widzenia oraz doboru pomocy optycznych  
i nieoptycznych – 4 (9%); z orientacji przestrzennej i przemieszcza-
nia się w przestrzeni – 12 osób (26%); z rehabilitacji psychologicznej 
– 11 (25%); z budowania własnego wizerunku – 7 (15%); innych 
(konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba (2%); (c) koordynacja 
ruchowa u wymagających dodatkowych zajęć specjalistycznych  
z czynności dnia codziennego – 7 osób (15%); z technik komunikacji 
– też 7 (15%); z usprawniania widzenia oraz doboru pomocy 
optycznych i nieoptycznych – 4 osoby (9%); z orientacji przestrzen-
nej i przemieszczania się w przestrzeni – 12 (26%); z rehabilitacji 
psychologicznej – 11 (25%); z budowania własnego wizerunku –  
7 (15%); innych (konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba (2%);  
(d) sprawność manualna u wymagających dodatkowych zajęć spe-
cjalistycznych z czynności dnia codziennego – 7 osób (15%); z technik 
komunikacji – 7 (15%); z usprawniania widzenia oraz doboru pomo-
cy optycznych i nieoptycznych – 4 osoby (9%); z orientacji prze-
strzennej i przemieszczania się w przestrzeni – 12 (26%); z rehabilita-
cji psychologicznej – 11 (25%); z budowania własnego wizerunku –  
7 (15%); innych (konsultacja tyflopedagogiczna) – 1 osoba (2%). 

Wybrane wnioski ogólne 

Na podstawie podanych danych można zasygnalizować wybra-
ne wnioski ogólne związane z obecnością poczucia inności u osób 
niewidomych i osób z resztkami wzroku: 
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1. Zasadniczo głębokość uszkodzenia wzroku nie jest czynnikiem 
determinującym nasilenie poczucia inności wśród osób badanej po-
pulacji i w badanych sferach funkcjonowania. Podobnie wygląda 
sytuacja z kwestią czynników, które do uszkodzenia wzroku dopro-
wadziły. Natomiast okres uszkodzenia wzroku należy uznać za waż-
ny element współdecydujący o obecności i nasileniu poczucia inności 
– w większym stopniu poczucie inności obecne jest u osób, które 
straciły sprawność wzrokową w późniejszym okresie życia. 

2. Miejsce zamieszkania – miasto lub wieś – nie wpływa na po-
czucie inności w analizowanej grupie osób niepełnosprawnych. 

3. Na obecność poczucia inności u osób niewidomych i osób  
z resztkami wzroku w ocenianych obszarach funkcjonowania 
wpływa ich płeć oraz sytuacja rodzinna. Na obecność poczucia in-
ności bardziej narażone są kobiety (wynika to zapewne z pełnio-
nych przez nie ról społecznych) oraz osoby bez rodziny własnej  
– kawalerowie/panny (dostrzegalny jest tu wpływ rodziny, szcze-
gólnie rodziców oraz ich nadopiekuńczości na obecność poczucia 
inności). 

4. Akceptacja niepełnosprawności wzrokowej przez rodzinę 
osoby niepełnosprawnej jest ważnym, ale nie zasadniczym deter-
minantem minimalizacji poczucia inności. Istotniejszy jest fakt ak-
ceptowania swojej niepełnosprawności przez osobę niewidomą  
i osobę z resztkami wzroku – nasilone poczucie inności obecne było 
u osób mających akceptację niepełnosprawności w rodzinie, ale nie 
akceptujących swojej niepełnosprawności. 

5. Typ szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczała osoba niewi-
doma i osoba z resztkami wzroku, rzutuje na istnienie poczucia 
inności w obszarze funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego  
i fizycznego. Obserwuje się nasilenie poczucia inności u osób, które 
edukowały/edukują się w pełni lub częściowo, to znaczy przez 
pewien okres, w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego lub inte-
gracyjnego. 

6. Osoby niewidome i osoby z resztkami wzroku ze znacznym 
nasileniem poczucia inności wymagają dodatkowych zajęć z zakre-
su czynności dnia codziennego, orientacji i przemieszczania się  
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w przestrzeni, psychologicznych, z kształtowania własnego wize-
runku. Preferują też takie formy szkolenia zawodowego, które dają 
możliwość pracy niewymagającej nasilonych kontaktów z innymi 
ludźmi, na przykład szkolenie komputerowe. 

Zakończenie 

Powyższe wnioski skłaniają do intensyfikacji działań specjali-
stycznych na rzecz modyfikacji i dostosowania strategii aktywiza-
cyjnych realizowanych na rzecz osób niewidomych i osób z reszta-
mi wzroku, dostosowanych do ich osobistych potrzeb, możliwości 
psychofizycznych i emocjonalno-społecznych, jak również doświad-
czanych problemów funkcjonalnych – na każdym poziomie eduka-
cji (z diagnostyką, rehabilitacją specjalistyczną i preorientacją edu-
kacyjno-zawodową włącznie), a także warunków organizacyjnych 
prowadzonej edukacji i rehabilitacji. Ważnym jest również skiero-
wanie działań specjalistycznych na te obszary funkcjonowania, któ-
re powodują szczególne problemy: orientacja i przemieszczanie się 
w przestrzeni, czynności życia codziennego, kwestie psychiczne i te 
formy rehabilitacji, które pozwalają na ich niwelację. Istotne jest też 
uwzględnienie w procesie edukacyjno-rehabilitacyjnym dostosowa-
nej do wymogów współczesności nomenklatury zawodów, które 
umożliwiają osobie niewidomej i osobie z resztkami wzroku uzy-
skanie satysfakcjonującego zatrudnienia, a jednocześnie korelują  
z jej indywidualnymi preferencjami i zasobami wewnętrznymi. 
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Wprowadzenie 

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) charakteryzują „zaburze-
nia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowe-
go, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego”1, przy czym  
w społeczeństwach wysokorozwiniętych częstotliwość występowa-
nia tego zaburzenia ocenia się na 1,6–2% populacji dziecięcej2. 
________________ 

1 R. Michałowicz, Mózgowe porażenie dziecięce, PZWL, Warszawa 2001, s. 17. 
2 C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna, przeł. B. Kazek i M. Poleszuk-Siedlecka, 

Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2008. 
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W przypadku MPD charakterystyczny jest bardzo zróżnicowa-
ny obraz anatomopatologiczny, zatem populacja dzieci nim do-
tkniętych jest również niejednorodna3. Oznacza to, że zakres zakłó-
ceń w rozwoju, który odnosi się do tej grupy dzieci, jest szeroki. 
Dotyczy nie tylko sfery ruchowej, ale także: czucia, spostrzegania, 
funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, komunikowania się 
i zachowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych nieprawi-
dłowości rozwojowych pozostaje w związku z postacią MPD. 

Mimo licznych publikacji z zakresu medycyny, a także psycho-
logii i pedagogiki na temat zespołu MPD wiele jeszcze zagadnień, 
dotyczących osób z tym typem niepełnosprawności, czeka na anali-
zę. Problem rozwoju percepcji słuchowej dzieci z MPD jest jednym 
z nich. Można go uznać za istotny, albowiem dotyczy wczesnej diag-
nostyki, rehabilitacji i szeroko pojętej opieki nad małym dzieckiem. 
Z badań L. Eliot4, obejmujących rozwój układu nerwowego dzieci  
w okresie prenatalnym i niemowlęcym, wynika, że struktury ner-
wowe stanowiące podstawę analizy wrażeń dźwiękowych formują 
się we wczesnym okresie życia płodowego i zaczynają funkcjono-
wać przed końcem ciąży. W ten sposób dziecko po przyjściu na 
świat jest w stanie identyfikować zapewniający mu poczucie bez-
pieczeństwa głos matki. Doświadczenie związane z odbieraniem  
i analizą nowych bodźców akustycznych rozwija zmysł słuchu, a gro-
madzące się ślady pamięciowe „zakotwiczają” dziecko w świecie, 
niosąc mu poczucie pewności, rozpoznanie sytuacji, przynależności. 
Zatem, z uwagi na ścisły związek odbioru wrażeń audytywnych  
z przebiegiem rozwoju psychicznego, a także ruchowego ważne 
jest, by w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z MPD można było 
jak najwcześniej dokonać oceny wyżej wymienionej percepcji oraz 
podjąć działania ją usprawniające. 

Jeszcze do niedawna w pracy z dziećmi z MPD istotnym pro-
blemem był niedobór odpowiednich narzędzi pozwalających na 
________________ 

3 H. Kubiak, Samodzielność małych dzieci z mózgowym porażeniem, Wyd. Nauk. 
UAM, Poznań 2011; R. Michałowicz, dz. cyt. 

4 L. Eliot, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach 
życia, Media Rodzina, Poznań 2003. 
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ocenę współwystępujących zaburzeń sprzężonych. Sama obserwa-
cja tej grupy osób dostarczyła jednak dowodów na istnienie u nich 
różnorodnych dysfunkcji percepcyjnych, również tych, które mog-
libyśmy określić mianem zaburzeń percepcji słuchowej5. Aktualnie 
obowiązujące standardy diagnozy małego dziecka z MPD lub za-
grożonego MPD odnoszą się do szerokiego spektrum funkcjono-
wania i pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wnioskować  
o istnieniu u dzieci zaburzeń percepcyjnych. Z tego względu w dia-
gnostycznym badaniu ogólnorozwojowym dzieci z MPD uczestni-
czyć powinien zespół specjalistów, tj.: lekarze (neurolog, audiolog, 
laryngolog, specjaliści od neuroobrazowania), fizjoterapeuci, psy-
cholodzy, pedagodzy, neurologopedzi. Coraz częściej w badaniu, 
także niemowląt i małych dzieci, stosuje się tak zwane metody 
obiektywne, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia kom-
puterowa, przy czym szczególnie użyteczny okazuje się funkcjonal-
ny rezonans magnetyczny, pozwalający na ocenę aktywności po-
szczególnych ośrodków mózgowych6. 

Znaczącą rolę w ocenie funkcjonowania psychoruchowego dzie-
ci z MPD współcześnie odgrywają również takie metody, jak na 
przykład Profil Rozwojowy Dzieci (autorzy: Alperm, Boll, Shearer) 
czy w Polsce Dziecięca Skala Rozwojowa (autorzy: Matczak, Jawo-
rowska, Ciechanowicz, Fecenec, Stańczak oraz Zalewska). Pomagają 
one coraz bardziej precyzyjnie określić mocne i słabe strony dziec-
ka, kierując uwagę diagnostów i rodziców na te obszary rozwoju, 
które wymagają wspomagania. Sferą taką okazuje się być między 
innymi percepcja słuchowa. 

Problem wydaje się ważki, gdy uwzględnimy wyniki badań 
wskazujące, iż u 25% dzieci z MPD z zaburzeniami dyzartrycznymi, 
w normie intelektualnej, występują zaburzenia percepcji słuchowej, 
będące, zdaniem badaczy, nie tylko przyczyną zakłóceń w opano-
wywaniu prawidłowej artykulacji głosek, ale również w ogólnym 
________________ 

5 S. Mihilewicz, Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgo-
wym, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003. 

6 J. Menkes, W.D. Shields, Neurodiagnostic Tests: Their Indication and Selection, 
[w:] M. Bernard (red.), Child Neurology, BC Decker Inc, Connecticut 2009. 
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rozwoju dziecka7. Wczesna stymulacja rozwoju percepcji słuchowej 
nabiera szczególnego znaczenia również wówczas, gdy uświado-
mimy sobie, że plastyczność połączeń nerwowych, która warunkuje 
zarówno przewodzenie, jak i asocjację informacji, to jest ich integra-
cję sensoryczną, stwarza dobre perspektywy dla globalnego uspraw-
niania funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Możliwe jest zatem 
wczesne wykorzystywanie stymulacji jednego zmysłu, na przykład 
słuchu, by modyfikować i uzupełniać analizę informacji wchodzą-
cych w zakres innych modalności. W niniejszym tekście podjęłyśmy 
próbę odpowiedzi na pytanie, jak to robić. 

Percepcja słuchowa dzieci  
z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego 

Percepcja słuchowa jest złożonym procesem przetwarzania 
wrażeń zmysłowych, doznawanych za pomocą zmysłu słuchu8. Jest 
więc ściśle związana zarówno ze sprawnością samego analizatora, 
jak i czynnościami aferentnymi ośrodkowego układu nerwowego, 
umożliwiającymi przekształcanie informacji w użyteczną w zakre-
sie zachowania jednostki9. Z badań dotyczących percepcji bodźców 
akustycznych wynika, że w proces ten zaangażowanych jest wiele 
sieci neuronalnych obszarów korowych i podkorowych mózgu, 
decydujących zarówno o integracji jednomodalnej, jak i percepcji 
polisensorycznej. Jeśli w tym systemie wielozmysłowych powiązań 
zaburzeniu ulega funkcja słuchowego odbioru i analizy informacji, 
wówczas nie tylko nie jesteśmy w stanie prawidłowo identyfikować 
sygnałów akustycznych, ale zaburzony zostaje cały proces spo-
strzegania otaczającej nas rzeczywistości10. W przypadku uszko-
________________ 

7 S. Mihilewicz, dz. cyt. 
8 A. Jakoniuk-Diallo, Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 

Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2012, s. 15. 
9 M. Macias, L. Wegner, Speech and Language. Development and Disorders, BC 

Decker Inc, Connecticut 2009. 
10 A. Jakoniuk-Diallo, Percepcja słuchowa…, dz. cyt. 
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dzeń ośrodkowego układu nerwowego nieprawidłowy odbiór dźwię-
ków jest zjawiskiem częstym. Receptory przedsionkowe oraz słu-
chowe unerwione są bowiem przez ten sam nerw czaszkowy (ósmy) 
i to właśnie owa anatomiczna bliskość sprawia, że istnieje pomiędzy 
nimi wzajemne powiązanie, skutkujące tym, że uszkodzenie w obrę-
bie jednego receptora pociąga za sobą anomalie w funkcjonowaniu 
drugiego. O występowaniu zaburzeń percepcji słuchowej u dzieci  
z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego decyduje również 
fakt, iż bodźce akustyczne trafiają do obszarów kory słuchowej drogą 
bezpośrednią lub pośrednią od pnia mózgu poprzez twór siatkowa-
ty. W następstwie uszkodzenia wymienionych struktur deformacjom 
ulegać może proces percepcji audytywnej. Skutkiem takiej deformacji 
mogą być, jak podkreśla S. Mihilewicz11: 

– wadliwa wymowa, 
– skracanie wypowiedzi, 
– zapamiętywanie jedynie fragmentów wypowiedzi, 
– brak rozumienia wypowiedzi, 
– niedokształcenie języka w jego warstwie fonologicznej i syn-

taktycznej. 

Istota zaburzeń percepcji słuchowej u dzieci z MPD 

U dzieci z MPD uszkodzenie obszarów ruchowych mózgu skut-
kuje zakłóceniem w obrębie połączeń słuchowo-ruchowych i powo-
duje zaburzenia mowy oraz wymowy. Jej realizacja w przypadku 
tej grupy osób jest zakłócona lub wręcz niemożliwa. Z analizy prze-
biegu rozwoju psychoruchowego dzieci wynika, iż: „słowa zastępu-
ją w interakcji społecznej gesty lub prewerbalne wokalizacje”12, 
mowa wyłania się z komunikacji bezsłownej i działań13. 
________________ 

11 S. Mihilewicz, dz. cyt., s. 49. 
12 A. Ninio, C. Snow [w:] B. Bokus, G.W. Shugar (red.), Psychologia języka dziecka. 

Osiągnięcia, nowe perspektywy, GWP, Gdańsk 2007, s. 125. 
13 J. Cieszyńska, M. Korendo, A. Fabisiak, za: R. Vasta, M. Haith, S.C. Miller, 

Psychologia dziecka, WSP, Warszawa 1995. 
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Wewnętrzny motyw dziecka do podejmowania aktywności oraz 
poziom jego rozwoju psychoruchowego warunkują sprawne dzia-
łanie niemowlęcia rozumiane jako podstawa jego coraz bardziej 
zaawansowanej aktywności komunikacyjnej. Uszkodzenia CUN  
w przebiegu MPD mogą wiązać się z zakłóceniami funkcji wyko-
nawczych, opierających się na adekwatnym działaniu zarówno sys-
temu reagowania na bodźce, jak i ich przetwarzania. „W interpreta-
cjach zaburzeń wykonawczych wskazuje się na trzy podstawowe 
deficyty: planowania, organizowania i monitorowania czynności”14. 
Dziecko w tej sytuacji napotyka trudności zarówno w rozpoczyna-
niu i realizacji działań pośrednio prowadzących do aktywności ko-
munikacyjnej, jak i podejmowaniu jej samej. 

Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku dzieci  
z dysartrią. I. Styczek15 określa patomechanizm zaburzeń dysar-
trycznych jako zakłócenia kontroli koordynacji czynności mięśni 
biorących udział w mowie. A do przyczyn dysartrii autorka zalicza 
uszkodzenie nerwów zawiadujących mięśniami oraz jąder nerwów 
pnia mózgu. Przy tego typu etiologii mamy do czynienia z zabu-
rzeniami percepcji słuchowej zwanymi agnozją akustyczną. Z kolei 
E. Stecko16 podkreśla, iż u dzieci z MPD stwierdza się znacznie niż-
szą sprawność ruchowo-słuchową w okresie gaworzenia, a także 
czuciowo-ruchową w stadium głużenia. Zaburzenia słuchowo-ru-
chowe mają przy tym związek z rozwojem słuchu fonematycznego, 
a ich wynikiem są utrudnienia w naśladowaniu przez dziecko 
dźwięków oraz zaburzenia mowy, powodowane niemożnością  
różnicowania głosek różniących się jedną cechą dystynktywną.  
Następstwem tego typu problemów są, na późniejszym etapie roz-
woju, wykazywane przez dziecko trudności w zakresie czytania  
i pisania. 
________________ 

14 A. Herzyk, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Wyd. Nauk. Scholar, 
Warszawa 2005, s. 177. 

15 I. Styczek, Logopedia, PWN, Warszawa 1979. 
16 E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logope-

dyczne, Wyd. UW, Warszawa 1996. 
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E. Stecko17 zwraca również uwagę, iż zwłaszcza w postaci  
pozapiramidowej mózgowego porażenia dziecięcego zaburzenia 
słuchu występują u około 25–35% badanych. Wiążą się z uszko- 
dzeniem okolic skroniowych i skutkują zakłóceniami w zakresie 
przeszukiwania semantycznego, a ściślej ze spowolnieniem tego 
procesu, co prowadzi do trudności w rozumieniu przez dziecko 
wypowiedzi. 

Z badań S. Mihilewicz18 wynika z kolei, że już u małych dzieci  
z MPD występują dysfunkcje słuchowe odnoszące się do dźwięków 
niewerbalnych. Dzieci napotykają problemy w określaniu czasu 
trwania dźwięku, jego natężenia, które bez wątpienia wpływają, 
zdaniem autorki, na ujawniane przez dzieci w wieku późniejszym za-
kłócenia w analizie parametrów akustycznych sygnałów werbalnych. 

Dezorientacja niemowlęcia, wynikająca z problemów w odbio-
rze bodźców, wiąże się z jego nietypową reaktywnością. Może to 
potęgować problemy w sferze komunikowania się z innymi. 

Powszechnie uważa się, że wspomaganie komunikowania się 
jest jednym z najważniejszych celów pracy terapeutycznej z dziećmi 
z MPD. Oznacza to między innymi, że istnieje konieczność celowe-
go wspierania rozwoju percepcji słuchowej w tej grupie dzieci. 

Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci z MPD 

Istotny problem rehabilitacji dzieci z MPD stanowi, zdaniem  
S. Mihilewicz19, wczesna diagnoza ukierunkowana na tworzenie 
programów terapeutycznych. Jak dotąd testy stosowane w diagno-
styce ogólnorozwojowej małych dzieci z MPD obejmują jedynie 
takie funkcje słuchowe, jak lokalizacja źródła dźwięku i ocena jego 
natężenia. Z tego względu tworzenie programów terapeutycznych, 
nakierowanych na stymulację i korektę różnorodnych funkcji słu-
________________ 

17 Tamże. 
18 S. Mihilewicz, dz. cyt. 
19 Tamże, s. 189. 
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chowych, nie należy do zadań łatwych. Koniecznością staje się w tej 
sytuacji rozwijanie percepcji audytywnej dzieci opartej na zasadach 
obowiązujących w przypadku stwierdzenia zaburzeń słuchu. Do 
zasad tych należą: 

1. Rozbudzanie oraz podtrzymywanie uwagi słuchowej dziecka 
przy wykorzystaniu dźwięków z otoczenia, takich jak: dzwonek do 
drzwi, dzwonek telefonu, pukanie, gwizdek czajnika itp., dźwię-
ków wydawanych przez zabawki oraz dźwięków preferowanej 
przez dziecko – muzyki (śpiew, dźwięki instrumentów). 

Realizacja tej zasady to – według Warrena Estabrooksa20  
– umożliwienie dziecku wykazującemu zaburzenia percepcji słu-
chowej odkrywanie świata dźwięków. Wymaga ona zachowania 
odpowiednich warunków akustycznych, to jest eliminacji dźwię-
ków zakłócających w pomieszczeniu, gdzie stymulowany jest słuch 
dziecka21. 

2. Mówienie do dziecka w przestrzeni intymnej, to jest przy bli-
skim kontakcie obecnościowym i dotykowym, w odległości do 0,5 m. 

Realizacja zasady to – jak podkreśla M. Clark22 – warunek wsłu-
chiwania się przez dziecko w komunikaty płynące od partnera  
i zarazem warunek podtrzymywania przez nie interakcji komunika-
cyjnej z wykorzystaniem środków werbalnych oraz niewerbalnych. 

3. Tworzenie wokół dziecka z MPD przestrzeni bogatej w przed-
mioty dźwięczące, stymulujące jego aktywność motoryczną i po-
znawczą. 

Realizacja powyższej zasady jest – zdaniem U. Horsch23 – za-
równo warunkiem spontanicznego rozwoju percepcji słuchowej, jak 
i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, tak istotnej w rozwoju 
małego dziecka z MPD, wykazującego dysharmonie rozwojowe  
w zakresie wymienionej funkcji. 
________________ 

20 W. Estabrooks, Auditory-Verbal Therapie Programm, Meggen-Zollikon, 1999. 
21 A. Korzon, Wpływ warunków akustycznych na odbiór słuchowy u dzieci z wadą 

słuchu, „Audiofonologia” 2001, t. 20. 
22 M. Clark, Language through living for hearing impaired children, Hodder & 

Stoughton, London 1989. 
23 U. Horsch, Kommunikative Erziehung, Groos, Heidelberg 1982. 
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4. Podążanie za dzieckiem (jego aktywnością, tj. nazywanie oraz 
opisywanie wszystkiego, co znajduje się w centrum zainteresowa-
nia dziecka). 

Realizacja tej zasady zapewnia – według – S. Schmid-Giovan-
nini24 szczególnie dobre warunki do stymulacji uwagi słuchowej 
dziecka, zaangażowanego emocjonalnie zarówno we własne dzia-
łanie, jak i towarzyszący mu opis ze strony partnera. Dodatkowo 
zaangażowanie dziecka w aktywność sprzyja ewentualnej korekcie 
jego wypowiedzi. 

5. W stymulację słuchową małego dziecka powinni być zaanga-
żowani rodzice. 

Realizacja zasady wydaje się oczywista z uwagi na fakt, że to 
oni spędzają ze swoim dzieckiem najwięcej czasu. W przypadku 
zaburzeń w dziecięcym rozwoju, dzięki zaangażowaniu obojga  
w ich korektę, rodzice tworzą nową, inną, uzupełniającą się jakość 
stymulacji, która nierzadko pomaga im w codziennym obcowaniu  
z dzieckiem, stając się narzędziem wzajemnego kontaktu. 

Powyższe zasady mogą znaleźć zastosowanie podczas zabawy  
z dzieckiem. Oto przykłady takich zabaw-ćwiczeń25: 

Ad 1: 
– wykorzystanie dźwięku budzika, na przykład sygnalizującego 

zmianę aktywności; warto wskazać dziecku budzik w mo-
mencie, kiedy dzwoni, nastawić go ponownie, budować w ten 
sposób cykl skojarzeń pomiędzy ruchem dłoni a dźwiękiem, 
co ułatwi w przyszłości kierowanie uwagą dziecka, 

– wzmacnianie pukania, na przykład do drzwi – kilkukrotne 
pukanie połączone z kierowaniem uwagą dziecka, 

– podchodzenie do łóżeczka w butach z zelówkami, 
– sytuacjom na przykład włączania miksera czy młynka do ka-

wy powinno towarzyszyć kierowanie uwagi dziecka na te 
przedmioty/dźwięki. 

________________ 

24 S. Schmid-Giovannini, Rady i wskazówki dla rodziców dzieci z uszkodzonym słu-
chem. Całościowa metoda przyswajania mowy, Wyd. PKA, Warszawa 1995. 

25 Por. również J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, 
Wyd. Edukacyjne, Kraków 2008. 
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Ad 2: 
– czytanie rymowanek czy śpiewanie kołysanek naprzemiennie 

do lewego i prawego ucha (dziecko siedzi tyłem na kolanach 
rodzica), 

– zabawy paluszkowe z rymowankami, 
– głośne, wyraźne, melodyjne i krótkie wypowiedzi do dziecka 

„twarzą w twarz”. 

Ad 3: 
– zabawa z bębenkiem – dorosły może grać, posługując się 

dłońmi dziecka, 
– ukrycie za pieluchą grającej zabawki, 
– taniec do dźwięków muzyki (dziecko w zależności od pozio-

mu sprawności może tańczyć w ramionach rodziców, trzyma-
ne za ręce z partnerem, samodzielnie). 

Uwaga: należy wykazać szczególną ostrożność, proponując 
dziecku powyższe zabawy. Powinny one uwzględniać poziom roz-
woju psychoruchowego dziecka, ponieważ zbyt trudne propozycje 
zniechęcą dziecko do aktywności i mogą spowodować wtórny spa-
dek aktywności dziecka). 

Ad 4: 
– zainteresowanie uwagi dziecka (np. psem) może prowadzić 

do wprowadzenia wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. hau, 
hau), 

– zabawa: dorosły wydaje dźwięk w odpowiedzi na gest ze 
strony dziecka (np. dziecko – ręka do góry – dorosły gwiżdże 
gwizdkiem, ręka dziecka na dół – dorosły przestaje gwizdać), 

– głośne, wyraźne, śpiewne i krótkie komentowanie aktywności 
dziecka. 

Ad 5: 
Zasada odnosząca się do zaangażowania rodziców w stymulację 

słuchową małego dziecka odnosi się do fundamentalnych prawd 
dotyczących jego rozwoju. Potrzeba pozostawania w bliskości  
z drugim człowiekiem porównywalna jest, w zakresie natężenia,  
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z siłą głodu26, a rodzice są tymi osobami, które najpełniej dziecięcą 
potrzebę zaspokajają. Rodzice i dzieci komunikują się na różne spo-
soby; odnajdują zazwyczaj własny rytm tych kontaktów i budują 
intymny ich język. Niekiedy jednak, zwłaszcza w przypadku napo-
tkania przeszkód w procesie budowania bliskości, potrzebują oni 
wsparcia z zewnątrz, wskazówki dotyczącej uruchomienia pew-
nych, zdawałoby się niedostępnych, kanałów komunikacyjnych.  
W przypadku dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej warto sięg-
nąć na przykład po takie sposoby budowania bliskości, jak kołysan-
ki, przyśpiewki, wierszyki, przekazywane nieraz z pokolenia na 
pokolenie, a obecnie zapomniane27. Wskazane powyżej formy, 
wprowadzające dziecko w świat dźwięków, mogą stanowić zarów-
no pretekst do radosnego bycia razem, cieszenia się swoją obecno-
ścią, jak i szeroko rozumianej rehabilitacji. 

Podsumowanie 

W rozwoju funkcji słuchowych, takich jak: słyszenie, rozróżnia-
nie, różnicowanie oraz zapamiętywanie dźwięku, począwszy od 
okresu niemowlęcego po przedszkolny, dzieci wykazują znaczny 
wzrost swych kompetencji. Doskonalenie zdolności różnicowania 
parametrów dźwięku natomiast, takich jak natężenie, częstotliwość, 
czas trwania, wiąże się z doświadczeniami audytywnymi dziecka. 
Oznacza to, że objęcie małych dzieci, wykazujących zaburzenia  
w zakresie przetwarzania słuchowego, a takimi są między innymi 
dzieci z MPD, wczesnymi działaniami rehabilitacyjnymi, może 
skutkować doskonaleniem u nich umiejętności spostrzegania słu-
chowego, umiejętności w zakresie przetwarzania różnic pomiędzy 
dźwiękami oraz zwiększeniem zakresu zapamiętywania tego typu 
________________ 

26 H. Schaffer, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wyd. Uniw. Jagiellońskie-
go, Kraków 2006. 

27 A. Jakoniuk-Diallo, Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w relacji z matką, [w:] 
A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, 
PTP, Poznań 2009. 
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bodźców. Sytuacja ta może w konsekwencji wpłynąć nie tylko na 
rozwój zahamowanych czy zaburzonych funkcji słuchowych, ale 
również na poziom koordynacji słuchowo-ruchowej oraz poziom 
przetwarzania słuchowo-werbalnego, co w przypadku dzieci z tym 
typem niepełnosprawności wydaje się niezwykle istotne. 
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Dolphin-Assisted Therapy (DAT) is a form of combined therapy – aquatic therapy 
and animal-assisted therapy, where the patient is in close contact with the dolphin. 
In such therapy the dolphin is a partner, a motivator and a kind of reward for the 
child. It must be noted, however, that the basis of its effectiveness is the intensive 
child’s cooperation with the therapist. During the course of professional dolphin 
therapy, in addition to in-water session, there are also classroom activities, where 
motivation and skills gained during training with the animal are used, consolidated 
and expanded. With such planned therapy, effects may relate to the physical as well 
as emotional and cognitive sphere, depending on the planned activity, which the 
therapist is focused on. 

KEY WORDS: dolphin-assisted therapy, support of child development, effectiveness 

Delfinoterapia, jeden z rodzajów animalterapii, wzbudza wiele 
kontrowersji, które dotyczą głównie efektywności tego rodzajów 
terapii. Trudno rozstrzygnąć, czy bardziej znaczący wpływ na jej 
efekt ma samo zwierzę biorące w niej udział, czy terapeuta kon-
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struujący program. Delfiny mają wiele cech sprzyjających ich wyko-
rzystaniu do terapii, jednak to nie wystarczy, by uzyskać pożądane 
wyniki – jak w każdej innej formie wsparcia rozwoju potrzebna jest 
praca, jaką musi wykonać mały pacjent. 

Delfinoterapia nie jest w Polsce dostępna. Osoby, które chcą  
z niej skorzystać, muszą udać się do jednego z (i tak nielicznych) 
ośrodków za granicą. Jednocześnie wzbudza ona, zwłaszcza wśród 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wiele emocji i oczekiwań, 
nie zawsze korespondujących z jej faktycznymi możliwościami 
wsparcia rozwoju. Artykuł ten kierujemy do osób, które chciałyby 
bliżej poznać to zagadnienie, w szczególności do terapeutów, na-
uczycieli, studentów oraz rodziców dzieci wymagających wsparcia. 
Jest on próbą prezentacji (opartej na dostępnej literaturze przedmio-
tu oraz doświadczeniach jednego z wiodących ośrodków delfinote-
rapii Island Dolphin Care z Key Largo na Florydzie – IDC) istoty 
delfinoterapii oraz kluczowych czynników sprzyjających odniesie-
niu, na jej skutek, sukcesu terapeutycznego. 

Pierwsza część tekstu poświęcona jest definiowaniu pojęcia 
„delfinoterapia”, które nie doczekało się do tej pory naukowego 
sprecyzowania i jest dziś stosowane bardzo szeroko, często w dość 
potocznym rozumieniu. Następnie postaramy się przybliżyć istotę 
delfinoterapii i obszary, w jakich może ona stanowić skuteczną 
formę wsparcia rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Na koniec, 
w formie swoistego case study, zaprezentujemy delfinoterapię  
w praktyce, opierając się na doświadczeniach i programie IDC. 

Delfinoterapia – próba definicji 

W najbardziej precyzyjnym ujęciu delfinoterapia (Dolphin- 
-Assisted Therapy – DAT) to forma połączonej terapii – aqua-  
i animaloterapii – podczas której pacjent znajduje się w bliskim kon-
takcie z delfinem. Badania nad wykorzystywaniem delfinów do 
terapii dzieci cierpiących na choroby psychiczne i fizyczne rozpo-
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częli w latach 70. amerykańscy naukowcy i neuropsychiatrzy  
z Uniwersytetu w Miami. Za twórcę tej metody uznano amerykań-
skiego psychologa Dawida Nathansona (1978)1. 

Terapia polega na wspólnym pływaniu i zabawie, podczas któ-
rej osoby niepełnosprawne wykonują szereg, dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości, ćwiczeń z udziałem delfi-
nów. Ćwiczenia te przyjmują jednak charakter zabawy, dzięki czemu 
chore lub niepełnosprawne dzieci nieświadomie uprawiają najbar-
dziej efektywną gimnastykę ruchową. Na dodatek dziecko zamienia 
gabinet lekarski czy salkę do ćwiczeń, kojarzoną ze żmudnymi, 
wciąż powtarzanymi, często nudnymi ćwiczeniami, na basen. Za-
miast fizjoterapeuty pojawia się delfin, zawsze chętny do zabawy,  
z budzącym sympatię, a wynikającym z jego anatomii, uśmiechem. 

W czasie tych zabaw możliwy jest nie tylko kontakt fizycz- 
ny z delfinem, ale również pacjent wystawiony jest na działanie 
emitowanych przez delfiny sygnałów echolokacji i wiązek ultra- 
dźwięków, które, jak uważa część zwolenników tej formy terapii, 
przenikając ludzkie tkanki, oddziałują na układ neurobiologiczny  
i hormonalny. Podczas zabawy z delfinami zwiększa się u człowie-
ka wydzielanie endorfin, czyli naturalnych substancji produkowa-
nych przez przysadkę mózgową. Endorfiny zmniejszają odczucie 
bólu, głodu, ułatwiając oddychanie, wpływają na termoregulację 
oraz wydzielanie się różnych hormonów. Takie dobroczynnie dzia-
łanie wpływa na funkcjonowanie i aktywizację osób z zaburzeniami 
rozwoju. 

Ze względu na środowisko, w jakim terapia się odbywa, delfi-
noterapia łączy w sobie elementy innych form wsparcia, jak choćby 
hydroterapii. Zajęcia odbywają się w wodzie, która sprzyja relaksa-
cji, odprężeniu ludzkiego ciała, co ma znaczenie dla podniesienia 
efektywności rehabilitacji ruchowej. Sam twórca mówił o swojej 
metodzie, że powoduje skokową poprawę u dzieci z autyzmem, 
mózgowym porażeniem dziecięcym lub zespołem Downa. 
________________ 

1 D.E. Nathanson, Rusing Atlantic Bottlenose Delphins to Increase Cognition of Men-
talny Retarded Children, “Clinical and Abnormal Psychology” 1989, 1(6), s. 233–242. 



76 MARZENA BUCHNAT, MICHAŁ RZEPKA 

Dylematy i kontrowersje związane  
ze skutecznością delfinoterapii 

Dolphin-Assisted Therapy (DAT) może być wykorzystywana 
zarówno do celów ogólnorozwojowych, czyli dla poprawy ogólnego 
stanu zdrowia, na przykład psychicznego, jak i do celów terapeu-
tycznych. Zaburzenia i choroby, w których ta forma terapii przynosi 
najlepsze rezultaty, to: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół 
Downa, inne zaburzenia genetyczne, ADHD, zaburzenie czynnościo-
we centralnego systemu nerwowego, niepełnosprawność intelektu-
alna, zaburzenia mowy i słuchu, głuchota nerwowo-sensorowa, 
nerwice, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia depresyjne  
o charakterze nieendogennym, zaburzenia pamięci, zaburzenia  
w przyswajaniu wiedzy, zaburzenia psychiczne. Aby terapia przy-
niosła jak największą efektywność, dziecko powinno trafić do 
ośrodka w wieku od 7 miesięcy do 6 lat2. Na świecie działają tylko 
trzy takie centra, między innymi na Ukrainie i w USA. 

Badania nad efektywnością tej terapii zapoczątkowane były 
pracami D. Nathansona (1997–1998)3 oraz L. Lukiny (1999)4, w któ-
rych potwierdzono jej skuteczność. Przeprowadzona w 2007 r., 
przez dr L. Marino, analiza metodyki tych badań, ich rzetelności 
oraz trafności wskazuje jednak na szereg nieścisłości metodologicz-
nych, uproszczeń i stwierdzeń nieuzasadnionych z punktu widze-
nia naukowego, co w znaczący sposób podważa zaprezentowane 
wyniki5. W tym samym niemal czasie (pod koniec 2006 r.) sceptycz-
________________ 

2 E. Breitenbach, E. Stumpf, L. v. Fersen, H. Ebert, Hoffnungsträger Delfin. Mögliche 
Effekte und Wirkfaktoren tiergestützter Therapie bei Kindern mit Behinderungen, aufgezeigt 
am Beispiel der Delfintherapie, „Geistige Behinderung” 2004, 43(4), Verfügbar, s. 339–357. 

3 D.E. Nathanson, Long-term effectiveness of dolphin assisted therapy for children 
with severe disabilitie, “Anthrozoos” 1998, 11(1), s. 22–32. 

4 L. Lukin, Influence of Dolphin-Assisted Therapy Sessions on the Functional State  
of Children with Psychoneurological Symptoms of Diseases, “Human Physiology” 1999, 
Vol. 25, No. 6, s. 676. 

5 L. Marino, S. Lilienfeld, Dolphin-assisted therapy: flawed data, flawed conclusions, 
“Anthrozoos” 2007, 20(3), s. 239–249. 
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nie wypowiedziało się niemieckie stowarzyszenie „Autyzm”, ofi-
cjalnie oznajmiając, że nie ma żadnych przekonywujących dowo-
dów na to, że delfinoterapia jest skuteczną formą leczenia autyzmu6. 

Do tej pory nie przeprowadzono wiarygodnych naukowo ba-
dań, które dostarczyłyby dowodów na efektywność tej formy lecze-
nia w zakresie wpływu emitowanych przez delfiny ultradźwięków 
czy sygnałów echolokacyjnych7. To implikuje stwierdzenie, że kon-
takt z delfinem stanowi dodatkowy element wzmacniający terapię, 
która opiera się na pracy terapeuty z dzieckiem i przeważnie obec-
ną podczas zajęć rodziną. Dlatego efekty delfinoterapii nie odnoszą 
się jedynie do sfery ruchowej, ale także społecznej, emocjonalnej czy 
poznawczej, w zależności od tego, na której z tych sfer koncentruje 
się zaplanowane działanie terapeuty. Obecnie dopuszczalne jest 
stwierdzenie, że delfinoterapia, łącząca w sobie elementy między 
innymi hydroterapii czy fizjoterapii, może przynosić pozytywne 
skutki, głównie jednak pod kątem obecności zwierzęcia jako moty-
watora, który stymuluje dziecko do działania. 

Wykorzystanie w celach terapeutycznych delfina jest uwarun-
kowane: jego naturalnymi właściwościami: połączeniem wysokiego 
intelektu tego zwierzęcia i unikalnych cech fizycznych (głównie 
budzącego sympatię wyglądu), zdolnością do obcowania między 
gatunkami, zabawowym zachowaniem się. 
________________ 

6 Pod koniec 2006 r. niemieckie Stowarzyszenie „Autyzm”, w swoim oświad-
czeniu dla mediów z dnia 12 października, oficjalnie stwierdziło, że nie ma żadnych 
przekonywujących dowodów na to, że delfinoterapia jest skuteczną formą leczenia 
autyzmu. Prezes stowarzyszenia Maria Kaminski, ustosunkowując się do tematu 
wciąż rosnącej popularności terapii z udziałem delfinów w delfinariach, wyjaśniła: 
„Pomimo przeprowadzenia intensywnych badań, wciąż nie ma naukowych dowo-
dów na to, że terapia z udziałem delfina pomaga leczyć dzieci autystyczne. Aby 
zapewnić im pomoc Stowarzyszenie rekomenduje konsekwentne działania eduka-
cyjne, terapię behawioralną zawierającą ćwiczenia mowy i zachowań społecznych. 
Delfiny to dzikie zwierzęta. To już kwestia etyki, czy wolno nam pozbawiać je wol-
ności, by wykorzystywać je do tak wątpliwych działań” (Kaminski, 2006, <http:// 
www.czydelfinoterapia.pl/> [dostęp: 01.10.2012]). 

7 K. Brengsing, K. Linke, D. Todt, Can Dolphins heal by ultrasound?, ”Journal of 
Theoretical Biology” 2003, 225, s. 99–105.  
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Taka analiza dokonywana jest jednak z punktu widzenia przy-
datności zwierząt dla ludzi. Obrońcy praw zwierząt wskazują na 
ewidentne naruszenie dobrostanu dzikich zwierząt, które mają sa-
moświadomość, tworzą bogate więzi społeczne i są w stanie od-
czuwać takie stany, jak cierpienie czy stres, nie tylko na poziomie 
fizjologicznym8. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, odno-
szących się do efektywności delfinoterapii, podtrzymują scepty-
cyzm wobec skuteczności tej terapii i podkreślają etyczny problem 
nieuzasadnionego wykorzystywania dziko żyjących zwierząt9, 
wskazując, że podobne wyniki można osiągnąć za pomocą zwierząt 
udomowionych. Jak to określił Gary Francione: 

[…] w rzeczywistości nasze społeczeństwo traktuje zwierzęta w spo-
sób, w jaki traktuje się każdą inną formę własności. Jeśli jednak trak-
towalibyśmy zwierzęta według tego jednego prawa do nie bycia trak-
towanym jako własność, bylibyśmy zobowiązani do obalenia, a nie 
jedynie uregulowania wyzysku zwierząt (Wychowałek 2002)10. 

Delfinoterapia w praktyce  
– doświadczenia Island Dolphin Care 

Ośrodki na światowym poziomie nie tylko umożliwiają delfi-
nom warunki życia jak najbardziej zbliżone do naturalnych, ale 
przede wszystkim traktują je jako współpracowników, z określo-
nymi prawami, na przykład do wypoczynku. Do takich ośrodków 
należy właśnie Island Dolphin Care (IDC). Zadbano tam przede 
wszystkim o stworzenie godnych warunków życia delfinom-tera-
________________ 

8 D.R. Griffin, Umysły zwierząt, przeł. M. Ślósarska i A. Tabaczyńska, GWP, 
Gdańsk 2004, s. 18–20. 

9 K. Brensing, Swim with the dolphin programs and “Dolphin-assisted therapy”, 
<http://faada.org/userfiles/Brensing%20Expert%20Statement%20SWTD%20Accob 
ams%202005.pdf/> [dostęp: 26.10.2012]. 

10 J. Banasiak, DELFINOTERAPIA – konflikt interesów człowieka i zwierzęcia?, 
<http://www.dogoterapeuta.wortale.net/180-DELFINOTERAPIA-konflikt-interesow- 
czlowieka-i-zwierzecia.htm/> [dostęp: 26.10.2012]. 
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peutom. Ich akwen w IDC to odnoga kanału połączonego z oce-
anem – jest więc to ich naturalne środowisko, w którym woda pod-
lega takim samym pływom, jakim podlega ocean. W IDC, które jest 
pod stałym nadzorem instytucji zajmujących się prawami zwierząt, 
rygorystycznie przestrzega się ich ustawowych praw i zwraca 
szczególną uwagę na ich komfort oraz bezpieczeństwo. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że one są tak samo ważne, jak pacjenci. Delfiny 
mają stałą opiekę weterynaryjną, regulowany czas pracy (do 2 godz. 
dziennie), odpowiednio dobraną dietę. To, że delfiny czują się tam 
dobrze, najlepiej poświadcza fakt, że swobodnie się rozmnażają i w 
ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie przyszedł tam na świat nowy 
delfin. 

Ośrodek Island Dolphin Care (IDC) zapewnia przede wszyst-
kim komfort i bezpieczeństwo dzieciom, które przebywają w nim 
na terapii. Ze względu na warunki klimatyczne woda jest ciepła, 
dzieci mogą jednak, w razie potrzeby, korzystać z neoprenowych 
pianek do pływania oraz, obowiązkowo, z kamizelek – kapoków. 
Do wody schodzi się z zacienionych płóciennym daszkiem, chro-
niącym od słońca, platform, które zacumowane są do pomostu. 
Ośrodek dysponuje własnym dwupiętrowym budynkiem wyposa-
żonym w windę dla osób z niepełnosprawnością. Na pierwszym 
piętrze znajdują się biura, recepcja, hol oraz łazienki i przebieralnie 
dla dzieci biorących udział w terapii, a także dwie klasy, w których 
odbywają się zajęcia terapeutyczne (cała infrastruktura ośrodka 
dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Na dru-
gim piętrze jest sala spotkań oraz kolejne klasy ćwiczeniowe i pokój, 
w którym rodzina dziecka przebywającego na terapii może skorzy-
stać z komputera, Internetu czy podręcznej, fachowej biblioteczki. 

Klasy, w których odbywają się zajęcia, są przestronne, widne,  
z dużymi oknami, stołami do pracy, umywalką, zapleczem pla-
stycznym i rekreacyjnym oraz sprzętem potrzebnym w czasie zajęć, 
w tym specjalnymi komputerami z dotykowym ekranem i opro-
gramowaniem do wspierania komunikacji z dziećmi, które nie po-
trafią mówić lub nie słyszą. Na tyłach budynku znajduje się teren, 
na którym jest zarówno akwen do terapii w wodzie, jak i touch tank 
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– specjalne akwarium z różnymi zwierzętami morskimi, które dzie-
ci, podczas prowadzonych w IDC zajęć związanych z ekologią  
i ochroną mórz, mogą oglądać z bliska, dotykać czy brać do ręki 
(np.: gąbki, rozgwiazdy, ślimaki morskie, strzykwy i szkarłupnie, 
kraby i wiele innych), oraz pełen dźwięków i kolorów ogród senso-
ryczny. W ICD zatrudnieni są specjaliści, którzy nie tylko są prze-
szkoleni w pracy z delfinami, ale przede wszystkim są wykształco-
nymi i doświadczonymi terapeutami. 

Terapia w Island Dolphin Care zorientowana jest na potrzeby 
każdego dziecka z osobna. Cele terapii wyznaczane są z uwzględ-
nieniem jego możliwości, do których dostosowane są ćwiczenia  
i zajęcia. Terapia oparta jest na indywidualnych zajęciach w wodzie 
oraz uzupełniających indywidualnych zajęciach w klasie. 

W czasie zajęć w wodzie wykonywanych jest kilkanaście róż-
nych ćwiczeń z delfinem, więc fizyczny kontakt ze zwierzęciem jest 
ciągły, dziecko dotyka delfina, trzyma za płetwy, głaszcze, pływa 
na brzuchu delfinów itp. W czasie zajęć w klasie dziecko bawi się  
i ćwiczy, na przykład wykonując i ozdabiając różne przedmioty. 
Praca opiera się na wrażeniach sensorycznych, ale także na emo-
cjach, by dziecko rozwinęło, w zależności od wyznaczonych celów 
terapii, umiejętności związane z komunikowaniem się lub uspraw-
nianiem ruchowym. Terapia, której przypisany jest blok zajęć  
w wodzie oraz w klasie, jest bardzo intensywna, a dzięki indywidu-
alnemu planowaniu nieustannie dostarcza dzieciom okazji, by ćwi-
czyć różne umiejętności, co implikuje efektywność jej prowadzenia. 

W ciągu dnia odbywają się tylko dwie sesje, z których w każdej 
uczestniczy czworo dzieci po kolei, więc w tygodniu w terapii  
w sumie udział bierze ośmioro dzieci. Bezpośrednio z każdym 
dzieckiem pracuje jeden terapeuta i dwóch wolontariuszy, ale cały 
zespół komunikuje się z sobą i omawia wszystkie przypadki. Zatem 
każdy z terapeutów ma świadomość, jak dane dziecko pracuje, co 
umie, co osiągnęło, z czym ma problemy. Plany terapii dla każdego 
dziecka ustalane są zespołowo. Ważnym elementem terapii jest 
komunikacja z rodzicami lub opiekunami i włącznie ich, na ile jest 
to możliwe, w proces terapii. Terapeuci po zakończonych w danym 
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dniu zajęciach omawiają z rodzicami ich przebieg, wskazują na 
osiągnięcia i ustalają zadania na następną sesję. Dzięki takiej komu-
nikacji rodzice mogą się bardziej zaangażować w przebieg terapii  
w ośrodku, ale mogą również kontynuować ją, choćby fragmenta-
rycznie, po powrocie do domu. Terapeuci nie tylko realizują ustalo-
ny plan terapii, ale przede wszystkim obserwują dziecko, zbierają 
sygnały od rodziców, by móc stale dostosowywać program do ak-
tualnych potrzeb pacjenta11. 

Program terapii w IDC opracowany został jako moduł trwający 
pięć dni. Dokonując rezerwacji, należy podjąć decyzję, w ilu takich 
tygodniowych modułach dziecko ma brać udział. 

Od poniedziałku do czwartku terapia składa się z dwóch kom-
ponentów: zajęć w wodzie i zajęć w klasie. Obie te formy zajęć, jak 
wspomniano, są indywidualne. Każdego dnia zajęcia planowane są 
rano lub po południu, w każdej z tur udział bierze czworo dzieci.  
W zależności od planu zajęcia mogą zaczynać się od terapii w wo-
dzie, a następnie kontynuowane są w klasie lub odwrotnie – kolej-
ność nie odgrywa tu żadnej roli. 

Terapia w wodzie jest wyjątkowa. Bierze w niej udział dziecko 
wraz z terapeutą i delfinem. Rodzice, jeśli to konieczne, mogą znaj-
dować się na platformie, na której jest również trener delfinów, wy-
dający im polecenia, oraz dwóch stażystów do pomocy (jeden po-
maga terapeucie, podając potrzebne przedmioty do ćwiczeń, drugi 
zaś prowadzi dokumentację fotograficzną i opis terapii w danym 
dniu). Z jednym dzieckiem pracuje, więc czterech dorosłych. 

Wszystkie zajęcia w wodzie prowadzone są pod kątem wyzna-
czonego celu. Może nim być usprawnianie fizyczne, może również 
wsparcie komunikacji. Zestaw ćwiczeń wykonywanych z delfinem 
dla obu tych celów jest taki sam. Zajęcia polegają na pracy dziecka: 
czy to aktywności ruchowej, czy wsparcia komunikacji itp. W pra- 
cy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych to dziecko doko-
nuje wyboru „zabawy” z delfinem, wskazując swój wybór, na przy-
________________ 

11 5 Day Dolphin Time-Out Program, <http://www.islanddolphincare.org/ 
program-2/5-day-therapy-program//> [dostęp: 26.10.2012].  
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kład, na odpowiednio przygotowanych tabliczkach z symbolami, 
wskazując ćwiczenie, korzystając z odpowiednich gestów, czy  
komunikując się werbalnie. Wybieranie ćwiczenia z zestawu za- 
planowanego przez terapeutę jest motywowane nagrodą, jaką  
dla dziecka jest wybrana przez nie zabawa z delfinem. Zajęcia  
w wodzie trwają 30–45 min. W tym czasie dziecko wykonuje od 
kilku do kilkunastu różnych ćwiczeń. Czas ten jest wystarczający, 
ponieważ dzieci szybko się męczą, na co wpływ ma nie tylko sama 
aktywność fizyczna w wodzie, ale również liczne emocji, które jej 
towarzyszą. 

Zajęcia w klasie to dalszy ciąg pracy nad wyznaczonym celem. 
W tej części terapii z jednym dzieckiem pracuje przynajmniej trzech 
dorosłych – terapeuta oraz dwóch stażystów. Pretekstem do ćwi-
czeń są różne formy zabawy, na przykład zajęcia plastyczne lub 
muzyczne. Dodatkowo dzieciom dostarczane są rozmaite bodźce 
sensoryczne, podczas zajęć wykorzystuje się materiały o różnej 
konsystencji i fakturze – dziecko maluje zarówno rękoma, jak i pę-
dzelkami czy kredkami, bawi się ciastoliną, przesypuje sypkie pro-
dukty itp. 

Efektem zajęć w klasie są również wykonane, w znacznej części 
samodzielnie, przez dziecko „produkty”, m.in.: malowany T-shirt, 
malowane i ozdabiane pieczątkami podkładki pod talerze, książka 
o swoim pobycie w IDC wraz ze zdjęciami i wykorzystywanymi 
PCS-ami, tamburyn, ciasto z kremem itd. W czasie tych zajęć dziec-
ko, w zależności od wyznaczonego celu, motywowane jest do ciąg-
łego dokonywania i komunikowania wszelkich wyborów (co chce 
robić, czym chce ozdabiać, jakie kolory wybiera w danym momen-
cie itp.). Liczba wyborów, jakich musi dokonać dziecko podczas 
zajęć, jest ogromna. Taka intensywność i liczba powtórzeń pozwala-
ją uzyskać założony efekt terapii. 

Czwartek w IDC jest tak zwanym dniem rodzeństwa, kiedy jed-
no z rodzeństwa może wraz z pacjentem, swoim bratem lub siostrą, 
brać udział w zajęciach w wodzie. Jeśli obecność rodzeństwa pod-
czas zajęć w klasie nie stanowi przeszkód w realizacji planu terapii, 
może ono także uczestniczyć w zajęciach w klasie każdego dnia. 
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W piątek nie ma zajęć w klasie, a zajęcia w wodzie odbywają się 
rano – tak zwany natural swimming. Jest to wyjątkowa sytuacja, kie-
dy podczas swobodnego pływania każdemu dziecku, będącemu  
w danym tygodniu na terapii, towarzyszy jeden rodzic. Naturalne 
pływanie daje możliwość bliskiego obcowania z delfinami, jedno-
cześnie dla rodziców jest to również emocjonujące przeżycie. 

Dokonywana przez stażystów dokumentacja terapii w postaci 
szczegółowych opisów i fotografii po jej zakończeniu jest dostępna 
dla rodziców12. Dokumentacja ta jest niebagatelną pomocą w kon-
tynuacji założeń terapii po powrocie do domu. 

Skuteczność delfinoterapii 

Efektywność delfinoterapii zależy przede wszystkim od pracy, 
jaką wykona dziecko z terapeutą, od tego, na ile zaplanowana tera-
pia była odpowiednio dostosowana do potrzeb i możliwości dziec-
ka. Delfin jest czynnikiem wspierającym terapię. Wpływając na mo-
tywację dziecka, zwiększa się efektywność jego pracy, a zarazem 
podnosi jakość przeprowadzonej terapii. 

W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością delfin spełnia przede 
wszystkim funkcję motywującą. Możliwość zabawy z tym budzącym  
ogromną sympatię zwierzęciem jest nagrodą. Zwierzę może jednak 
również przyjąć rolę pomostu w nawiązywaniu kontaktu z terapeu-
tą czy innymi osobami, co jest szczególnie cenne w pracy z dziećmi 
z zaburzoną komunikacją, na przykład autystycznymi. Praca z del-
finami wywołuje u dzieci pozytywne emocje, które ułatwiają proces 
koncentracji na zadaniu. Zabawa z tymi ssakami może budzić też 
obawę. Jednakże przełamywanie jej pozwala dziecku na zdobycie 
cennych doświadczeń, które budują nowe kompetencje rozwojowe. 
Delfinoterapia stawia dziecko, za każdym razem, w nowej sytuacji, 
zmusza do wypróbowania swoich nowych zachowań, co pozwala 
na zdobycie nowej wiedzy o sobie samym, i to zarówno w obszarze 
ruchowym, jak i w obszarze emocjonalnym czy społecznym. Pobyt 
________________ 

12 Tamże. 
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dziecka w wodzie oraz bezpośredni kontakt z delfinem wspierają 
jego rozwój fizyczny głównie w zakresie: koordynacji ruchowej, 
wzmocnienia mięśni, zahamowania odruchów patologicznych, sta-
bilizacji ciała, jak i budowania jego świadomości. Rozwój świado-
mości własnego ciała warunkuje jego samokontrolę. Doświadczenia, 
jakie zdobywa dziecko podczas terapii, to dostrzeganie związku 
pomiędzy działaniem i jego skutkiem, co w znaczący sposób wspie-
ra rozwój myślenia. Polisensoryczne poznanie, powiązane z prze-
żywanymi emocjami, w znaczący sposób podnosi efektywność za-
pamiętywania. Akceptacja, jakiej doznaje dziecko od zwierzęcia, 
wzmacnia jego poczucie wartości13. 

Istotnym czynnikiem przemawiającym za delfinoterapią jest tak-
że obecność w czasie jej trwania członków rodziny. Dla dzieci rodzi-
na stanowi najważniejszy system wsparcia. Podczas terapii, w którą 
są zaangażowani rodzice, często również rodzeństwo, dochodzi do 
polepszenia wzajemnych relacji. Wspólne pływanie z delfinami może 
okazać się jedną z nielicznych aktywności, która w równym stopniu 
jest atrakcyjna dla wszystkich i całej rodzinie dostarcza tak wiele po-
zytywnych przeżyć. Podczas terapii w klasie rodzice mają możliwość 
nauczenia się nowych form pracy z dzieckiem, ale przede wszystkim, 
przy wsparciu terapeuty, lepszego zrozumienia funkcjonowania 
swojego dziecka. To pozwala na pełną akceptację dziecka i obiekty-
wizację stawianych mu wymagań. 

Efektywność delfinoterapii, jako jedna z alternatywnych form 
wspierania rozwoju dziecka, zależy głównie od jej profesjonalnego 
przygotowania. Terapia, zaplanowana przez specjalistów indywi-
dualnie, pod kątem możliwości i potrzeb danego dziecka, jest połą-
czeniem zajęć ze zwierzęciem w wodzie z zajęciami w klasie we 
współpracy z rodzicami – na pewno będzie skuteczna. O jej jakości 
zadecydują trafnie ustalone cele i praca, jaką wykona dziecko. 
________________ 

13 E. Breitenbach, L. v. Fersen, E. Stumpf, H. Ebert, Delfintherapie für Kinder mit 
Behinderungen. Analyse und Erklärung der Wirksamkeit, Edition Bentheim, Würzburg 2006; 
T.L. Humphries, Effectiveness of Dolphin-Assisted Therapy as a Behavioral Intervention 
for Young Children with Disabilities, “Bridges” 2003, Vol. 1, No. 6; D. Grabczan, Zasad-
ność terapii kontaktowej ludzi z udziałem delfinów butlonosych, SWPS, Warszawa 2008. 
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Die Gesellschaft, in der wir leben, wird durch verschiedene und 
vielfältige Definitionen beschrieben. Deren Analyse steht im Zent-
rum der Interesse vieler Fachbereiche. Zweifellos kann man sie aus 
der Sicht der Gelegenheiten oder Bedrohungen und damit verbun-
denen potenzionellen Risiken betrachten. In diesem Kontext spre-
chen wir vom Anstieg der aktuellen „Lebenssituationen.“ Man kann 
sagen, daß gerade in diesen Zusammenhängen die Sozialpädagogik 
ihre Rechtfertigung findet. 
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Die Begriffsbestimmung Sozialpädagogik als selbständiger pä-
dagogischen Disziplin ist uneinheitlich und ihre Profilierung ist 
sehr unterschiedlich. Trotz dieser Diskrepanz in ihrer Definition 
versuchen wir hier die Antworten auf die gestellten Fragen zu finden. 

Ist die Sozialpädagogik fähig eine frühe und fachliche Hilfe zu 
gewährleisten? Sind die Sozialpädagogen in der Gesellschaft und 
Praxis notwenig? Welche andere Fachwissenschaften helfen der 
Sozialpädagogik in der Problematik der sozial-pathologischen Er-
scheinungen? 

Z. Bakošová (2008) integriert die unterschiedlichen Meinungen 
der Begriffsbestimmung der Sozialpädagogik folgendermaßen: 

1. Pädagogik des Umfelds (mit dem Ziel die Beziehungen der 
Erziehung und des Umfelds zu erklären). 

2. Pädagogik, die sich mit den Fragen der Erziehung des Men-
schen beschäftigt (mit dem Ziel sich mit der Erziehung und dem 
Recht auf Erziehung für alle zu beschäftigen). 

3. Pädagogik, die die Erziehung als Hilfe für alle Alterskatego-
rien definiert. 

4. Pädagogik, die sich mit den Abweichungen des Sozialverhal-
tens beschäftigt. 

M. Procházka (2012) ergänzt die Definitionen von Z. Bakošová 
(2008) folgend: 

1. Sozialpädagogik als Wissenschaft von Beziehungen des Um-
felds und der Erziehung  

Die erste Definition stellt die Sozialpädagogik in den Zusammen-
hang mit der Pädagogik des Umfelds. Sie beschäftigt sich vor allem 
mit dem Erforschen des natürlichen Umfelds der Erziehung, z.B. Der 
Familie oder des lokalen Umfelds. Die Aufmerksamkeit richtet sie 
auch auf die außerschulische Erziehung und die Freizeitpädagogik. 

2. Sozialpädagogik als normative Wissenschaft der Menschener-
ziehung  

Die zweite Definition hebt die Wichtigkeit der Erziehung für die 
Zukunft der Kinder hervor. Die Sozialpädagogik sucht nach den 
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konkreten Verfahren der Reedukation, Resozialisierung und Integ-
ration der Individuen oder Gruppen, die aus der Gesellschaft aus-
geschlossen werden. 

3. Sozialpädagogik als Lebenshilfe   

Die Sozialpädagogik wird in dieser Bedeutung zum Konzept 
der Lebenshilfe des Menschen mit dem Ziel den Kindern und Ju-
gendlichen aus unterschiedlichen Milieus Hilfe zu leisten. Die Soli-
darität, Unterstützung und Hilfe ist in der Globalgesellschaft von 
großer Bedeutung und zugleich gibt sie die Chance die negativen 
Erscheinungen zu bewältigen. 

4. Sozialpädagogik als Wissenschaft von den Abweichungen 
des Sozialverhaltens 

Die vierte Definition konzentriert sich auf die Abweichungen 
des sozialen Verhaltens, auf die Konformität mit den Normen und 
bietet sozial-integrative Hilfe. Gegenstand der sozial-pädagogischen 
Tätigkeit sollten die sozialen Aspekte der Erziehung und Entwick-
lung des Menschen bilden. In diesem Kontext können wir von sozi-
al-pathologischen Erscheinungen sprechen. Das Ziel der Sozialpä-
dagogik ist die Bildung der präventiven Maßnahmen und die 
Realisierung diesen Eingriffen in die Erziehung und Sozialisation 
des Einzelnen, die Ihre Aufmerksamkeit vor allem den bedrohten 
und sozial benachteiligten Gruppen schenkt. 

Die Autoren (Lukšík, Fülöpová, Škoviera, Svetlíková, Pukančík, 
2011) behaupten, daß Sozialpädagogik sich auf Prozesse der Soziali-
sation, Individualisation und Enkulturation sowohl in standardi-
sierten und nicht standardisierten Bedingungen konzentriert. Sie 
sollte sich mit adaptiven und maladaptiven Strategien der Bewälti-
gung von schwierigen Lebenssituation beschäftigen. 

Die Hauptaufgaben und Inspirationen der Sozialpädagogik 
(Škoviera, 2011): 

a) Das Bestreben um die Antwort auf die individualisierte und 
„individualistische“ Pädagogik. Ein unerwünschtes Nebenpro-
dukt von ideologisch proklamierten Konzepten der individu-
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ellen Freiheiten und Einzigartigkeiten ist Egoismus und Ego-
zentrismus. Die Bereitschaft eines Ausgleichs zwischen den 
Interessen der Einzelnen, der Referenzgruppe und der Gesell-
schaft ist zweifellos eine wichtige Aufgabe der Erziehung. 

b) Das Bestreben die Globalerscheinungen zu analysieren, z.B. 
ökonomische Krise, oder environmentale Fragen aus der Sicht 
der sozialen Wirkung, den Veränderungen in den Werteprio-
ritäten, den Herausforderungen für die Erziehung usw. Hier 
steht im Vordergrund die Bildung der Einstellugen zum Um-
feld und zum Lebensstil. 

c) sich mit der Multikulturalität zu beschäftigen, vor allem mit 
– der Bildung und Erziehung im multikulturellen Milieu 
– der Bereicherung durch andere Kulturen versus dem Ver-

lust der Kulturidentität 
– den interkulturellen Antagonismen als mögliche Konflikt-

quelle. 
d) sich mit der Konsumgesellschaft und der Werte-Krise zu be-

schäftigen. 
e) sich mit den Medien und der „medialen Öffentlichkeitsmei-

nung“ und ihren Einwirkungen auf die Erziehung zu befas-
sen. Es handelt sich dabei vor allem um die Meinungsbildung 
darüber, was die Norm ist. 

f) sich mit der Kommunikation zwischen verschiedenen Genera-
tionen und der Bedrohung der Spannungen und Konflikte 
zwischen den Generationen zu beschäftigen. Es ist ein poten-
zielles Problem, der mit der demografischen Entwicklung 
und dem Anstieg der älterer und „nicht produktiver“ Men-
schen zusammenhängt. Der Wert des Seniums und der Kon-
tinuität zwischen den Generationen sollte im Einklang sein. 

g) sich mit der Arbeitsmobilität und dem damit zusammenhän-
genden Lebensstil – der  Identitätskrise und den fehlenden 
„Wurzeln“ zu beschäftigen. Ein fast kompletter Verlust der 
Urbeziehungen und vieler alltäglichen Stützpunkten erhöhen 
die Ansprüche auf die Adaptierung und verstärken die Ten-
denz in der Isolation zu leben. 
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h) sich mit der Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen zu beschäftigen. Einerseits geht es um die Wahrnehmung 
deren kultureller und intelektueller Werte und die Unterstüt-
zung, andererseits um das Wahrnehmen der Risiken einer po-
sitiven Diskriminierung. 

i) sich mit dem Zuwachs der indirekten Kommunikation und 
ihrer Auswirkungen auf die Erziehung zu beschäftigen. Han-
dys, Facebook und Chat sind Teil des Lebens geworden, vor 
allem der jüngeren Generation. Die Kinder und Jugendliche 
sind eine der am meisten gefährdeten Gruppen in der virtuel-
len Welt, andererseits gehören sie zu denjenigen, für welche 
die sozialen Netzwerke die größte Attraktion darstellen. Trotz 
diesen Gefahren wurde sowohl in der Familienerziehung als 
auch in der Schule nicht genügend und effektiv reagiert. 

Sozialpädagogik in der Schule  

In der Gegenwart richtet die Sozialpädagogik ihre Aufmerk-
samkeit auch auf das Schulmilieu, weil in der Schule immer häufi-
ger nicht nur alltägliche Erziehungsprobleme entstehen, sondern 
es kommt auch zur Entstehung von Erscheinungen, die an Sozial-
pathologie und psychische Störungen grenzen. Diese negative 
Erscheinungen haben einen negativen Einfluß nicht nur auf die 
Leistungen der Kinder, sondern auch auf das Klassen- und Schul-
klima, auf eine gesunde soziale Entwicklung der Kinder und eben-
so auf die Gesundheit der Pädagogen. Die Kinder als Täter und 
Opfer bleiben in der Schule, anstatt Spezialeinrichtungen zu besu-
chen, aus diesem Grund glauben wir, mann sollte ihre Probleme in 
dem schulischen Milieu zu lösen. Es scheint jedoch, als ob die ge-
genwärtige Schule mit ihren verfügbaren Mitteln nicht fähig wäre, 
den negativen sozialen Erscheinungen vorzubeugen und sie effek-
tiv zu lösen. Es wäre notwendig, daß in den Grundschulen außer 
den Lehrern auch andere Pädagogen – Fachkräfte für die Präven-
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tion und Lösungen von problematischen erzieherischen Situatio-
nen tätig wären. 

In der Zusammenarbeit mit den Schulpsychologen oder Bera-
tungspsychologen würden sie die Problemsituationen unmittelbar 
und direkt im Schulmilieu lösen. 

Nach dem Gesetz von den pädagogischen- und Fachmitarbei-
tern aus dem Jahr 2009 übt der Sozialpädagoge Fachtätigkeit im 
Rahmen der Prävention, Intervention und Beratung vor allem für 
die Kinder und Jugendliche aus. Es sind vor allem Kinder und Ju-
gendliche, die durch sozialpathologische Erscheinungen bedroht 
sind und aus dem sozialbenachteiligten Milieu stammen aus. Wei-
ter sind es Drogenabhängige oder anders benachteiligte Kinder, ihre 
gesetzliche Vertreter und pädagogische Mitarbeiter an den Schulen 
und schulischen Einrichtungen. Der Sozialpädagoge erfüllt die 
Aufgaben der Sozialerziehung und – beziehungen, sozialpädagogi-
schen Beratung, Prävention der sozial-pathologischen Erscheinun-
gen und Reedukation des Verhaltens. 

In Deutschland wird nach Zemančíková (2009) in Lukšík 2006 
die Konzeption „der Sozialpädagogik in der Schule“ als eine „in-
tegrative Strategie“ vertreten, die zur Entwicklung neuer Schul-
qualitäten führt, und zwar mittels ihrer Bereicherung um neue 
Einsichten und Methoden. Die Sozialpädagogen arbeiten eng mit 
den Lehrern zusammen, z.B. nehmen sie an ausgewählten Unter-
richtsstunden teil oder sie bringen ihr Fachwissen in das Schulle-
ben. Eine wichtige Veränderung in der Beziehung zu den Schülern 
ist der Übergang von Normorientierung zur Persönlichkeitsorien-
tierung. Es überwiegt eine komplexe Einstellung, wobei die Prob-
leme der Schüler in breitere Zusammenhänge gestellt werden. Das 
Risiko dieser Konzeption ist, dass der Sozialpädagoge nur als ein 
„Hilfslehrer“ wahrgenommen werden kann. Die Schule sollte 
nicht nur ein Ort der Vermittlung vom Wissen sein, sondern auch 
ein Lebensort. 

Bakošová (2006) behauptet, daß die Sozialpädagogen im Bezug 
zu den Schülern folgende Aufgaben erfüllen: sie helfen ihnen sich in 
die Gruppe einzugliedern, sie fördern ihr soziales Verhalten, vor 
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allem beim emotionalen, moralischen und sozialen Störungen in 
den Situationen, wenn ihr soziales Milieu oder die Familienerzie-
hung gestört ist. Weiter helfen sie in den Fällen von CAN, sie küm-
mern sich um Psychohygiene, sie schützen die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen, sie helfen bei Schikane, beim Schulschwänzen 
oder Drogenproblemen. 

Zu den professionellen Kernkompetenzen vom Sozialpädago-
gen gehört nach Határ (2007) in Tomanová (2011) edukative und 
reedukative Kompetenz, die Beratungskompetenz, sozialpädago-
gisch-diagnostische und prognostische Kompetenz, die Kompetenz 
sozialerzieherischer Prävention, Intervention, Prophylaxe und The-
rapie, Organisations- und Führungskompetenz. Zu weiteren Kom-
petenzen gehören administrative, kooperative Kompetenz, kom-
munikative Kompetenz und soziale Kompetenz, pädagogische 
Rehabilitation, Stabilisierungs- und organisatorische Kompetenz, 
Ausbildung, Lehre, Forschung und Kompetenz auf dem Gebiet der 
Bildungsforschung. 

Zemančíková (2009) definiert vier Modelle der Zusammenarbeit 
der Sozialpädagogen mit der Schule. Das Distanzmodell empfiehlt 
eine niedrigere Zusammenarbeit. Hier ist der Sozialpädagoge in der 
Position eines externen Mitarbeiters. Seine Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der Schule ist frei, der Sozialpädagoge behält seine 
Autonomie. In dem zweiten Modell, dem subordinierendem, sog. 
Untergeordnetem, ist der Sozialpädagoge ein interner Mitarbeiter 
der Schule, wobei seine Arbeit den Interessen und Bedürfnissen der 
Schule unterliegt. Im kooperativen Modell geht es um eine stärkere 
Zusammenarbeit. Der Sozialpädagoge und seine Ziele sind äquiva-
lent mit den Zielen der Schule. Der Sozialpädagoge ist somit ein 
gleichberechtigter Partner. Seine sozial-pädagogische Kompetenzen 
sind im Vergleich zu den oben genannten Modellen breiter. Der 
höchste Grad der Zusammenarbeit ist im integrativen Modell. Es ist 
ein Modell, das von der Schule die größten Veränderungen erfor-
dert. Es wird die Veränderung von den Lehrern erwartet, und zwar 
unter dem direkten Einfluss der Sozialpädagogen, die an ausge-
wählten Unterrichtsstunden u.ä. teilnehmen. 
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Prävention 

Die Emotional- und Verhaltensstörungen stellen ein breites 
Spektrum im Bereich des Überlebens, der Adaptabilität und Soziali-
sation als Folge der emotionalen, sozialen und kognitiven Störun-
gen dar. Das Kind wird hier als problematisches Kind beschrieben. 
Für dieses „Phänomen“ können wir nicht explizit die Schule ver-
antwortlich machen, da die Schule den geringsten Anteil der Ver-
antwortung trägt. Eine Möglichkeit der Vermeidung diesen negati-
ven Erscheinungen liegt in der Prävention. 

Der Sozialpädagoge hat die Möglichkeit, an den präventiven 
Aktivitäten in den Regionen teilzunehmen, eventuell ist es für ihn 
möglich sich direkt in die Schule zu engagieren. 

Primäre Prävention wird mehr oder weniger in allen Schulen rea-
lisiert. Es wird erwartet, dass der Sozialpädagoge, der die präventi-
ven Maßnahmen durchführt, gut theoretische und praktische Seite 
der Sucht, der Drogenproblematik und zur Zeit auch der Problematik 
der anderen Arten von Sucht, z.B. der Computerabhängigkeit kennt. 
Er sollte auch Kenntnisse darüber haben, wie die kognitiven, emotio-
nalen und selbstregulierende Prozesse verlaufen. Andererseits ist es 
wünschenswert, über die angemessenen sozialen Fähigkeiten bei der 
Kommunikation, Konfliktlösung und Stresssituationen zu verfügen. 
(Cabanová, Andreánska, Vačková, Glasová, Šramová, 2011). 

Der Sozialpädagoge sollte weiter Kenntnisse nicht nur über die 
primäre, sondern auch über die sekundäre und tertiäre Prävention 
haben. Die Prävention sollte langfristig und effektiv ausgeübt wer-
den. Dabei sollte man auf die aktuellen Herausforderungen unserer 
Zeit angemessen zu reagieren und die „Wurzeln“ der sozial-
pathologischen Erscheinungen zu erfassen. 

Sýkora (2006) weist darauf hin, dass die schulische Prävention 
nicht ausreichend ist und er schlägt vor die präventive Wirkung 
von den Lehrern – den Sozialpädagogen weiter auszubauen und 
auch die Erziehung und Bildung von problematischen Schülern 
berücksichtigen. In diesem Zusammenhang spricht er von einer 
indirekten Prävention mit folgendem Inhalt: 
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1. Prävention als Vorbereitung für den Lebensstil, wobei die 
Werte und Haltungen des Kindes akzeptiert werden und Stärkung 
der Eigenschaften des Kindes, z.B. des Selbstwertgefühls u.ä. 

2. Möglichkeiten der Prävention im Unterricht zu verbessern, 
dazu könnte man die erprobten Bildungsprogramme benützen, die 
Themen, die sich mit der Prävention beschäftigen in die Lehrpläne 
zu integrieren. 

3. Bei den informellen Treffen und Gesprächen mit den Kindern 
nicht zu fürchten auch das Thema der sozial-pathologischen Er-
scheinungen anzusprechen (z.B. Fragen der Drogenabhängigkeit, 
des Mobbings usw.) 

Sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule  

Sozial-pathologische Erscheinungen werden allgemein als un-
erwünschte, anormale Phänomene der Gesellschaft verstanden. Sie 
sind aus der Normalität der Gesellschaft, aus dem standardisierten 
und erwartetem Verhalten abgeleitet. Es wird erwartet, dass der 
Sozialpädagoge rechtzeitig reagiert und das Entstehen der unten 
angegebenen sozial-pathologischen Erscheinungen eliminiert. Wie 
Brunclíková (2011) erwähnt, es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass 
ein großer Anteil an der Entstehung der Kinderaggressivität 
schlechte Erziehung in der Familie hat. Dabei werden weniger die 
durch die Schule entstandenen Ursachen der kindlichen Aggressivi-
tät wahrgenommen. 

Zu den größten sozial-pathologischen Erscheinungen in der 
Schule gehören: 

– Aggressivität und Gewalt (unter Gleichaltrigen, ausgegangen 
vom Lehrer und vom Schüler); 

– Selbstmord – suizidales Verhalten, aber auch andere Formen 
der sogenannten. Selbstmutilation, der Selbstbeschädigung; 

– Missbrauch psychoaktiver Drogen – Drogenabhängigkeit; 
– impulsive- und Suchterkrankungen; 
– Kriminalität und Delinquenz; 
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– spezifische Formen der Gewalt in den Schulen (Mobbing in 
der Schule – Bullying, Cyberbullying; Tománek, 2012); 

– Prostitution und andere sexuelle Devianzformen; 
– Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus; 
– verschiedenen Formen vom Extremismus; 
– pathologische Jugendsubkulturen; 
– verschiedene Formen der sozialen Devianz im schulischen 

Umfeld, wie Schulschwänzen, Diebstahl u.ä. 
Sozialpädagogik als eine der sogenannten helfenden Berufe hat 

eine unersetzliche Rolle in der primären Prävention, bei der Aufde-
ckung von Problemen oder der Krisenintervention. Nach einer er-
folgreichen Behandlung hat die Sozialpädagogik ihren Platz auch in 
der tertiären Prävention mit dem Ziel der erfolgreichen Rückkehr 
des Einzelnen ins Leben (I. Hupková, 2011). 

Wenn wir uns Frage stellen, welche tatsächlichen Aufgaben der 
Sozialpädagoge in den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
der Schule hat, stellt sich in den Vordergrund die Tatsache, welchen 
Diskurs man über ihn führt. 

Unter Diskurs verstehen wir die Art und Weise des Gesprächs 
über ein bestimmtes Thema. Dieser diskursive Ansatz ist gerechtfer-
tigt, wenn man bedenkt, welche Macht ein Diskurs unter bestimm-
ten Bedingungen haben kann, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Position und dem sozialen Status des Sozialpädagogen an der 
Schule. 

Diskurse über Sozialpädagogen an der Schule in den slowaki-
schen Bedingungen: 

1. Ablehnender Diskurs 
a) der Sozialpädagoge wird durch andere Fachkraft ersetzt, 

z.B. durch einen Schulpsychologen, Spezialpädagogen usw. 
(oft aus finanziellen Gründen), 

b) Unkenntnis vom Beruf des Sozialpädagogen und seinen 
Kompetenzen (z.B. die Vorstellung von der Arbeit eines 
Schulpsychologen ist klarer als von der Arbeit eines Sozial-
pädagogen. 
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2. Halbablehnender Diskurs 
a) der Sozialpädagoge hat in der Schule eine andere Position, 

z.B. als ein Spezialpädagoge, 
b) Sozialpädagoge in der schulischen Freizeiteinrichtung.  

3. Zustimmender Diskurs 
a) Die Schule hat ihren Sozialpädagogen, der gut etabliert ist 

und der seine Kompetenzen ausnützt. 
Das problematische Verhalten in der Schule gehört zu den 

komplexen und multikausalen sozial-pathologischen Erscheinun-
gen. Man kann hier eine aufsteigende Tendenz beobachten, deshalb 
ist eine professionelle Intervention von großer Bedeutung. Unter 
diesem Gesichtspunkt finden wir es für notwendig die Bedeutung 
der Arbeit von Sozialpädagogen zu fördern und zu unterstützen. 
Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit des Sozialpädagogen mit 
anderen schulischen Fachkräften. Nach Škoviera (2011) bedeutet es: 
„die Sozialpädagogik sollte nicht versuchen als exklusiv da zu ste-
hen, sondern sie sollte als Gegengewicht der sog. Pädagogik des 
„Alltags“ sein. 

Literaturverzeichnis 

BAKOŠOVÁ Z., Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského, 2008. ISBN 978-80-969944-0-3. 

BRUNCLÍKOVÁ Z., Šikana- ťažká životná situácia detí v škole. In: Sociálnopedagogické 
štúdie 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3187-6. 

GLASOVÁ M., ŠRAMOVÁ B., ANDREÁNSKA A., CABANOVÁ K., VAČKOVÁ K., Význam 
psychologického vzdelania pre pedagogického pracovníka budúcnosti. In:  
Kolektív autorov. Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických 
fakultách? Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3097-8. 

LUKŠÍK I., FÜLÖPOVÁ E., SVETLÍKOVÁ J., ŠKOVIERA A., PUKANČÍK M., Reflexia súčas-
nosti a budúcnosti v príprave študentov sociálnej pedagogiky. In: Kolektív auto-
rov. Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3097-8. 

PROCHÁZKA M., Sociálni pedagogika. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3470-5. 
ŠKOVIERA A., Sociálna pedagogika, ako pedagogika „všedného dňa“. In: Aktuálne 

otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223- 
-3121-0. 



100 DOROTA SMETANOVÁ, LUJZA KOLDEOVÁ 

SVETLÍKOVÁ J., Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v základnej škole. In: 
Sociálnopedagogické štúdie 2006. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. ISBN 
978-80-223-2248-2. 

SÝKORA P., Indirektivní prevence na základných školách. In: Sociálni pedagogika  
v teorii a praxi. Brno: BonnyPress Brno, 2006. ISBN 80-902936-8-9. 

TOMÁNEK P., Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove. In: 
Lifelong learning, roč. 1, č. 2, 2012, 30–43. ISSN 1804-526X. 

TOMANOVÁ B., Sociálny pedagóg v škole. Prvá pomoc pre dieťa v ťažkej životnej 
situácii. In: Sociálnopedagogické štúdie 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, 
2011. ISBN 978-80-223-3187-6. 

ZEMANČÍKOVÁ V., Sociálny pedagóg a jeho kompetencie v práci s mládežou stre-
dných škôl. In: Mládež ako aktér sociálnej zmeny. Sociálna pedagogika a sociálno vý-
chovná činnosť s mládežou. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009,  
72–80. ISBN 978-80-8105-096-1. 

Pedagogika społeczna jako działanie interwencyjne  
w odniesieniu do zjawisk patologii społecznej  

w szkole 

S t r e s z c z e n i e  

W artykule podjęto rozważania na temat pedagogiki społecznej oraz 
zjawiska patologii społecznej w szkole. Zaprezentowano definicje dotyczą-
ce: pedagogiki społecznej, interwencji, działań prewencyjnych, szkoły  
i zjawisk patologicznych w placówkach oświatowych. Przedstawiono trzy 
perspektywy współczesnej analizy pedagogiki społecznej. Wskazano miej-
sce pedagogiki społecznej w badaniach środowiska szkolnego z punktu 
widzenia pojawiających się w nim patologii postaw i zachowań. Zaprezen-
towano także charakterystykę problemów wychowawczych, na jakie napo-
tykają nauczyciele w szkole, oraz analizę możliwych ich rozwiązań. 

Słowa klucze: pedagogika społeczna, interwencja, szkoła, patologia społeczna  
 
 



Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku 101 

 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 1/2013  

PAVOL TOMÁNEK 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Novovznikajúce formy rodinného života  
na Slovnensku  

ABSTRACT: Tománek Pavol, New emerging forms of family life in Slovakia [Nowe roz-
wijające się formy życia rodzinnego w Słowacji]. Interdyscyplinarne Konteksty 
Pedagogiki Specjalnej, nr 1, Poznań 2013. Pp. 101–119 Adam Mickiewicz University 
Press. ISBN 978-83-232-2539-3. 

The present study deals with the family, parenting and the current form of creating 
families. The work provides insight into the phenomenon of current single, mingle 
and patchwork families. 

KEY WORDS: family, education, single family, mingle family, patchwork family  

Úvod 

Pedagogika, ktorá je vedou o výchove a vzdelávaní, v súčasnosti 
akoby „seba samu“ potrebovala vychovávať. Na jednej strane sa  
v spoločnosti preferuje vzdelanie ako základ budúcich generácií, no 
na strane druhej badať absenciu výchovných systémov, ktorých 
základy sa kladú práve v rodine. Rodina je základným edukačným 
prostredím pre dieťa, či dospievajúcu osobnosť. V rodine sa dávajú 
základy morálky, slušnosti, spoločenských pravidiel. Je miestom, 
kde rodičia nastavujú mantinely správania sa, kde prichádza k rastu 
a kultivácií osobností každej spoločnosti. S obľubou sa prezentuje, 
že súčasná rodina je v kríze, že výchova prechádza búrlivým 
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obdobím. Podstata problému je však hlbšia. Rodinná výchova je 
integrujúcim edukačným predmetom, ktorý kultivuje mladú dospie-
vajúcu osobnosť. Mladí ľudia dnešnej doby často nevedia, čo ich 
čaká v živote. Sú vyštudovaní, no chýbajú im istoty. Rodina, ktorá 
mala ako prvá inštitúcia zasadiť základy všetkého (výchova, 
tradície, viera...), často sama potrebuje istý druh reštaurovania, či 
sanácie. Doba, ktorú tvoríme, neustále zdôrazňuje funkcie rodiny  
a rodinného života. Pravdou však zostáva skutočnosť, že spoločnosť 
by sa mala v dnešnej dobe viac zaoberať funkčnosťou rodiny ako jej 
funkciami. Otázka tzv. patchwork rodín, ktoré sa postupne začínajú 
vytvárať aj na Slovensku, je o to viac alarmujúcim faktom a výzvou 
k riešeniu azda aj celospoločenského handicapu. V predkladanej 
štúdii sa chcem zamerať na aktuálne novovytvárajúce podoby 
rodiny, ich charakteristiku, nástrahy a „prevenciu.“ 

1. Rodina 

Rodinou1 rozumieme predovšetkým sociálnu skupinu, ktorá je 
zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej 
domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo 
adoptívnymi zväzkami. Možno ju charakterizovať aj ako primárnu, 
neformálnu a intímnu sociálnu skupinu a základnú spoločenskú 
jednotku,2 ktorá je často považovaná za kolísku ľudstva a výchovy. 
Rodina3 sa charakterizuje aj ako malá spoločenská skupina, 
založená z dvoch dospelých členov opačného pohlavia a ich po-
tomkov. Je to prvé sociálne prostredie, ako i výchovná inštitúcia 
prvoradého významu, v ktorej sa jedinec ocitá. Rodina je spolo-
čensky schválená forma partnerských vzťahov dvoch rovnopráv-
nych, rovnocenných a milujúcich sa ľudí, spojená pevným príbu-
________________ 

1 P. Tománek, Teoretické východiská rodinnej výchovy, Brno, Tribun 2012. 
2 V. Tamášová, Teória a prax rodinnej edukácie, Ivanka pri Dunaji, Axima 2007,  

s. 12. 
3 J. Prevendárová, Rodina s postihnutým dieťaťom, Nové Zámky, Psychoprof spol. 

s r. o., Artus 1998, s. 11. 
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zenským a pokrvným zväzkom. Jej znakom je intímne spolužitie  
v jednej domácnosti, spolupráca, pomoc a kooperácia jej členov. 
Atmosféra rodinného prostredia je daná vzájomnými vzťahmi 
medzi rodičmi a ostatnými členmi rodiny. Dieťa sa formuje podľa 
rodinných vzťahov, podľa rodinného prostredia, v ktorom vyrastá. 
To, čo dieťa v rodine vidí, to aj napodobňuje.4 Dospelí, najmä ro-
dičia sú preň vzorom v akomkoľvek konaní. Rodina je prirodzenou 
sociálnou skupinou, základnou bunkou spoločnosti. Združuje ľudí 
v intímnej jednote na podklade pokrvnej príbuznosti. Všade tam, 
kde muž a žena žijú spolu, bývajú pod jednou strechou, spoločne 
hospodária a vychovávajú deti, hovoríme o rodine. V nej si dieťa 
vytvára vlastnú identitu a typickú kultúru prezentovanú vlastnými 
tradíciami, hodnotami a konvenciami. Pokrvná príbuznosť, rodinné 
ekonomické záujmy ako aj výchova detí nevystihujú však ešte 
dostatočne podstatu rodiny. Rodina totiž nie je schopná existovať 
izolovane od spoločnosti, vždy je súčasťou širšej sociálnej jednotky, 
ktorej normy, kultúra, tradície a náhľady zasahujú aj rodinu. 
Rodina je preto prvým článkom reťazca, ktorý spája jedinca so 
spoločnosťou. Rodina je prvým skúšobným prostredím.5 V súčasnej 
dobe však badáme, že tradičné základné znaky rodiny, sa akoby 
zmenšovali, zosmiešňovali alebo aj atomizovali. Univerzalita a tra-
dicionalita sú pravdepodobne dva základné znaky rodiny, ktoré 
pretrvávajú doteraz. Konzervatizmus je často vytláčaný legalizova-
nými heterosexuálnymi (čiže konkubinát) či dokonca homosexuál-
nymi zväzkami. Sakralita rodín je často atomizovaná formou 
spolunažívania, ktorú dnešná spoločnosť označuje termínom single 
rodina alebo aj mingle rodina. Azylyta je len „popoluškou“ vzťahov, 
ktoré majú byť normálne, vyvážené a zmysluplné. Azylyta je typic-
kým znakom pre tzv. patchwork rodiny. Všetky tieto súčasné podoby 
rodín rozoberieme v nasledujúcich kapitolách a podkapitolách. 
________________ 

4 D. Kostrub, Dieťa – (ako) autonómny a kompetentný subjekt, Žiar nad Hronom, 
Aprint 2007, s. 15–18. 

5 V. Tamášová, Teória a prax rodinnej edukácie, Ivanka pri Dunaji, Axima 2007,  
s. 37. 
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2. Výchova v rodine 

Rodina je významným prostredím výchovy. Výchova v rodine 
sa neobmedzuje len na predškolský a mladší školský vek dieťaťa, 
ale trvá až po ukončenie vzdelávania. Ba spokojne môžeme po-
vedať, že i v ďalšom samostatnom živote novovzniknutých mla-
dých rodín (ak berieme do úvahy otázku výchovy starými rodičmi). 
Veľmi dôležitou je rodinná výchova v predškolskom veku a v 
období dospievania mladých ľudí. Počas dospievania sa zinten-
zívňuje duševný život, ale aj formovanie vlastných záujmov. Plne-
nie výchovných funkcii rodiny predpokladá určité podmienky. 
Rodičia sú považovaní za prvých a hlavných vychovávateľov 
svojich detí. Rodina zasa za prvotnú inštitúciu, v ktorej prebieha 
proces výchovy. Napriek tomu, že na správnu výchovu neexistuje 
jednotný – optimálny návod, musí sa uskutočňovať premyslene  
a cieľavedome.6 Východiskom pre konanie dieťaťa stáva sa správa-
nie rodičov. Ním je možné docieliť, aby deti boli čestné, mali úctu  
k iným ľuďom, pravdovravné, vedeli rozlíšiť dobro od zla a pod. 
Výchova je neodmysliteľnou súčasťou každého jedinca, spoločnosti 
a kultúry. Nie je „rezervovaná“ len rodičom, učiteľom alebo 
vychovávateľom, ale aj spoločnosti, v ktorej nielen vychovávam,  
ale som zároveň aj vychovávaný. Pod pojmom výchova rozumieme 
ovplyvňovanie, vďaka ktorému chceme dosiahnuť zlepšenie,  
zdokonalenie, či dokonca zhodnotenie osobnosti vychovávaného. 
Zmysel každej výchovy spočíva v tom, aby sme pomohli vychová-
vanému získať osobnostné vlastnosti, ktoré ho robia schopným 
samostatného a sociálne zodpovedného života. Osobnostné vlast-
nosti sú často ovplyvniteľné vlastnou povahou každého jedinca, 
sociálnym prostredím, či dokonca aj kultúrou, ktorú sám vytvára  
a často aj kreatívne pretvára. Práve výchova má ovplyvňovať 
aktérov výchovy (učiteľ, rodič, vychovávateľ, ale aj vychováva- 
ný), a to v každej dimenzii ich života, resp. telesnej, duchov- 
________________ 

6 H. Rozjinajová, Základy rodinnej výchovy, Bratislava, SPN 1992, s. 34. 
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nej, duševnej, spoločenskej, profesijnej, i morálnej. Podľa R. Pa-
louša7 je výchova zámerným a sústavným pôsobením ľudského 
jedinca (napr. vychovávateľa) na druhého jedinca (vychovávaného). 
Upozorňuje na skutočnosť, že táto výchova vedie ku vzniku rela-
tívne trvalých zmien v správaní a prežívaní práve toho druhého 
jedinca. Funkčnosť výchovy8 spočíva v odovzdávaní posolstva 
mravných ideálov, noriem a pravidiel a v ich dodržiavaní. Výchova 
je podľa R. Palouša9 novou nádejou, že sa ľudstvo obráti ku svojím 
povinnostiam, k pravej ľudskej povinnosti a ľudskej poctivosti. 
Ďalej dodáva, že táto nádej sa dá naplniť cestou dôverného odovz-
dávania sa do náručia toho, koho človek neuznal, i keď ho neustále 
viedol, a nemohol ho viesť inokade, iba cestou vyhnanca, pretože, 
ako R. Palouš hovorí, k návratu má dôjsť z vyhnanstva slobodného 
rozhodovania človeka (každého jedinca). Výchova je procesom,  
v ktorom je riadená životná aktivita človeka.10 Rodinná výchova je 
chápaná ako spoločensko-historický jav, ktorý nadobúda v období 
zvyšovania vedecko-technickej úrovne stále väčší význam. Prihlia-
da na potreby dnešnej doby i na perspektívne potreby spoločnosti. 
Realizuje sa na základe zložitého komplexu podnetov (osobnosť 
rodičov, spôsob rodinného života, rodinná atmosféra, rodinné 
prostredie), ktoré majú socializačno-výchovné účinky. Rodinnú 
výchovu môžeme chápať ako proces odovzdávania spoločensko-
historických skúseností s cieľom pripraviť mladú generáciu na 
usporiadaný rodinný život a na prácu v nových spoločenských 
podmienkach. V minulosti sa deti vychovávali spontánne v rodin-
nom prostredí, pričom prevládala funkcionálna, mimovoľná 
výchova, ktorú postupne doplňovala intencionálna, cieľavedomá 
rodinná výchova, ďalej cieľavedomá školská výchova a napokon aj 
rozličné vplyvy okolitého prostredia. Súčasná rodinná výchova je 
________________ 

7 R. Palouš, Čas výchovy, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 53. 
8 P. Tománek, Teoretické východiská rodinnej výchovy, Brno, Tribun 2012. 
9 R. Palouš, Čas výchovy, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 214. 

10 A. Gogová – Š. Kročková – G. Pintes, Žiak, sloboda, výchova, Nitra, Vydavateľ-
stvo Michala Vaška 2004, s. 96. 
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poznačená prakticizmom, uskutočňuje sa bez vymedzenia výchov-
ných cieľov. Jej obsah určujú prevažne iba skutky dieťaťa, na ktoré 
rodičia bezprostredne reagujú. Výchova by sa však mala oveľa viac 
zameriavať na perspektívu, nemala by mať teda len náhodný 
charakter. Preto konštatujeme, že rodinná výchova musí rozvíjať 
osobnosť po stránke kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej.11 
Rozvoj emocionálnej stránky vedie k rozvoju sociálnej stránky 
osobnosti a prepojenie rozumovej, afektívnej a psychomotorickej je 
cestou k axiologickej, teda hodnotovej rovine. 

3. Súčasné podoby rodiny 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať konkrétnymi podo-
bami vytvárania rodín v súčastnosti. Cieľom nie len charakteristika 
týchto podôb rodín, ale aj poukázanie na ich negatívny dopad na 
spoločnosť, rodinu, konkrétneho človeka. 

3.1. Rodina ako „single“ 

V posledných rokoch vzrastá trend slobodných matiek, ktoré si 
zaobstarali dieťa „bez partnera“, respektíve od začiatku nepočítali  
s mužom, s ktorým dieťa majú, ako s otcom. Tým, že rastie počet 
rozvodov, sa zvyšuje aj počet ľudí, ktorí majú deti, ale nemajú 
partnera. Logickým vyústením tejto situácie je čím ďalej rozšíre-
nejšia tzv. single rodina, ktorá je často označovaná aj sloganom: chcem 
dieťa – nechcem muža.12 Dalo by sa konštatovať, že ide o lobistické  
a hedonistické pohnútky ženy. Opak však je pravdou. Ženy sa často 
rozhodujú pre tento životný štýl preto, lebo doposiaľ si nikoho 
nenašli, s kým by spoločne trávili svoj život; po skúsenostiach 
mnohých týraných žien a rozvedených žien sa chcú týmto 
________________ 

11 Z. Matějček, Co děti nejvíc potřebují?, Praha, Portál 1995, s. 90. 
12 P. Tománek, Teoretické východiská rodinnej výchovy, Brno, Tribun 2012, s. 84. 
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spôsobom vyhnúť možným problémom a po tretie – chcú z tohto 
pragmatického vzťahu na skúšku vyjsť ako víťazky, ktoré zostali 
tehotné. Dokonca, mnohé ženy si s mužmi podpíšu akúsi formu 
zmluvy,13 kde sa žena zaväzuje mužovi, že po narodení dieťaťa si 
nebude od neho žiadať priznanie otcovstva a prípadné dávky na 
dieťa, ľudovo nazývané ako alimenty. 

Dôvody, prečo ľudia zostávajú v tzv. single rodinách, sú: 
• v dnešnej dobe dozrievajú psychicky mladí ľudia oveľa ne-

skôr, čo je dané aj dlhšou prípravou na budúce povolanie, 
pomalším osamostatňovaním a snahou spoznať toho čo naj-
viac. Mladí ľudia si často nevedia predstaviť, že prvá láska či 
dlhší vzťah je konečnou zastávkou, 

• ľudia, ktorí sú sami, sa málo viažu na jedno miesto, objavuje 
sa u nich túžba cestovať, spoznávať nové kultúry, ľudí, vzde-
lávať sa, žiť aktívne. Pravda, toto je možné robiť aj s partne-
rom, ale už sa človek musí tiež podriaďovať záujmom a potre-
bám druhého. A taký kompromis znamená tiež vedieť poľaviť 
zo svojich požiadaviek, 

• ľudia, ktorí sa usadia v rodinnom živote príliš skoro, môžu 
mať pocit, že im niečo utieklo, že si nič neužili, a to môže 
skončiť aj rozpory a rozvratom rodiny. 

Negatíva single rodín sú: 
• ľudia, ktorí sú dlhšiu dobu bez partnera majú sklony k depre-

siám (ktoré sa s blížiacim sa jeseňou prehlbujú), k bolestiam 
hlavy, bývajú častejšie unavení, a preto sú aj náchylnejší k cho-
robám, 

• niektorí ľudia sa môžu tiež nezodpovedne stavať k životu, 
nevedia prevziať život „do svojich rúk“, slobodu berú ako zá-
mienku na nadväzovanie stále nových krátkodobých vzťahov, 

• ľudia si môžu tiež menej veriť, preto môžu odmietať bližšie 
kontakty. Niekedy tiež pre samotné budovanie kariéry ľudia 
zabúdajú na to, že potrebujú kontakt s druhými. 

________________ 

13 Dostupné: http://www.familienratgeber-nrw.de/index.php?id=1891 [cit. 2.8. 
2012]. 
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3.2. Rodina ako „mingle“ 

Pomenovanie mingle vzniklo kombináciou protichodných a na-
vzájom sa vylučujúcich výrazov „married but single“ – vydatá/že-
natý, ale slobodná/slobodný. Tento trend prišiel do Európy začiat-
kom tretieho tisícročia zo Severnej Ameriky, kde sa už naplno 
udomácnil. V podstate ide o žitie spolu v rámci manželského zväz-
ku, no zároveň slobodným a nezáväzným spôsobom. Autorka  
E. Beck-Gernsheim14 dodáva, že  

[...] nie je vôbec vylúčené (v takýchto rodinách), že manžel odíde za 
inou ženou (milenkou), s ktorou splodí dieťa. Manžel sa tomuto 
dieťaťu prizná, platí naň alimenty, no nechce sa rozviesť. Dokonca, 
často prinúti vlastnú manželku, aby tento stav rešpektovala a pova-
žovalo ho za normálny pre dnešnú dobu. Manželka tým samozrejme 
trpí, robí právne úkony. Manžel prichádza do vlastného domu, vyspí 
sa, poierie si veci, naje sa a opäť odchádza za svojou milenkou, ktorá 
ho očakáva. Ide v podstate o predstieranú zodpovednosť tak v prvom, 
ako i v druhom zväzku, ktorý manžel tvorí. 

Pomenovanie mingle rodina teda v sebe zahŕňa vždy protichodné 
a klasicky zaužívané termíny. V rodinách sa tak môžeme stretnúť  
s označením vydato-slobodná matka alebo ženato-slobodný otec (nem. 
verheiratet, ledig Vater/ verheiratet, Single-Frau). Úloha rodiny je veľmi 
komplikovaná. Rodičia sú spolu, a nie sú spolu. Aj tvoria spoločne,  
aj netvoria spoločne. Manželia, resp. rodičia žijú v dlhodobom 
partnerstve, no zároveň si každý udržiava svoju vlastnú domácnosť. 
Partneri v tzv. mingle vzťahu sa stretávajú vtedy, keď majú na seba čas 
a chuť. Organizujú si spoločné chvíle a informujú sa o tých, ktoré 
prežívajú osobitne. Ako ostatné tradičné páry. Iba s tým rozdielom, že 
ak sú spolu, tak všetko ostatné ide bokom. Mingle rodina je veľmi 
náročná na dôveru a toleranciu. Takáto rodina nedáva pocit bezpečia 
pre menšie deti, ktoré potrebujú pevné zázemie. Mingle rodina môže 
zakrývať tzv. milencov/milenky a je skôr typom akéhosi otvoreného 
________________ 

14 E. Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, München, Beck 2000, s. 33. 
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manželstva. Je ideálny pre ľudí, ktorí pracujú v rôznych mestách, 
prípadne opatrujú chorých rodičov. Rodičom, ktorí vytvárajú takého 
typy rodín, sa často hovorí aj občasníci, mesačníci alebo týždenníci,15 
podľa toho, ako často do vlastnej rodiny zavítajú. 

Negatíva mingle rodín sú: 
• nezodpovednosť vo vzťahoch, 
• benevolentnosť vo výchove detí, 
• partneri sú voči sebe často tovarom ako osobami, 
• rapídne sa znižuje pôrodnosť (výkyvy v demografii), 
• podporovanie hedonistického a egostického správania sa, 
• vytráca sa vzájomná dôvera partnerov/manželov, 
• absencia pravidelného programu spolunažívania, 
• zmätenosť mladších detí (súrodencov), ktorí nevedia oslovo-

vať nových partnerov v rodine. 
Dôvody, prečo ľudia zostávajú v tzv. mingle rodinách, sú: 
• zachovávanie si istej dávky nezávislosti a nezodpovednosti, 
• čas na kariéru, priateľov a hobby, 
• vzťah sa nedostane do stereotypu, 
• rozchod sa znáša jednoduchšie. 

3.3. Rodina ako „patchwork“ 

„Patchwork“ rodina je špecifickým druhom rodín. Pod pojmom 
patchwork sa väčšine rozumie pozošívané napr. prestieradlo z nie-
koľkých kusov látky. Pojem patchwork neprišiel do Európy z an-
glicky hovoriacich krajín, akoby sa tomu na prvý pohľad mohlo 
zdať. Pojem patchwork sa v EÚ rozšíril práve z Nemecka, kde sa na 
základe textilných prestieradiel vyrobených z niekoľkých kusov 
látky „presunul“ tento názov na fenomén novovznikajúcich rodín. 
Patchwork rodina je teda „pozošívaná“ podoba rodiny z rôznych 
rodinných príslušníkov v pokrvnom alebo nepokrvnom zväzku. Vo 
väčšine prípadov ide o rodiny, v ktorých členovia pochádzajú už  
z predošlých rodín a prichádzajú do novej, kde sú v podstate 
________________ 

15 E. Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, München, Beck 2000, s. 33–37. 
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„prišití“ už k inej „látke“, k inej rodine, či už fungujúcej, alebo 
taktiež atomizovanej rodiny. Ide teda o rodinu „na druhý pokus“, 
keď ten prvý z nejakého dôvodu nevyšiel. Patchwork je veselá 
zošívaná deka, ale pokiaľ sa jedná o spolužitie a rodinu, je v tej deke 
vždy zašitý aj kus výbušniny (vo väčšine prípadov zložité sociálne 
vzťahy). Neustále nám rastie počet rozvodov a s nimi aj počet ľudí, 
ktorí hľadajú ďalšieho partnera, aby vstúpili do „sobášneho second 
handu.“ Za posledných päťdesiat rokov sa sedemkrát zvýšil počet 
detí vychovávaných mimo manželstva a tento trend stále po-
kračuje.16 Podobne to podkladajú aj štatistický úrad na Slovensku, 
ktorý konštatuje, že za posledných 20 rokov sa počet rozvodov  
a znovuzosobášených ľudí strojnásobil.17 O čo vlastne ide? 
Uvedieme jednu kazuistiku, ktorú sme robili v roku 2011: 

Katka má 40 rokov. Vydala sa hneď po skončení strednej školy.  
Z manželstva sa narodili dve dcéry. Po 10 rokoch sa s manželom 
rozviedli a Katka si našla nového priateľa Petra. Peter bol tiež rozvedený 
s dvoma malými deťmi z prvého manželstva. Katka a Peter sa presťa-
hovali spoločne do dediny neďaleko Prahy. Spolu majú dvojročného 
chlapčeka. Stabilne teda žijú v dome Katka a Peter, ich spoločný syn  
a mladšia dcéra z prvého manželstva Katky. Každý druhý týždeň tam 
navyše majú dve malé deti z prvého manželstva Petra, ktoré sú v strie-
davej starostlivosti s Petrovou prvou manželkou Alenou. Naviac, na 
víkendy prichádza Katkina najstaršia dcéra, ktorá cez týždeň chodí do 
školy v Prahe a býva tak u Katkinho prvého manžela. Bývalý manžel 
Katky, ako aj Petrova exmanželka majú tiež nových životných partnerov. 
Celá situácia je veľmi zložitá, čo sa týka otázky výchovy, pretože vlastní 
rodičia sú prísni na vlastné deti a benevolentnejší k „cudzím“ deťom, 
ktoré s nimi tvoria tzv. patchwork rodinu. 

Podobné príklady existujú na Slovensku už niekoľko rokov. 
Podľa štatistického úradu SR existuje viacero rodín, resp. manžel-
stiev, ktoré sa rozviedli, opätovne sa zosobášili s inými životnými 
________________ 

16 G. Arlt, Anthropologie und Politik, München, Wilhelm Fink – Verlag 1996, s. 34. 
17 Dostupné: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=108&words=rozvody& 

x=0&y=0 [cit. 2.8.2012]. 
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partnermi.18 V súčasnosti je na Slovensku 52% rozvodov. Z týchto 
52% rozvodov sa približne 9–10% opätovne zosobáši a vytvorí novú 
rodinu,19 vo väčšine prípadov ide skôr o patchwork rodinu. Na 
Slovensku je až 4% tých ľudí,20 ktorí tretíkrát uzavrú manželstvo  
a vytvoria tzv. patchwork rodinu. Štatistický úrad SR vo svojom 
Populačnom vývoji za roky 2001–2006 konštatuje, že „zastúpenie 
slobodných a ovdovených snúbencov sa dlhodobo mierne znižuje  
v prospech snúbencov rozvedených.“21 Na porovnanie – napr.  
v Nemecku22 bolo v roku 2011 až 12,5% takýchto patchwork rodín,  
v ČR až 14% z celkovej populácie.23 Štatistický úrad SR eviduje len 
rozvodovosť, neeviduje, či k rozvodom prichádza viac z tých 
manželstiev, ktoré mali civilné alebo kresťanské manželstvá, resp. 
manželstvá, ktoré boli uzavreté s rôznymi cirkvami alebo cirkev-
nými či náboženskými spoločnosťami, s ktorými má SR uzavretú 
zmluvu. Keďže otázka rozvodov je skôr súdnou záležitosťou ako 
štatistickou, Štatistický úrad v SR môže predbežné informácie 
(neúplné) o rozvodovosti podľa civilného alebo kresťanského man-
želstva získať len spätne a len na úrovni okresov, krajov, čo je veľmi 
zdĺhavá a prácna práca a vzhľadom k tomu, že by sa tento úkon dal 
robiť iba spätne, pre súčasnosť by priniesol už neaktuálne čísla. 
Rozchod manželov už nie je považovaný za fatálnu prehru, naopak 
dochádza k tzv. „normalizácii rozvodu.“ Ľudia s možnosťou roz-
padu manželstva viac počítajú a tomu prispôsobujú svoje životné 
stratégie. Napríklad: ženy sa už len málokedy venujú rodine do tej 
miery, aby bola ich jediným životným programom. Také postupy, 
________________ 

18 Dostupné: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=26531 [cit. 2.8.2012]. 
19 Dostupné: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=26531 [cit. 2.8.2012]. 
20 Dostupné: Populačný vývoj v SR 2001-2006. In: http://portal.statistics.sk 

/showdoc.do?docid=26531 [cit. 2.8.2012]. 
21 Dostupné: Populačný vývoj v SR 2001-2006. In: http://portal.statistics.sk/ 

showdoc.do?docid=26531 [cit. 2.8.2012]. 
22 Dostupné: http://www.familienratgeber-nrw.de/index.php?id=1891 [cit. 2.8. 

2012]. 
23 Dostupné: http://www.genderonline.cz/uploads/3949132171ba66015aeeb530 

db5568201724a68f_konference-zivotni-drahy-z-kvantitativni-a-kvalitativni-perspektivy. 
pdf [cit. 2.8.2012]. 
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ktorými sa človek už vopred chystá na možnosť rozvodu, zároveň 
rozvod uľahčujú, a teda paradoxne podporujú. A tým, že je rozvod 
alebo rozchod ľahší, dáva zároveň väčšiu možnosť nájsť si nového 
voľného partnera či partnerku. A to vedie k ďalším pokusom  
o rodinu. A k novým rozchodom, rozvodom a novým zložitejším 
patchwork rodinám. 

Sociálne,24 existencionálne, ale aj religiózne a kultúrne spoluna-
žívanie v tzv. patchwork rodinách prináša značné komplikácie. Na 
Slovensku sa tzv. patchwork rodinám dáva často prívlastok znovu-
obnovená alebo zrekonštruovaná rodina.25 

Negatíva patchwork rodiny, čiže zošívaných rodín: 
• extrémna prísnosť vo výchove vlastných detí, 
• prehnaná benevolentnosť vo výchove „cudzích“ detí, 
• vzniká situácia tzv. dobrých a zlých rodičov (otčim, maco-

cha...), 
• tolerancia bez hraníc („noví“ rodičia sa chcú v prvom rade 

zapáčiť sebe navzájom. No robia to prostredníctvom vlast-
ných/nevlastných detí. Svojimi postojmi, správaním a vystu-
povaním často ovplyvňujú správanie svojich detí do takej 
miery, aby si „spriatelili“ novú stránku (manželku, deti  
z prvých manželstiev a pod.), 

• spolunažívanie vlastných a nevlastných súrodencov. Z kazuis-
tiky, ktorú sme popísali vyššie vyplýval vzájomný problém 
spolunažívania. Príklad: 

Katka a Peter majú predchádzajúce vzťahy urovnané. No i napriek 
tomu, neustále narážajú na problémy rôzneho druhu. Katkina dcéra  
z prvého manželstva je naučená, že si televíziu môže pustiť, až keď má 
hotové všetky svoje povinnosti. Naopak deti z Petrovho prvého 
manželstva sú zvyknuté na to, že televíziu si môžu zapnúť kedy-
koľvek, napríklad aj k obedu. Z pohľadu Katky by bolo správne 
rešpektovať jej pravidlo, že sa jej dcéra na televíziu pozerá až po 
splnení povinností, čo sa však veľmi ťažko dodržiava, keď je u nich 

________________ 

24 G. Arlt, Anthropologie und Politik, München, Wilhelm Fink – Verlag 1996, s. 36. 
25 O. Sisáková, Antropologická téma v sociologickej reflexii, Prešov, Prešovská 

univerzita, FF 2011, s. 9–35. 
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televízia zapnutá neustále. Peter však zastáva názor, že výchova jeho 
detí by mala byť stabilná, takže ak sa u jeho bývalej manželky deti 
môžu pozerať kedykoľvek, u nich by tomu nemalo byť inak. 

• konkurenčnosť s ex – rodinou: deti, ktoré prichádzajú do kon-
taktu z predchádzajúcimi rodičmi, majú často tendenciu 
vytvárať v nových rodinách konkurenčný boj. Hodnotenie 
dobrého a zlého rodiča často záleží od toho, ktorí s rodičov dal 
viac (napr. po materiálnej stránke), ktorí s rodičov „popustil“ 
hranice výchovy, zásad a pod. Z kazuistiky z roku 2011 sme 
zistili aj nasledovnú informáciu o konkurencie schopnosti 
patchwork rodín. Príklad z jednej kazuistiky: 

Naša rodina je veselý domček. Na bráne sú namaľované kvetinky, na 
šnúrach visí veľa bielizne, po záhrade behá pes a žije tu veľká rodina 
so štyrmi deťmi. Vyzerá to ideálne, až do chvíle, keď sa pozriete len na 
zvonček domu. Sú na ňom štyri priezviská. Tieto štyri deti majú totiž 
dve mamičky a troch oteckov, k tomu jednu sestru, ktorá je s nimi len 
cez víkend, a potom ešte dvoch ďalších nevlastných súrodencov, ktorí 
s nami nežijú. Sú u našich prvých rodičov, resp. u nášho prvého otca 
alebo mamy. Vo vnútri domácnosti to je tiež zvláštne. Na prvý pohľad 
to nie je poznať. V kuchyni sa hrajú chlapci, dva sedemroční, jeden 
dvojročný a jeden štvorročný, u kachlí sedí babka. Práve im natrela 
chlebík na desiatu a oni spokojne žujú. Nevadí ani, že z jej vnukov sú 
len dvaja vlastní. 

• stráca sa samotný a podstatný význam rodičovstva: teda som 
matkou, som otcom na plný úväzok. Úloha matky a otca je  
v takýchto rodinách často porciovaná medzi ostatných „ro-
dičov.“ Štiepi sa aj úloha zodpovednosti, 

• absencia pevných hraníc rodinných tradícií, viery, hodnôt, 
• manipulácia zo strany detí k rodičom, alebo rodičov k deťom, 
• žiarlivosť medzi vlastnými a nevlastnými súrodencami, 
• sexuálne obťažovanie: v tesnej blízkosti žijú ľudia oboch 

pohlaví, nie sú však ochránení hradbou incestného tabu. 
Aktívny nemusí byť len muž, tiež dospievajúca dcéra môže 
zvádzať nevlastného otca alebo brata.26 

________________ 

26 E. Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, München, Beck 2000. 
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Dôvody, prečo ľudia zostávajú v tzv. patchwork rodinách, čiže  
v zošívaných rodinách: 

• vzájomná komunikácia: hlavne otázka vyjednávania, riešenia 
problémov, či hľadanie kompromisov, 

• jedináčikovia: jedináčikovia získajú širšiu rodinu, súrodencov, 
• ekonomická funkcia rodiny: znovu obnovená, resp. pozoší-

vaná rodina jej ekonomicky stabilnejšou ako rodiny typu single, 
• schopnosť lepšej sociálnej adaptácie. 
Podľa švajčiarskych psychológov a sociológov27 sú potrebné 

minimálne dva roky na postupnú adaptáciu všetkých jednotlivcov, 
ktorí vstupujú do tzv. patchwork rodín. Dva roky sú teda skúškovým 
obdobím týchto rodín. Ak sa takáto rodina osvedčí, výchova detí  
a mládeže nezaostáva za bežnou výchovou v rodinnom prostredí. Ak 
sa však ideál do dvoch rokov nevytvorí, zvyčajne prichádza  
k rozpadu takéhoto spolužitia a opätovne vznikajú ambície k nové-
mu vzťahu. V bežnej spoločnosti sa potom tento fenomén označuje aj 
ako turizmus rodín, nem. Turismus Familien.28 Pre rodičov, ktorých 
deti navštevujú v tzv. striedavej starostlivosti, sa v praxi zaužíval 
pojem víkendoví rodičia. Autorka E. Beck – Gernsheim29 ďalej dodáva, 
že v spoločenských kruhoch (má na mysli predovšetkým nemecky  
a francúzsky hovoriace krajiny) sa prestávajú používať termíny ako 
exmanžel a exmanželka v novovytvorených, tzv. patchwork rodinách. 
Tieto „staré“ termíny sa nahrádzajú názvami Vorman a Vorfrau, teda 
predmanžel a predmaželka (na označenie exmanželov). 

4. Odporúčanie do praxe 

1. Úlohy pre rodičov, štát a školu: spolupráca rodičov a učiteľov 
je žiaduca, ale záleží na tom, aby každá skupina konala to, čo je jej 
zvláštnou výchovnou úlohou, ktorú z nej nemôže druhá strana 
________________ 

27 Dostupné: http://www.patchwork-familie.ch/ [cit. 2.8.2012]. 
28 E. Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, München, Beck 2000, s. 45 a nasl. 
29 E. Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, München, Beck 2000, s. 23. 



Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku 115 

odňať. Každý musí prevziať osobnú zodpovednosť za to, k čomu je 
on sám povolaný. 

2. Zodpovednosť rodičov: zodpovednosť za dieťa, ktoré splodili je 
neodvolateľná, nevypovedateľná a všetko zahrňujúca; trvá tak dlho, 
kým dieťa nie je samostatné, dospelé, v každom ohľade životne zdatné 
a schopné niesť zodpovednosť; základné potreby detí môžu byť 
najlepšie uspokojené v dobrých rodinách a dobrí rodičia sú spravidla 
nenahraditeľní; obvykle len oni majú láskyplnú väzbu na svoje dieťa, 
na nich závisí istota, sebadôvera, schopnosť milovať, horlivosť v učení 
a morálka dieťaťa; len ten kto zakúsi, že je neobmedzene milovaný, 
bude sám schopný základnej dôvery a lásky – nielen lásky k iným 
ľuďom, ale i lásky ku kultúre, ktorej výrazom je život jeho rodičov; štát 
je so svojimi školami odkázaný na to, že to budú rodičia, ktorí položia 
morálny a duchovný základ dorastajúcich občanov. 

3. Zodpovednosť štátu, jeho škôl a učiteľov: štát musí rodičov 
materiálne a morálne podporovať tak, aby svojou výchovnou 
zodpovednosťou neprenášali na verejné ústavy viac, než je pre deti 
dobré; verejné školy nemôžu byť ústavmi pre celú výchovu detí; 
rodinu nemožno nahradiť; nemôžu plniť ani opatrovateľské alebo 
psychoterapeutické úlohy; žiakom a štátu poskytujú najviac, ak sa 
sústredia na obe hlavné úlohy, pre ktoré sú nenahraditeľné: na 
sprostredkovanie vedomostí a zručností a na hodnotovú výchovu  
v rámci ústavy a základnej spoločenskej morálky; verejné školy 
majú súčasne slúžiť i verejným záujmom. 

4. Zodpovednosť spoločnosti: spoločnosť sa musí už prestať len 
prizerať a mlčky tolerovať často až morálne výkyvy ľudí. Dávať 
väčší dôraz na prevenciu pred mediálnym násilím, pred kyberši-
kanovaním a sexuálnym priemyslom, ktorý často napomáha k roz-
padom vzťahov, rodín. 

Záver 

Vzťahy v rodine nie sú vždy ideálne, avšak atmosféra rodin-
ného prostredia musí byť sofistikovane premyslená, pretože v nej 
nejde len o vzájomné vzťahy detí a rodičov, ale kreujú sa aj základy 
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ostatných budúcich vzťahov, pretože dieťa si práve podľa rodin-
ných vzťahov vyhľadáva a formuje vzťahy nielen v rodinnom 
prostredí, v ktorom vyrastá. Rodina, i keď je v dnešnej dobe vysta-
vená postmodernému liberalizmu, si stále udržiava svoj kredit, 
hodnotu a opodstatnenie. Rodinná výchova vo všeobecnosti odráža 
všetko, čo sa v rodine deje. Súčasná rodinná výchova sa na jednej 
strane charakterizuje ako láskyplná inštitúcia, no na strane druhej 
prestáva vymedzovať výchovné ciele, nanajvýš, je často zarážajúce, 
ak tieto výchovné ciele stanovujú deti svojim rodičom trucovaním, 
odhováraním a pod. Spoločnosť dovolila deťom a mládeži zdôraz-
ňovať ich práva na úkor ich povinností. Deti a mládež dnešnej doby 
nemajú alebo strácajú mantinely slušného správania, nevedia alebo 
nechcú vedieť, čo je správne a čo je krajne nevyhovujúce. Rodina sa 
tak stáva veľmi zraniteľnou (dôraz sa kladie na perfekcionizmus 
alebo naopak ľahostajnosť rodičov, jednostrannosť, neprimeranosť 
výchovných nástrojov a postupov k veku dieťaťa, zanedbávanie, 
preťažovanie). I vďaka týmto aspektom sa často stretávame s ná-
zormi, že súčasná rodina a s ňou súvisiaca rodinná výchova sú  
v kríze. Ale pravda je kdesi oveľa skôr, pri manželstve. Dnešní 
ľudia užívajú „dobrá“ manželstva, no do inštitúcie manželstva sa 
často nehrnú, resp. vyhľadávajú iné alternatívy (napr. konkubinát, 
homosexuálne zväzky a pod.), ktoré už vo svojej podstate nemôžu 
naplniť podstatu manželstva a v neposlednom rade aj rodiny, a to 
plodenie detí. Každý deň sa nám dostávajú informácie o rozpade 
etických noriem spoločnosti, o rozpade manželstiev, rodín, bruta-
lite, násilí... Spoločnosť postupne stráca kontrolu nad svojimi citmi, 
upadá do osamelosti a akejsi citovej otupenosti a bezohľadnosti 
nielen rodinných, ale často aj pracovných vzťahoch. Rodičia majú 
upevňovať primerané správanie, nemajú navádzať k agresivite, 
nemajú viesť k voľnomyšlienkarstvu svoje deti. Mladému človeku, 
ktorý túži po vzrušeniu a zážitkoch, asi márne predložíme správnu 
ideovú líniu, no i napriek tomu, môžeme urobiť dôraznú selekciu 
toho, čo robí, čo pozerá, čomu sa venuje a pod. Rodičia majú zá-
kladné právo korigovať výchovu. Výchova je v prvom rade rezer-
vovaná rodičom, a nie deťom. Ak rodičia strácajú zodpovednosť, je 
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možné ju vyžadovať od detí, ktoré sú im zverené? Rodič sa má stať 
pre dieťa nielen kamarátom, ale i autoritou. No, autorita neznamená 
byť autoritatívny. Rodičia sa nemajú len prizerať a schvaľovať 
možné výkyvy svojich detí, majú byť regulátormi. A byť reguláto-
rom znamená nastaviť zrkadlo nielen deťom, ale aj sebe, spoloč-
nosti, rodine. 
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Nowe rozwijające się formy życia rodzinnego  
w Słowacji 

S t r e s z c z e n i e  

Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w prowadzonych nad 
współczesną rodziną badaniach, koncentrują się wokół rodzicielstwa  
i aktualnych form tworzenia rodziny. Praca daje wgląd w fenomen współ- 
czesnych typów rodzin: samotne rodzicielstwo, rodziny mieszane i zrekon- 
struowane. W artykule zaprezentowano definicje rodziny i wychowania  
w rodzinie. Podjęto rozważania na temat wychowania, roli rodziny i mo- 
deli rodziny, jakie współcześnie funkcjonują w Słowacji. Obecnie coraz 
więcej rodzin to rodziny typu patchwork oraz rodziny mieszane. Takie 
modele rodziny niosą z sobą różne konsekwencje dla funkcjonowa- 
nia i kondycji jej członków. Innym ważnym problemem podejmowanym  
w artykule są rodziny typu „singiel“ – kobieta pragnie dziecka, ale nie chce 
wiązać się na stałe, tworzyć związku oraz budować rodziny. Przedsta- 
wiono zagrożenia dla funkcjonowania takiej rodziny. W tekście odnaleźć 
można także implikacje do działań pedagoga na polu rodzin, o których 
mowa w publikacji.  

Słowa klucze: rodzina, edukacja, samotne rodzicielstwo, rodzina miesza-
na, rodzina zrekonstruowana 



120 PAVOL TOMÁNEK  

 
 



Social Functioning of Women with Turner Syndrome  121 

 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 1/2013  

ILONA ZADROŻNA 
 

Social Functioning  
of Women with Turner Syndrome 

Research results & discussion 

ABSTRACT: Zadrożna Ilona, Social Functioning of Women with Turner Syndrome. Research 
results & discussion [Społeczne funkcjonowanie kobiet z zespołem Turnera. Wyniki  
badań i dyskusja]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 1, Poznań 
2013. Pp. 121–137. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2539-3. 

The article concerns social functioning of women with Turner syndrome, focusing 
particularly on their family life (relations with parents, siblings, partner and chil-
dren), and relations with others (friends, acquaintances, workmates and members of 
TS support organizations). The author also tries to find correlations between growth 
hormone treatment, sex hormones treatment, age of TS diagnosis, karyotype and 
social functioning of TS women. Turner Syndrome is a quite common (1 in every 
2500 live female births) human genetic disorder which affects only females. Females 
with TS lack all or part of one of two sex X chromosomes. The phenotype of TS 
women includes short stature and ovarian failure (which usually causes infertility) 
specific anatomic abnormalities (such as a short neck with a webbed appearance,  
a low hairline at the back of the neck, and low-set ears) and characteristic neurocog-
nitive profile, which usually does not include mental retardation. The treatment of 
TS girls includes growth hormone and sex hormones therapy. 71 women took part 
in the study (30 from Poland and 41 from other countries – USA, Australia and 
United Kingdom). Researches indicated that generally women with TS showed 
relatively good functioning in relations in family of origin (with parents and sib-
lings) and in social environment (quite high professional activity, good functioning 
in relations with friends and acquaintances). Relations with parents, especially with 
mothers, were usually very close, but often revealed overprotective parents’ attitude 
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towards TS women (even in their adult life). Relations with fathers were slightly 
worse, more often revealing lack of fathers’ acceptance towards TS women. Rela-
tions with siblings were rather close, but again revealed overprotective siblings’ 
attitude towards TS sisters. Researches also revealed relatively weak functioning of 
TS women in relations in family of procreation (with partner and children). 

KEY WORDS: social functioning, women, Turner syndrome 

Turner Syndrome (TS) is a common, human genetic disorder 
(one in every 2500 live female births) that affects only females. Fe-
males with TS lack all or part of one or both X chromosomes. The 
phenotype of TS women includes short stature, lack of sexual de-
velopment and ovarian failure (which usually causes infertility), 
specific anatomic abnormalities (such as a short neck with a webbed 
appearance, a low hairline at the back of the neck, and low-set ears) 
and a characteristic neurocognitive profile, which usually does not 
include mental retardation. 

Turner Syndrome occurs when one sex chromosome is deleted, 
so that instead of the normal 46 chromosomes, of which two are sex 
chromosomes (XX in females and XY in males), the chromosomal 
complement is 45,X. In genetic terms, these patients are neither male 
nor female because the second, sex-determining chromosome is 
absent. However, phenotypically, affected individuals develop as 
females because there is no Y chromosome to direct the fetal gonads 
to the male configuration. Clinically, patients with Turner Syn-
drome are short and they have a small chin, prominent folds of skin 
at the inner corners of the eyes (epicanthal folds), low-set ears,  
a webbed neck, and a shield-like chest. Individuals with Turner 
Syndrome also have an increased incidence of anomalies of the 
heart and large blood vessels. Both the internal and the external 
genitalia are infantile, and the ovaries are only “streaks” of connec-
tive tissue.1 
________________ 

1 Robert D. Utiger, Encycloaepedia Brittanica online, <http://www.britannica. 
com/EBchecked/topic/610330/Turner-syndrome>. 
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The survey concerned social functioning of women with Turner 
Syndrome, focusing particularly on their family life (relationships 
with parents, siblings, partner and children) and relations with oth-
ers (friends, acquaintances, workmates and members of TS support 
organizations). The author also tries to find correlations between 
growth hormone treatment, sex hormone treatment, age at TS diag-
nosis, karyotype and social functioning of TS women. 

Seventy-one women with Turner Syndrome participated in the 
study; 30 from Poland [Polish group], and 41 from western coun-
tries including the USA, Australia and the United Kingdom [west-
ern group]). Most respondents had the characteristic physical TS 
features: a typical respondent was shorter than the average-height 
woman from the general population, had higher BMI (body mass 
index – particularly in the group of women from the western 
group), and had fewer secondary sex characteristics. Most of them 
were treated with growth hormone and hormone-replacement ther-
apy (HRT). Most common karyotypes, as in other research, were 
45,X (monosomic) and 45,X/46,XX (mosaic).2 In general, the survey 
revealed good functioning of women with TS in relationships in the 
family of origin, which consists of parents and siblings (women 
from the Polish group had slightly better relationships), and quite 
weak functioning in the family of procreation, which consists of 
partner and children (if there were any). The survey revealed that 
most women were working (particularly women from the western 
group) and had few or no problems engaging in contacts with oth-
ers and maintaining them. 

The survey was fielded from May to September 2009, predomi-
nantly via an Internet-based3 questionnaire consisting of 42 ques-
________________ 

2 Monosomic or monosomy – denotes the presence of only one chromosome X 
(instead of the typical two in women) from a pair – 45,X; mosaic or mosaicism 
denotes the presence of two or more populations of cells with different genotypes 
i.e. the most common mosaic karyotype 45,X/46,XX denotes the presence of two 
populations of cells: 45,X and 46,XX in one individual. 

3 Some questionnaires were sent by post and some were filled in personally at 
the Turner Syndrome Support Society meeting. 
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tions (mostly multiple choice questions) and four attachments (At-
tachment Styles Questionnaire by M. Plopa, Questionnaire of Retro-
spective Evaluation of Parental Attitudes of Mothers and Fathers by 
M. Plopa, and Intimacy, Passion and Commitment Scales on the 
basis of B. Wojciszke’s triangular typology of love). The survey was 
conducted in Polish and English (back translation was used to trans-
late the questionnaire into English). A pre-test survey was conducted 
to verify that all survey functionality worked correctly. 

Results 

Relations in the family of origin 

Relations with parents 

Most of the women had grown up in families where both moth-
er and father accepted, or accepted and overprotected the TS daugh-
ter. Most respondents accepted their parents and felt accepted by 
them. Additionally, about 50% of women felt overprotected by their 
mothers/fathers. In general, TS women had slightly better relations 
with their mothers than with their fathers (fathers were more often 
rejected and less often accepted by TS daughters). 

The survey revealed lack of significant difference in the relation-
ships of women who had been treated with GH and those who had 
not been treated with GH4 with their mothers, and better relation-
ships with fathers in the GH-untreated women (they were more 
often accepted and less often rejected by their fathers). The women 
who were the tallest and had a normal (or slightly lower) Body 
Mass Index had the best relationships with parents (especially with 
fathers). The shortest and the most obese (those of the highest BMI) 
women had the worst relationships with parents. 
________________ 

4 For the purpose of this study I will use the terms: “GH-treated women” and 
“GH-untreated women”. 
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The survey also revealed lack of significant difference in relation-
ships of HRT5- treated and HRT-untreated women with their fathers 
and better relationships with mothers in the HRT-untreated women 
from other countries. Women with the most visible sex characteristics 
had the best relationships with both mothers and fathers. In compari-
son, women with no visible sex characters had the worst relationships. 

Parents tended to be most protective of girls diagnosed earliest (be-
fore they turned 7) but those girls also had the best relations with both 
mothers and fathers. The women diagnosed relatively late (as teenag-
ers or adults) definitely had the worst relationships with fathers. 

Relations with siblings 

Most TS women had good relationships with their siblings and 
were accepted by them. Twenty percent of TS women felt rejected 
by their siblings. Research revealed a few interesting facts, such as: 

• GH-treated women were much more competitive with their 
siblings, but were also less often rejected by their siblings than 
the GH-untreated women. 

• Women who were diagnosed earliest were much more likely 
to compete with their siblings in comparison to women who 
were diagnosed later in life. 

• In the Polish group, the shortest women had the worst rela-
tionships with their siblings, a correlation not noticed in the 
western group. In both groups, the shortest women were most 
often overprotected by their siblings. 

Relations in the family of procreation 

Relations with partners 

The survey revealed that less than 1/3 of respondents had part-
ners. The majority of TS women never had a sexual partner (60% of 
________________ 

5 HRT = hormone replacement therapy; for the purpose of this study I will use 
the terms: “HRT-treated women” and “HRT-untreated women”. 
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the Polish group and 45% of the western group). The criteria for 
choosing the partner were the same as in the general population of 
women (love, fascination, partner’s reliability) but – in contrast to 
the general population of women – most of the TS women men-
tioned the most important criteria, which was their partner’s ac-
ceptance of them. 

Most of the existing relationships with partners revealed a low 
level of passion and, at the same time, a very high level of commit-
ment,6 inadequate to the length of the relationship with the partner 
(so, in general, respondents were functioning poorly in sexual rela-
tions with partners, but put a lot of effort into maintaining the rela-
tionship itself, even if it was only a short-term relationship. 

The other interesting thing was that the anxious/ambivalent at-
tachment style occurred much more often than in the general popu-
lation of women (as adults, people having anxious/ambivalent at-
tachment style are worried that they cannot trust their partner and 
that they may be rejected, and tend to think that they are not ac-
cepted by them (Hazan & Shaver, 1987, in: Wojciszke, 2006). The 
research revealed the need to support girls and women with TS 
concerning self-acceptance and “healthy” functioning in relation-
ships with partners. 

Both GH treatment and hormone replacement therapy revealed 
a positive correlation with functioning in relationships with part-
ners: the GH/HTZ-treated women trusted their partners and felt 
accepted by them more often than the GH/HTZ-untreated women; 
moreover, TS women lacking visible sex characteristics (such as 
properly developed breasts or a “feminine” silhouette) looking 
more support in their partners and felt unaccepted by them more 
often. They also showed anxious/ambivalent and avoidant attach-
________________ 

6 In Sternberg’s Triangular theory of love, there are three main aspects of love: 
passion (sexual excitement, infatuation), intimacy (closeness, support and sharing) 
and commitment (the decision to take steps to maintain the relationship). One can 
have none, any one, any two, or all three of the aspects in a relationship. Although 
there are actually eight types of relationships that the theory assumes, the most 
desirable kind of love – consummate love – is the combination of all three aspects. 
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ment style in relationships with their partners much more frequent-
ly, and tended to function poorly in sexual relationships in compar-
ison to TS women with one or two visible sex characteristics. 

HRT-untreated women lacking visible sex characters tend to 
build relations characterized by a low level of passion and intimacy 
and, at the same time, a very high and often inadequate level of 
commitment. 

Age at which the women had been diagnosed with TS seemed to 
have some influence on their functioning in relationships: the wom-
en diagnosed earliest (before they turned 7) had the best relation-
ships, while those diagnosed as adolescents and adults definitely 
had the worst (women diagnosed as adolescents also functioned the 
worst in sexual life). 

The research also revealed slightly better functioning in rela-
tions with partners in women with mosaic karyotype 45,X/46,XX 
(with normal line) compared to women with classic monosomy 45,X. 

Relations with children 

Only three respondents had children (due to typical for TS prob-
lems with fertility and/or lack of partner), and none of them were 
biological mothers (children had been adopted). 

Relations beyond family 

Relations in TS support groups 

Only slightly more than 40% of the respondents were members 
of TS support groups – most often the women diagnosed earliest (in 
early childhood), and latest (in adulthood). For most of them, this 
was a place to initiate informal relationships with other members. 
Neither GH therapy nor HRT showed a significant correlation with 
belonging to TS support group. 
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Work and relations with co-workers 

The survey revealed a very optimistic picture of TS women as 
employees, as opposed to what had been thought in previous publi-
cations: more than 60% of TS women had been working (slightly 
more in western than in the Polish group). The HTZ-untreated 
women and those with less visible sex characteristics (such as aver-
age size breasts or more feminine silhouette) were more often un-
employed than the HTZ-treated and more “feminine” women 
(those of more visible sex characters). The shortest, HTZ-untreated 
women and those of the higher BMI tended to have closer, more 
friendly and less formal relationships with co-workers. 

Relations with friends and acquaintances 

Although the majority of previous publications revealed weak 
and quite limited functioning of women with TS in their “social life” 
(this term will be used to describe the relationships with friends and 
acquaintances) (compare with Siegel, Clopper, Stabler, 1998; Su-
zigan et al., 2004; Carel et al., 2005; Łącka, Ławniczak, w: Twar-
dowski (red.), 2006), the survey seemed to give very optimistic re-
sults in this issue: 

• 75% of respondents admitted to having frequent contact with 
their friends/acquaintances; 

• although a majority of previous publications described wom-
en with TS as avoiding interpersonal relations (e.g. Bondy, 
2008), about 50% of respondents declared being extrovert (be-
ing energized by being around other people, enjoying social 
situations, and being surrounded by other people); 

• 75% of respondents were satisfied with their social life; 
• the vast majority of respondents claimed to have a friend. 
In turn, respondents very rarely admitted initiating contacts 

with others (25% of respondents initiated them rarely or occasional-
ly). Moreover, in the Polish group half of respondents (!) based the 
choice of their friends on the level at which they were accepted by 
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them (this pattern was not so obvious in the western group, where 
only 20% of respondents took this criterion into consideration when 
choosing friends). 

The women diagnosed earliest functioned best in contacts with 
others (acquaintances). In turn, those diagnosed in adolescence 
showed the weakest functioning in this domain. 

Discussion 

Girls with TS should be diagnosed7 as soon as possible.8 Most women 
had been diagnosed relatively late – over 1/3 of them had been diag-
nosed between the age of 12 and 18 (which is considered as the usual 
appearance of puberty) or even later! The need of early diagnosis is 
explained not only by medical reasons (such as detection and early 
treatment of some congenital disorders, or early and adequate man-
agement of GH and HRT treatment in young TS girls), but also by 
psychological and social issues: women diagnosed earliest (before 
they turned 7) functioned best in all tested areas (in relations with 
parents, siblings, their partners and friends) in comparison with 
women diagnosed later in life (in late childhood, adolescence and 
adulthood). 

Growth Hormone therapy should be implemented in the optimal and 
sensitive period in life in order to achieve the best effects (proper adult 
height9). The validity of GH therapy is obvious and confirmed by 
many medical researches. This study revealed that it is also effective 
from the social point of view: GH-treated women proved to function 
________________ 

7 Some characteristic physical features allow to identify Turner Syndrome as 
early as in utero or shortly after birth. 

8 Statistics show that although the age of TS diagnosis constantly lowers, some 
girls/women are still diagnosed too late – in 1982 about 33% of TS girls had been 
diagnosed as late as in adolescence (Hall, Sybert, Williamson et al., 1982), in 1991 – 
about 45% of TS girls had been diagnosed after they had turned 12, and in 2003 – 48% 
of them had been diagnosed aged 1–12 (Massa, Verlinde, De Schepper et al., 2005). 

9 The average woman with TS who has not been treated with GH is about 23 cm 
shorter than the average woman from the general population. 
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better in close relationships with others – partners and friends, than 
women who had not been treated with GH. Relationships with 
mothers and siblings, and functioning in support groups, sexual and 
social life were similar in both groups (GH-treated and GH-untreated). 
At the same time, the tallest women functioned best in relations with 
parents, siblings, and co-workers and in sexual life in comparison to 
shorter and especially to the shortest women. There are some discus-
sions concerning side effects of GH-treatment but most doctors are 
inclined to think that the benefits of such treatment (both medical and 
psychological) significantly outweigh those undesirable effects. 

Hormone replacement therapy should be implemented at the optimal 
age10 in order to achieve induction of puberty and development of sex 
characteristics at an appropriate age. This study revealed that HRT-
treated women functioned better in relationships with partners (also 
in sexual life), in contacts in support groups, in working life, and in 
relationships with friends than women who had not been treated 
with the HRT. Moreover, the women with more visible sex character-
istics11 (in most cases the ones treated with HRT) functioned better in 
relationships within the family of origin (with parents and siblings), 
relationships (including sexual life), contacts in support groups and 
in working life in comparison to women lacking in visible sex charac-
teristics. Thus, Hormone Replacement Therapy seems to have an une-
quivocally positive influence on quality of life for women with TS. 

Body Mass Index (BMI)12 has been proved to be higher than 
usual in women with TS in many studies. Thus, it is very important 
that all possible factors (including growth hormone therapy) which help to 
________________ 

10 Newest research (Bondy et al., 2007) recommend implementing hormone 
replacement therapy at the age of 12. 

11 Two secondary sex characteristics have been taken into consideration in this 
study: breast development and feminine silhouette; development of pubic hair has 
not been considered as the factor potentially affecting social functioning as: (1) it is 
not “socially visible”, and (2) some research indicates that development of pubic 
hair is normal and does not differ from the general pattern. 

12 Body mass index, a standardized estimate of an individual’s relative body fat 
calculated from height and weight; the formula for calculating BMI is weight in 
kilograms (kg) divided by height in meters (m) squared. 
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maintain accurate BMI, are implemented, i.e. relevant dose of physical 
activity, relevant diet, “healthy” lifestyle (dietician’s advice may be 
helpful).13 The study revealed that women of normal (or lower) BMI 
functioned better in many aspects including relationships in family of 
origin (with parents and siblings), contacts in support groups and 
with acquaintances. Additionally, women of normal/lower BMI from 
the Polish group admitted to having more friends and better relation-
ships with them than did women of higher BMI (overweight or obese). 

In relationships with fathers, there is a great need for more obvious 
paternal participation in the bringing up/ treatment process of their daugh-
ters with TS, especially for those diagnosed in adolescence. The women 
diagnosed in adolescence functioned definitely worst in relationships 
with partners and in sexual life in adulthood, which could be 
caused/affected by (mostly) undesirable relations with fathers in 
adolescence. A father’s “presence” and the quality of his relationship 
with his daughter is very meaningful, especially in her adolescence. 
The relationship with her father simply affects a daughter’s future 
functioning as a partner (wife) and mother. It also affects a daughter’s 
self-esteem, feeling feminine and sexually attractive to the opposite 
sex, and the main factor in all of this is the father’s acceptance of the 
daughter. Experiencing this acceptance is most important in adoles-
cence, as this period of life has a lot to do with forming self-esteem 
and self-acceptance. Providing psychological support for fathers and 
daughters, especially for those diagnosed in adolescence, might pro-
vide desirable improvement in father-daughter relationships. 

Hormone Replacement Therapy as well as the Growth Hormone 
Therapy (the need for daily intake of hormones (both oral and in-
jected14) might be a psychological problem not only for TS girls but also 
for their parents/siblings. Women who took HRT seemed to function 
much worse in their relationships with mothers (in the Western 
________________ 

13 Additionally, it helps prevent osteoporosis and diabetes (type II); as the TS 
women are much more likely than the women from the general population to suffer 
from these at any stage of their lives. 

14 Daily GH injections may be considered as unfair and leading to pain and fear, 
especially in young girls who usually have the jabs done by their parents. 
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group) and with siblings (both groups). In turn, those treated with 
GH seemed to function worse in relations with fathers (both 
groups). Therefore, the parents of TS girls should be trained to do GH 
injections as well as provided with optimal psychological/educa-
tional support (the information on how to explain the need of daily 
injections to the youngest TS girls should be also given). 

TS girls as well as their parents should be provided with relevant psy-
chological support, especially at the time of the girl’s diagnosis and shortly 
thereafter, no matter the age at which she was diagnosed. Diagnosis of TS 
usually modifies the relationships within the family and the way it 
normally functions; thus, it is vital to communicate it in the appro-
priate way15: having found out that their daughter suffers from the 
genetic disorder, parents are often confused and shocked, as they 
expected a healthy child which takes after them. In turn, they get 
the baby who doesn’t take after any of them and usually has a lot of 
health issues. So the parents need to go through a specific kind of 
“bereavement” – they must part with the picture of the ideal daugh-
ter they dreamed of, and accept her as she is. The survey revealed 
that the shortest women, those lacking sex characteristics, and 
overweight or obese, had much worse relationships with parents 
than the women of more “socially accepted” appearance. Surpris-
ingly, the karyotype 45,X (theoretically the one involving most 
characteristic physical TS features) didn’t seem to have any impact 
on relationships with parents. 

TS girls should be supported in learning self-acceptance and the ability 
to develop “healthy” functioning in relationships. Most existing rela-
tionships with partners revealed a very high level of commitment, 
disproportionate to the length of the relationship (so, in general, 
respondents functioned poorly in sexual relationships with part-
ners, but put a lot of effort into maintaining the relationship itself, 
________________ 

15 “Model informing procedure” (Cunningham, Morgan and McGucken) says 
that parents should (1) be informed about the child’s diagnosis as soon as possible, 
(2) both of them should be informed, and (3) the efforts should be made to give 
them as detailed information as possible (including information about different 
support possibilities [psychological/educational/medical support]). 
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even if it was only a short-term relationship). Also the anxious/am-
bivalent attachment style occurred much more often than in the 
general population of women. 

Efforts should be made to help16 women with TS realize themselves 
in motherhood as one of the developmental tasks of early adulthood 
(Havighurst R., 1971) and an important factor affecting the quality 
of their lives (compare with the “Integrated Support for TS Affected 
Persons” diagram created by M. Ławniczak).17 This particularly 
refers to Poland (Polish group of respondents) where the adoption 
procedures are sometimes very long and oocyte donation (which is 
the most common way of having a baby for infertile couples) is not 
legally sanctioned. 

Efforts should be made to increase the number of TS girls/women be-
coming members of support groups. Those groups are an important ele-
ment of an integrated support system for women with TS, supporting them 
in improving the quality of their lives.18 It should particularly refer to 
the older girls with TS (in their late childhood and adolescence), as 
the survey revealed that they were least often the members of sup-
port groups and at the same time need support the most. The sur-
vey revealed that the support group members were mostly women 
diagnosed earliest (undoubtedly thanks to their parents) and diag-
nosed latest – often in their adulthood when they felt the need of 
support themselves – in that case, it might have been too late for rele-
vant educational, emotional or psychological support). Thus effort 
should be made to spread information about Turner Syndrome itself, 
as well as about support groups for those affected by TS in many 
ways. A good example would be two Polish guidebooks (one edited by 
Prof K. Łącka, the other – by A. Wiśniewski, M.D.), issued in 2009, in-
________________ 

16 Research show that only 2–5% of TS women are able to get pregnant 
naturally. 

17 This can be found in: M. Ławniczak. Zintegrowane wspomaganie harmonijnego 
rozwoju osób dotkniętych zespołem Turnera w Wielkopolsce (aktualny stan, potrzeby), 
<www.turnersyndrom.org.pl>. 

18 Compare with “Integrated Support for TS Affected Persons” diagram created 
by M. Ławniczak. 
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tended not only for TS women and their families, but also for GP’s 
(first contact doctors), teachers and other specialists. 

Efforts should be made to increase the number of women with TS having 
active working lives, especially among Polish women with TS (one 
third of them has not been working). The first step in this process 
should be implementation, upon entering school, of relevant psycho-
logical and educational supports aimed at identification and stimula-
tion of girls’ interests/abilities, and support for them in choosing 
optimal professional careers (professional orientation). Getting edu-
cation, an occupation and a job is vital in achieving a satisfying quali-
ty of life in every adult woman, including those with TS. 

Worse functioning in social life and at the same time much bet-
ter relationships with co-workers has been noticed in women who 
had not been treated with GH therapy nor took the HRT (thus the 
shortest, of higher BMI and lacking sex characters), and who had 
been diagnosed latest. This may lead to the conclusion that main-
taining very close contacts at work (similar to relationships) was  
a kind of compensation for not having a satisfying social life and 
experiencing difficulties establishing and maintaining relations in 
the wider social environment. Thus, supporting TS women in social 
adaptation and integration (sessions with psychologist/ pedagogue, incul-
cating self-confidence and high self-esteem from the earliest years) may 
positively affect their social functioning in adulthood and lead to improve-
ment of their overall quality of life. 

References 

APPELT K., WOJCIECHOWSKA J., Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Poznań 
2002. 

BANNINK E.M.N., SGA and Turner syndrome. The impact of growth hormone treatment 
on physical and mental well-being, Rotterdam 2006. 

BONDY C.A. ET AL., Care of girls and women with Turner Syndrome: a guideline of the 
Turner Syndrome Study Group, J. Endocrin Metab, October 2007. 

CAREL J.C., ECOSSE E., BASTIE-SIGEAC I., CABROL S., TAUBER M., LEGER J., NICOLINO M., 
BRAUNER R., COSTE J., CHAUSSAIN J.L., Quality of life determinants in young women 
with Turner’s Syndrome after growth hormone treatment: Results of the StaTur Popu-



Social Functioning of Women with Turner Syndrome  135 

lation-based Cohort Study, The Journal Clinical Endocrinology & Metabolism 
April 2005, 90(4), 1992–1997. 

CAREL J.C., ELIE C., ECOSSE E., TAUBER M., LÉGER J., CABROL S., NICOLINO M., 
BRAUNER R., CHAUSSAIN J.L., COSTE J., Self-Esteem and Social Adjustment in 
Young Women with Turner Syndrome – Influence of Pubertal Management and Sexu-
ality: Population-Based Cohort Study, The Journal of Clinical Endocrinology  
& Metabolism, Vol. 91, No. 8, 2972–2979. 

CONWAY G.S., The impact and management of Turner’s syndrome in adult life, Best Prac-
tice & Research Clinical Endocrinology and Metabolism 2002, Vol. 16, No. 2, 
243–261. 

CUNNINGHAM C.C., MORGAN P.A., MCGUCKEN R.B., Down’s syndrome: is dissatis-
faction with disclosure of diagnosis inevitable?, Dev Med Child Neurol. 1984 Feb, 
26(1), 33–39. 

DAVENPORT M.L., PUNYASAVATSUT N., STEWART P.W., GUNTHER D.F., SAVENDAHL L., 
SYBERT V.P., Growth failure in early life: an important manifestation of Turner syn-
drome, Horm Res. 2002, 57(5–6), 157–164. 

GRACKA M., RADOSZEWSKA J., WIŚNIEWSKI A., Choroba dziecka w percepcji rodziców 
dziewczynek z Zespołem Turnera, Pediatria Polska 1994, LXIX, 6, 431–435. 

HALL J.G., SYBERT V., WILLIAMSON R.A., ET AL., Turner’s Syndrome – clinical Genetics 
Conference, Children’s Ortopedic Hospital and Medical Center, Seattle and University 
of Washington (Specialty Conference), West J. Med. 1982, Jul., 137, 32–44. 

HAVIGHURST R.J., Developmental Tasks and Education, New York 1971. 
HOVATTA O., Pregnancies in women with Turner's syndrome, Ann Med. 1999, Apr., 

31(2), 106–110. 
JEŻ W., Kobiety z zespołem Turnera. Pomiar jakości życia, próba zastosowania pomocy, 

rozprawa habilitacyjna, Katowice 1999. 
LAGROU K., FROIDECOEUR C., VERLINDE F., CRAEN M., DE SCHEPPER J., FRANCOIS I., 

MASSA G., Psychosocial functioning, self-perception and body image and their 
auxologic correlates in growth hormone and oestrogen-treated young adult women with 
Turner syndrome, Horm Res. 2006, 66(6), 277–84. Epub 2006 Aug 11. 

LEW-STAROWICZ Z., JEŻ W., IRZYNIEC T., KABZIŃSKA M., BOĆKOWSKA E., Sexual 
Aspects of Women with Turner’s Syndrome, Sexuality and Disability 2003, Vol. 21, 
No. 4. 

ŁAWNICZAK M., Optymistyczne aspekty współczesnego podejścia do problemów zespołu 
Turnera, Pediatria Polska 2005, 80, 3, 304–308. 

ŁAWNICZAK M., Zintegrowane wspomaganie harmonijnego rozwoju osób dotkniętych 
zespołem Turnera w Wielkopolsce (aktualny stan, potrzeby), <www.turnersyndrom. 
org.pl>. 

ŁAWNICZAK M., ŁĄCKA K., Zintegrowane wspomaganie harmonijnego rozwoju osób 
dotkniętych zespołem Turnera, [in:] A. Twardowski (ed.), Wspomaganie dzieci z ge-
netycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin, Stowarzyszenie GEN, Po-
znań 2006. 



136 ILONA ZADROŻNA 

ŁĄCKA K., Zespół Turnera – korelacja pomiędzy kariotypem a fenotypem, Endokrynologia 
Polska 2005, t. 56, nr 6. 

MASSA G., VERLINDE F., DE SCHEPPER J., THOMAS M., BOURGUIGNON J.P., CRAEN M., 
DE ZEGHER F., FRANCOIS I., DU CAJU M., MAES M., HEINRICHS C., Trends in age at 
diagnosis of Turner syndrome, Arch. Dis. Child. 2005, 90, 267–268. 

RANKE M.B., Turner Syndrome, European Journal of Endocrinology 1999, 141, 216–217. 
SAENGER P., ALBERTSSON WIKLAND K., CONWAY G.S., DAVENPORT M., GRAVHOLT C.H., 

HINTZ R., HOVATTA O., HULTCRANTZ M., LANDIN-WILHELMSEN K., LIN A., 
LIPPE B., PASQUINO A.M., RANKE M.B., ROSENFELD R., SILBERBACH M., Recom-
mendations for the diagnosis and management of Turner Syndrome, The Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism 2001, Vol. 86, No. 7. 

SIEGEL P., CLOPPER R., STABLER B., The psychological consequences of Turner Syndrome 
and Review of the National Cooperative Growth Study Psychological Substudy, Pedi-
atrics 1998, 102, 488–491. 

STERNBERG R., A Triangular Theory of Love, [in:] H.T. Reis, C.E. Rusbul., Close Rela-
tionships, Psychology Press, New York 2004. 

SUZIGAN L.Z., PAIVA E SILVA R.B., LEMOS MARINI S.H., BAPTISTA M.T., GUERRA G. JR, 
MAGNA L.A., MACIEL GUERRA A.T., Turner syndrome: the patients' view, J. Pediatr 
(Rio J) 2004 Jul–Aug, 80(4), 309–314. 

SUZIGAN L.Z., SILVA R.B., MACIEL-GUERRA A.T., Turner syndrome: psychosocial aspects, 
Arq Bras Endocrinol Metabol. 2005 Feb, 49(1), 157–164. Epub 2006 Mar 16. 

VERLINDE F., MASSA G., LAGROU K., FROIDECOEUR C., BOURGUIGNON J.P., CRAEN M., 
DE SCHEPPER J., DU CAJU M., HEINRICHS C., FRANCOIS I., MAES M., Belgian Study 
Group of Pediatric Endocrynology; Health and psychosocial status of Patients with 
Turner syndrome after transition to adulthood: the Belgian experience, Hormone Re-
search 2004, 62, 161–167. 

WIŚNIEWSKI A., STUPNICKI R., MILDE K., SZUFLADOWICZ-WOŹNIAK J., Urodzeniowa 
masa i długość ciała chorych na zespół Turnera, Postępy Neonatologii 2006, nr 2(10). 

WOJCISZKE B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2006. 

Społeczne funkcjonowanie kobiet  
z zespołem Turnera 

S t r e s z c z e n i e  

Artykuł dotyczy społecznego funkcjonowania kobiet z ZT, zwłaszcza 
ich życia rodzinnego (relacji z rodzicami/rodzeństwem/partnerem/dzieć-
mi) oraz relacji społecznych (z przyjaciółmi, znajomymi, współpracowni-
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kami i członkiniami organizacji wsparcia dla kobiet z ZT). Autorka próbuje 
znaleźć korelacje pomiędzy leczeniem hormonem wzrostu i hormonami 
płciowymi, wiekiem diagnozy ZT i kariotypem a funkcjonowaniem spo-
łecznym kobiet z ZT.  

Zespół Turnera (ZT) jest dość często występującym zaburzeniem gene-
tycznym (1/2500 żywych noworodków płci żeńskiej), występującym tylko 
u kobiet. Kobiety z ZT wykazują całkowity lub częściowy brak jednego  
z pary chromosomów płciowych X. Fenotyp kobiet z ZT charakteryzują: 
niski wzrost, zaburzenia rozwoju seksualnego i pierwotna niewydolność 
jajników (zwykle powodująca bezpłodność), specyficzne wady anatomicz-
ne oraz charakterystyczny profil neuropoznawczy (zazwyczaj nieobejmują-
cy niepełnosprawności intelektualnej). Terapia dziewcząt z ZT polega na 
leczeniu hormonem wzrostu i hormonami płciowymi. 

W badaniach udział wzięło 71 kobiet (30 z Polski oraz 41 z innych kra-
jów – z USA, Australii i Wielkiej Brytanii). Wynika z nich, że generalnie 
kobiety z ZT funkcjonują stosunkowo dobrze w relacjach w rodzinie po-
chodzenia (z rodzicami/rodzeństwem) oraz w środowisku społecznym 
(dość wysoka aktywność zawodowa, dobre funkcjonowanie w kontaktach 
towarzyskich i relacjach przyjaźni). Relacje z rodzicami/rodzeństwem 
zwykle były bardzo bliskie, ale często ukazywały nadmiernie ochraniającą 
postawę rodziców/rodzeństwa wobec kobiety z ZT (nawet w jej dorosłym 
życiu). Z badań wynika też słabe funkcjonowanie w relacjach w rodzinie 
prokreacji (z partnerem/dziećmi): więcej kobiet niż w ogólnej populacji 
miało problemy ze znalezieniem partnera i założeniem rodziny. 

Słowa klucze: funkcjonowanie społeczne, kobiety, zespół Turnera 
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Jak wyzwalać rozwojowy potencjał dziecka z autyzmem  
– recenzja książki Hanny Olechnowicz i Roberta Wiktorowicza  
– Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego 

Publikacja Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, napi-
sana przez prof. Hannę Olechnowicz we współpracy z Robertem Wikto-
rowiczem, na półki księgarń trafiła niedawno, lecz mimo to już teraz moż-
na bez wahania nazwać ją swoistym przewodnikiem dla praktyków 
pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spek-
trum. Po Dziecko własnym terapeutą (1995) i Wokół autyzmu: fakty, skojarzenia, 
refleksje (2004) książka ta wydaje się stanowić niejako kontynuację łączące-
go dwa nurty – relacyjny i rozwojowy – podejścia do wspierania dzieci  
z tymi tak poważnymi trudnościami emocjonalnymi. To, co najbardziej 
wartościowe w tekstach Olechnowicz to swoista niedyrektywność, o której 
zachowanie postuluje w terapii dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorders), 
uwidacznia się ona nawet w sposobie, w jaki Autorka kieruje słowa do 
potencjalnego Czytelnika. Olechnowicz nie narzuca bowiem swych poglą-
dów. Nie próbuje przekonywać, iż podejście przez Nią preferowane jest 
lepsze aniżeli znajdujące się na drugim skraju dyrektywności podejście 
edukacyjne, czyli związane w głównej mierze z paradygmatem behawio-
ralnym. Nieustannie podkreśla wręcz, że Jej teoria może, a nawet powinna 
stanowić jego uzupełnienie, a odmienność sposobu myślenia behawiory-
stów i terapeutów relacyjnych nie wyklucza ich współpracy, lecz przeciw-
nie – dowodzi konieczności ich komplementarnego współdziałania. Podej-
ście Olechnowicz jest efektem przede wszystkim bardzo precyzyjnej  
i refleksyjnej obserwacji własnej, długoletniej pracy z dziećmi z trudno-
ściami emocjonalnymi i relacyjnymi, dokonanej przez Autorkę, dzięki 
czemu zyskuje wymiar intuicyjny, charakterystyczny dla wielu nurtów 
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pracy klinicznej z dziećmi (por. np. Zalewska 1998). Mimo wyraźnego 
subiektywizmu pozostaje jednak w pełni spójne z wieloma aktualnymi 
wynikami badań nad postrzeganiem społecznym, czy tak modnej koncep-
cji rozwoju teorii umysłu, do których nieustannie Autorka odwołuje się, 
tworząc spójną, silnie osadzoną w praktyce, dzięki czemu przydatną  
w codziennej pracy, terapeutycznej narrację. 

Publikację rozpoczyna krótki opis kursu kwalifikacyjnego dla nauczy-
cieli dzieci z autyzmem, przygotowanego przez zespół pracujący w Klubie 
Terapeutycznym dla Dzieci z Poważnymi Problemami Emocjonalnymi, 
którego prof. Olechnowicz jest założycielką. Z klinicznymi doświadcze-
niami terapeutów Klubu Czytelnik mógł zapoznać się już znacznie wcześ-
niej, między innymi w Opowieściach terapeutów (1997), czy ich kontynuacji – 
Drugich opowieściach terapeutów (2000). Jego organizacja oraz działalność 
zostały też szeroko opisane i zilustrowane licznymi zdjęciami w innej po-
zycji pt. Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku (1999). W Dziecku z autyzmem 
opis ten uzupełniony został o wspomniany element dydaktyczny działal-
ności owej placówki, podsumowujący długofalowy projekt podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi z ASD. Wydaje się, 
że fragment ten, umieszczony na pierwszych stronach książki, jasno precy-
zuje, do kogo jest ona kierowana i czego spodziewać się można po dalszej 
jej zawartości. I rzeczywiście, praktycy poszukujący bezpośrednich wska-
zówek, scenariuszy, inspiracji do pracy sięgając po Drogi rozwoju w auty-
zmie, z pewnością się nie zawiodą. 

Część główna książki podzielona jest na cztery sekcje. Pierwsza z nich, 
najkrótsza, to zwarte teoretyczne wprowadzenie w problematykę autyzmu 
postrzeganego jako biologicznie uwarunkowane zablokowanie tych za-
chowań, które służą do tworzenia więzi emocjonalnych z innymi ludźmi. 
Olechnowicz twierdzi, iż podstawowym problemem dzieci z autyzmem 
jest swoista nadwrażliwość układu nerwowego na wszelkiego rodzaju 
bodźce, które przez przeciętne dziecko są tolerowane, a u dziecka z ASD 
wywołują przeciążenie organizmu i skutkują wycofaniem do własnego, 
zdecydowanie mniej zagrażającego, bezpieczniejszego świata. Powodem 
tego stanu rzeczy jest założenie, iż receptory zmysłowe dziecka z ASD 
działają nieustannie „na zwiększonych obrotach”, a każdy bodziec odbie-
rany jest ze zwiększoną siłą i intensywnością. Tak silne bodźce rejestrowane 
przez organizm dziecka i przetwarzane na poziomie ciała, które – zgodnie 
z hipotezą markera somatycznego autorstwa Damasio (2000, 2002) – sta-
nowią o kolorycie i kształcie odczuwanych emocji, determinując występo-
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wanie oraz chroniczne utrzymywanie się wysokiego poziomu lęku, zwią-
zanego z niemożnością poradzenia sobie z przytłaczającymi doznaniami. 
Doznania te nie mogą zostać zintegrowane, lecz docierają pojedynczo, 
bombardując osłabiony organizm dziecka, które to – jak się wydaje całkiem 
racjonalnie – decyduje się odcinać od owego źródła nieprzyjemnych, za-
grażających doświadczeń i stopniowo wycofuje do swego małego, auty-
stycznego (pustego, lecz bezpiecznego) świata. Mimo iż w dziecku obecne 
są pragnienie bliskości oraz potrzeba miłości i opieki ze strony znaczących 
opiekunów, priorytetem staje się ochrona organizmu przed całkowitą de-
strukcją związaną z (nieco obrazowo ujmując) „przepaleniem bezpieczni-
ków” w układzie nerwowym. Ów wysoki poziom lęku łączy się wprost 
proporcjonalnie z wysokim poziomem kortyzolu we krwi. Już w wielu 
badaniach udało się wykazać, iż ten związek chemiczny destrukcyjnie 
działa zarówno na poszczególne struktury mózgu – między innymi hipo-
kamp, ciało migdałowate – jak również blokuje całkowicie proces uczenia 
się (Francis i in. 1999; Szubert i in. 2008; McCrory i in. 2011; Spratt i in. 
2012). Jest bowiem odpowiedzialny za tak zwaną lękową dekortykację, 
czyli zablokowanie przepływu impulsów pomiędzy układem limbicznym 
a korą nową, w szczególności korą przedczołową, odpowiedzialną między 
innymi za integrowanie docierających informacji, funkcje wykonaw-
cze/kontrolne oraz postrzeganie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, iż, jak 
mówił Wygotski (1971), proces uczenia się – rozwój wyższych funkcji psy-
chicznych – zachodzi w kierunku od zewnątrz do wewnątrz, a więc po-
czątkowo ma charakter interpersonalny, a dopiero później ma miejsce in-
ternalizacja doświadczeń, dziecko z autyzmem wydaje się tkwić w swego 
rodzaju sytuacji bez wyjścia. Niemożność zintegrowania bodźców, zbyt 
silne ich doświadczanie powodują lęk i wycofanie. Uczenie się staje się 
niemożliwe. Dziecko odwraca się od świata, zwraca do wewnątrz i pozo-
staje całkowicie niewrażliwe na dopływające społeczne bodźce. Wydaje się, 
że w takim kontekście wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, nawet 
prowadzone przez najbardziej zdeterminowanych, oddanych, kreatyw-
nych nauczycieli-terapeutów, skazane są z góry na niepowodzenie. Olech-
nowicz zakłada więc, że aby proces edukacyjny, czy interakcje o charakte-
rze dydaktycznym, mógł stać się skuteczny, priorytetowe jest pokazanie 
dziecku, iż świat na zewnątrz może być przyjemny, a bodźce nie muszą 
przynosić cierpienia, lecz stanowią potencjalne i bardzo zasobne źródło 
radości. Według Olechnowicz sposobem na realizację tego celu jest podą-
żanie za dzieckiem − kierowanie się jego potrzebami i preferencjami, by 
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zrozumieć, co i dlaczego staje się tak obciążające i przerażające. Autorka 
nieustannie podkreśla, jak ważne jest więc sprawdzenie, jakiego rodzaju 
subtelny kontakt dziecko jest w stanie przyjąć i tolerować, a następnie stop-
niowe – bardzo ostrożne i poparte niezwykle uważną obserwacją reakcji 
dziecka – powiększanie zakresu działań terapeutycznych, na przykład po-
przez zwiększanie pola dotyku, wydłużanie czasu spoglądania na dziecko, 
mówienia do niego. Metodę tę można nazwać metodą maleńkich kroków. 
Olechnowicz sugeruje wręcz, by pracę terapeutyczną zaczynać od pojedyn-
czych reakcji, oddziałując na początku tylko na jeden ze zmysłów dziecka. 
Zachowanie tej zasady, jak i przyjęcie postawy otwartości, wytrwałości  
i ciekawości przez terapeutę, daje nadzieję, iż w którymś momencie odnajdzie 
on ukryte w autystycznym świecie dziecko i wyzwoli je z krępujących wię-
zów. Dopiero gdy choć na chwilę uda się obniżyć zbyt wysoki i blokujący 
rozwój poziom pobudzenia, dziecko będzie mogło przekonać się, iż głęboki 
kontakt z drugim człowiekiem może być źródłem obopólnej przyjemności. 

W każdej ze swych publikacji, również i tej najnowszej, Olechnowicz 
podkreśla, iż dzieci nieustannie komunikują otoczeniu, jakie są ich potrze-
by. Dzieci autystyczne również, mimo że ich zachowanie wydaje się być 
„automatyczne”, „stereotypowe”, „pozbawione sensu” czy „odtwarzane 
mechanicznie”. Jest takie tylko pozornie. Na swój sposób, korzystając  
z własnego słownika, tak jak tylko potrafią, owe dzieci próbują przekazać 
to, co czują. Starają się przybliżyć nieco świat, w jakim przyszło im żyć – 
widziany ich pełnymi lęku oczami. Świat, który jest dla nas często niezro-
zumiały, tajemniczy, bardzo odległy i właśnie dlatego dzieci zapraszają nas 
do jego poznania. I wydaje się, że jedynie przyjęcie owego zaproszenia, 
wejście w ową dziwną, może niekiedy również i nas przerażającą, rzeczy-
wistość pozwala dotrzeć do zalęknionego, wycofanego malucha, by wziąć 
go za rękę i pokazać, jak fascynującą przygodą może być życie. 

Po krótkim wstępie teoretycznym, uzupełnionym o bardzo szczegóło-
wy opis metody DIR/Floortime Stanleya I. Greenspana i Sereny Wieder,  
z założeń której w dużej mierze czerpie inspirację Olechnowicz (szczegól-
nie konstruując już konkretne programy oddziaływań i scenariusze zajęć), 
Czytelnik zapoznać się może z ogólnymi wskazówkami metodycznymi do 
pracy z dziećmi wycofanymi. Dotyczą one między innymi powiązań oraz 
konieczności równoległego prowadzenia diagnozy i terapii, czyli owej 
nieustannej obserwacji, a także ewaluacji zachowań dziecka i elastycznego 
dopasowywania programu do aktualnych jego potrzeb. Do tego fragmentu 
w bezpośredni sposób odnoszą się kolejne dwie części książki, stanowiące 
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o jej niepowtarzalności, czyli część II – diagnostyczna oraz część III – tera-
peutyczna. W każdej z nich Autorka proponuje gotowe, precyzyjnie opra-
cowane i dopracowane, karty terapeutyczne, dzięki którym poznanie auty-
stycznego świata dziecka staje się zdecydowanie łatwiejsze. W części II  
– diagnostycznej – zawarte zostały dwa pakiety kart oraz rozbudowany 
arkusz wstępnej diagnozy sytuacji psychicznej i potrzeb terapeutycznych 
dziecka, który pozwala poznać szereg jego preferencji oraz przyzwyczajeń. 
Pierwszy pakiet kart diagnostycznych – Reaktywność zmysłów – obejmuje 
takie obszary, jak: próg tolerancji na bodźce zewnętrzne, reaktywność słu-
chową, obszary wrażliwości na dotknięcie, sposoby autostymulacji zmysłu 
równowagi, wykorzystanie wrażliwości węchowej i wrażliwość układu 
wegetatywnego. Drugi pakiet natomiast – Dążenia i samorzutne działania 
– to opisy: sposobów pomiaru dynamiki zachowania, dążenia do ludzi  
i obiektów nieożywionych, poziomu niepokoju ruchowego i zdolności 
koncentracji uwagi, zdolności w zakresie samokontroli emocjonalnej, oceny 
barwy i ekspresji tonu głosu dziecka, zdolności w zakresie rysowania oraz 
jakości kontaktu w sytuacji karmienia. Kolejną część publikacji (III) – tera-
peutyczną – stanowią propozycje scenariuszy zabaw terapeutycznych  
i procedur postępowania w sytuacjach trudnych. W tych fragmentach  
teoria Olechnowicz przełożona zostaje bezpośrednio na język praktyki 
terapeutycznej i zaprezentowana w postaci gotowych planów działania  
w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Wstępnie przeprowadzona dia-
gnoza pozwala wybrać te z nich, które dla danego dziecka są najbardziej 
odpowiednie. Zestawy stanowią bowiem tylko szereg propozycji, które 
mogą – wręcz powinny – być przez terapeutę uzupełniane czy modyfiko-
wane zgodnie z indywidualnym podejściem do każdego małego pacjenta. 
Pakiety obejmują takie obszary wspomagania rozwoju, jak: łagodzenie 
bodźców przeciążających, działania pozwalające dziecku na regresję tera-
peutyczną, wykorzystanie przedmiotów pośredniczących do nawiązania 
pierwszego i podtrzymania kontaktu, kontakt dotykowy dłoni, odzwier-
ciedlanie działań czy wypowiedzi dziecka, współdziałanie między innymi 
w postaci wspólnej, zainicjowanej przez dziecko, aktywności ruchowej, na 
przykład ucieczkach, dotyk twarzy jako forma bliskiego kontaktu, stymu-
lacja proprioceptywna – czucia głębokiego oraz ogólne wskazówki doty-
czące wzmacniania relacji z dzieckiem z emocjonalnymi trudnościami. 
Ostatnia karta jest kartą pustą, która – jak sugeruje Olechnowicz – może 
zostać dowolnie wykorzystywana przez uważnego i podążającego za 
dzieckiem terapeutę. To wyraźny znak niedyrektywności, tak charaktery-
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stycznej dla Autorki, która nawet w roli dydaktyka pozostawia znaczną 
przestrzeń i swobodę dla swych podopiecznych – w tym wypadku Czytel-
ników Dziecka z autyzmem. 

Kolejna, ostatnia już część książki to opis pięciorga dzieci będących  
w terapii pod opieką uczniów Hanny Olechnowicz. Charakterystykę roz-
poczyna szczegółowa diagnoza zachowań i preferencji dziecka. Dalej, 
zgodnie z założeniem, iż każde zachowanie jest komunikatem i podejmo-
wane jest celowo, uwzględnione zostają hipotezy dotyczące ich interpreta-
cji. Podsumowanie opisu każdego przypadku stanowi natomiast propozy-
cja procedury terapeutycznej zaprojektowanej samodzielnie przez każdego 
z terapeutów na podstawie dokonanej ewaluacji potrzeb i pragnień dziecka 
i z wykorzystaniem materiałów opisanych w całej książce. Głównymi ele-
mentami każdej z nich jest wspólna zabawa oraz (przede wszystkim) włą-
czanie się w aktywność dziecka w celu nawiązania kontaktu i wzmacniania 
wyłaniającej się w toku spotkań więzi. Opis zakończony jest krótkim pod-
sumowaniem efektów działań oraz refleksjami własnymi terapeutów, które 
– jak podkreśla Olechnowicz – są jednym z ważniejszych elementów  
samodoskonalenia warsztatu pracy każdego profesjonalisty pracującego 
terapeutycznie. Najnowszą publikację prof. Olechnowicz dopełnia aneks, 
w którym raz jeszcze Autorka dobitnie podkreśla, iż autyzm powinien być 
traktowany jako toczący się w czasie proces pogłębiania i kumulowania się 
nieprawidłowych reakcji organizmu, w następstwie powolnego wycofy-
wania się dziecka ze świata. Dlatego też raz jeszcze podkreśla Ona potrze-
bę wczesnego rozpoczynania niedyrektywnej terapii przy jednoczesnym 
zachowaniu rekurencyjnego charakteru stawianej diagnozy (por. Palu-
chowski 2012) przez cały czas wspomagania małego pacjenta. 

Dla Czytelnika znającego wcześniejsze publikacje Hanny Olechnowicz 
książka ta będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej, ze szczególnym naciskiem na ów drugi aspekt. Dla początkujących 
terapeutów może stanowić swoisty drogowskaz, punkt zaczepienia w proce-
sie kreowania warsztatu pracy i określania własnej tożsamości zawodowej. 
Osób, które po raz pierwszy zetkną się z nurtem niedyrektywnym w terapii, 
jednak nie usatysfakcjonuje. Prostota zaleceń, pozorna łatwość stosowania 
podejścia Olechnowicz mogą bowiem wzbudzać wrażenie lekkości, ograni-
czonej skuteczności i niewystarczającego ugruntowania w teorii. Treściwe, 
lecz mimo wszystko dość skromne odwołania do wyników badań i założeń 
koncepcji S. Greenspana powodują, iż istnieje ryzyko pojawienia się w Czy-
telnikach oporu i przekonania, że przecież „nauka nie jest zabawą, a zabawa 
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nauką”. Właściwie wśród wszystkich publikacji Olechnowicz dość wyraźnie 
zaznacza się brak szczegółowego opracowania teoretycznego przyświecają-
cego głoszonym przez nią tezom, które mogłoby stanowić solidną bazę dla 
zaleceń niedyrektywnej działalności praktycznej. Sposób nauki, który Olech-
nowicz proponuje – zdobywanie wiedzy w relacji mentor−uczeń − wymaga 
od szkolącego się silnego przekonania o słuszności stosowanych metod, 
ukonstytuowanego na podstawie samodzielnych poszukiwań teoretycznych 
uzasadnień, tak niezbędnych w pracy klinicznej. Niedyrektywność Olech-
nowicz może więc stanowić pułapkę. Przyjmowana przez oczekującego 
konkretnych zaleceń i natychmiastowych rezultatów pedagoga, będzie roz-
czarowywać. Jednak poznana dogłębnie, ze świadomością, iż stawanie się 
terapeutą to całożyciowy proces samodoskonalenia, wyzwoli ów potencjał 
rozwojowy drzemiący w każdym Czytelniku. 

Choć brzmi to trywialnie, pewne jest, iż terapia dzieci z autyzmem do 
doświadczeń łatwych nie należy. Kontakt z wycofanym i unikającym świa-
ta dzieckiem często wzbudza w terapeutach wiele trudnych uczuć − bez-
radności, bezsilności, małej skuteczności czy braku kontroli. Procedury 
edukacyjne, choć jasno sprecyzowane, dające konkretne narzędzia i sche-
maty postępowania, jeśli nie są poprzedzone lub uzupełnione o elementy 
terapii więzi i obniżania lęku, zwykle nie przynoszą oczekiwanych rezulta-
tów. Utrzymujące się, trudne do wyregulowania pobudzenie wpływa ne-
gatywnie na rozwój dziecka, zaprzepaszczając wręcz szanse na odbloko-
wanie ukrytych zasobów. Dotarcie do schowanego, niekiedy w bardzo 
twardej skorupce, małego pacjenta wydaje się więc w tym kontekście prio-
rytetowe, a niedyrektywność – choć trudna – staje się jednym (jedynym?) 
ze sposobów na odkrycie prawdziwego Ja zalęknionego autystycznego 
Dziecka. W takiej wyprawie z pewnością przydaje się mapa, a stanowić ją 
może najnowsza książka Hanny Olechnowicz i Roberta Wiktorowicza. 
Istotą pracy klinicznej nie są bowiem żadne ezoteryczne teorie, lecz nauka 
nieprzegapiania tego, co oczywiste (Zalewska 1998). 
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“The educational and social world of a child.  
Interdisciplinary perspective”, 

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,  
Poznań, 18–19.04.2012 r.  

Sprawozdanie z konferencji  

W dniach 18–19.04.2012 r. z Inicjatywy Zakładu Teoretycznych Pod-
staw Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja pt: „The 
educational and social world of a child. Interdisciplinary perspective”.  
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich 
z Polski oraz Stanów Zjednoczonych, dzieląc się swoimi doświadczeniami 
oraz refleksjami na temat specyfiki, możliwości, trudności oraz zagrożeń  
w rozwoju i edukacji dziecka w różnych okresach jego życia. Zgłoszono 
dziewięćdziesiąt referatów mieszczących się w następujących obszarach 
tematycznych: 

1. Małe dziecko–Edukacja–Placówki opieki. 
2. Małe dziecko–Rodzina–Rówieśnicy. 
3. Małe dziecko–Kultura–Społeczeństwo. 
4. Małe dziecko–Język–Komunikacja. 
5. Małe dziecko–Specjalne potrzeby–Wczesna interwencja. 
6. Małe dziecko–Media–Technologie informacyjne. 
Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. 
dr hab. Zbyszko Melosik, który uroczyście ją otworzył. Komitetowi organi-
zacyjnemu i naukowemu zaś przewodniczyła prof. dr hab. Hanna Krauze- 
-Sikorska – kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Edukacji, która 
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wprowadziła zebranych w problematykę konferencji i zarysowała jej pod-
stawowe obszary. 

Pierwszego dnia obrad miały miejsce dwie sesje plenarne. Ich uczestni-
cy mogli wysłuchać wielu niezwykle inspirujących referatów. Pierwszą 
część spotkania prowadzili prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz  
mgr Michał Klichowski. 

W świat małego dziecka w Polsce przedrozbiorowej wprowadziła 
uczestników prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, reprezentująca Zakład 
Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentując specyfikę życia chłopców  
i dziewcząt w Polsce w okresie do rozbiorów. Następnie głos zabrała prof. 
dr hab. n. med. Barbara Steinborn z Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, która przybliżyła słuchaczom kwestię niepadaczkowych stanów na-
padowych u dzieci. Z kolei prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, 
reprezentująca Wydział Anglistyki UAM, zarysowała kwestię rozwoju 
fonologii w pierwszych okresach życia jednostki, przedstawiając referat pt. 
„Fonologia małego dziecka: od dźwięków do słów”. Prof. dr hab. Anna 
Zielińska przybliżyła zebranym obszar pedagogiczno-prawnego wspierania 
rodziny i edukacji małego dziecka. W dalszej części prof. dr hab. Andrzej 
Twardowski, kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka Wydziału  
Studiów Edukacyjnych UAM, wygłosił referat na temat: „Paradygmat 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami skon-
centrowany na środowisku rodzinnym”. W tej części obrad wystąpiła też 
prof. dr Janice Myck-Wayne z College of Education California State 
University Fulerton w USA, wprowadzając zebranych w temat “Early Inter- 
vention: Providing Family-Centreded Services to Very Young Children and 
Thier Families”. Część pierwszą obrad plenarnych zakończył referat pani 
prof. dr hab. Magdaleny Piorunek, kierownika Zakładu Poradnictwa Spo-
łecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych, która przybliżyła zebranym 
teoretyczne i praktyczne kwestie odnoszące się do zagadnienia funkcjono-
wania dziecka w perspektywie świata zawodowego. 

W drugiej części obrad plenarnych, prowadzonej przez dr Kingę  
Kuszak i dr Annę Basińską, uczestnicy, w pierwszej kolejności, mieli okazję 
wysłuchać referatu pani prof. Małgorzaty Żytko z Uniwersytetu War-
szawskiego, która, w referacie „Szkoła miejscem ograniczania procesu 
komunikowania się i myślenia dzieci. Refleksje na podstawie badań trze-
cioklasistów z lat 2006–2011”, przedstawiła wybrane wyniki badań prze-
prowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wśród uczniów 
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klas trzecich szkoły podstawowej. Mało optymistyczne wyniki badań za-
prezentowane przez panią profesor skłoniły uczestników do dyskusji ku-
luarowych po zakończeniu oficjalnej części obrad. Następnie głos zabrał 
dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie – 
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, prezentując uczestnikom konferencji za-
gadnienie pt. „Nowe multimedia a rozwój osobowościowy i emocjonalny 
małego dziecka. Możliwości modelowania zachowań dziecko–multimedia 
(wyniki eksperymentu pedagogicznego 2007–2011)”. Jako kolejna głos 
zabrała pani prof. dr hab. Urszula Szuścik z Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie, dzieląc się wynikami weryfikacji empirycznych na temat „Znak 
werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka”. Następnie 
pani prof. Urszula Chęcińska, reprezentująca Uniwersytet w Szczecinie, 
wprowadziła zebranych w problematykę „Edukacja kulturalna małego 
dziecka. Joanny Kulmowej pajdologia poetycka in extenso...”, zachęcając 
zebranych do zgłębienia interesującej twórczości Joanny Kulmowej. 

Drugą część obrad plenarnych zakończyła prof. dr Melinda R. Pierson 
z College of Education California State University Fulerton w USA, prezen-
tując referat na temat: „Teaching Socialn Skills to Young Children: Rese-
arch and Strategies”. Wystąpienie prof. dr Melindy Pierson tłumaczyła  
dr Anna Basińska. 

Drugiego dnia konferencji obrady przebiegały w sześciu sekcjach te-
matycznych. W każdej z nich uczestnicy mogli wysłuchać niezwykle inte-
resujących wystąpień, będących wynikiem dociekań i weryfikacji empi-
rycznych, analiz teoretycznych, refleksji ujmujących z różnych perspektyw 
zagadnienie przestrzeni edukacyjnej, społecznej, kulturowej, komunikacyj-
nej i medialnej dziecka. Przedstawione referaty odnosiły się między innymi 
do następujących kwestii: kompetencji dzieci w okresie wczesnego, śred-
niego i późnego dzieciństwa, środowiska rodzinnego jako stymulatora 
bądź inhibitora indywidualnego rozwoju jednostki, znaczenia przemyśla-
nej i świadomie realizowanej edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, 
roli nauczyciela w edukacji dzieci z różnych środowisk, roli nauczyciela 
jako organizatora środowiska edukacyjnego dziecka na kolejnych etapach 
edukacji od przedszkola po etap kształcenia systematycznego, nowator-
skich metod pracy z dzieckiem, roli działań teatralnych w edukacji młod-
szego i starszego dziecka, wspomagania oraz wspierania w rozwoju dzieci 
z trudnościami i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sytuacji 
trudnych w życiu dziecka, stymulowania rozwoju dzieci uzdolnionych, 
dziecka w relacji ze światem nowoczesnych i tradycyjnych mediów, stereo-
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typów i uprzedzeń związanych z edukacją dziecka. To tylko wybrane  
kwestie z szerokiego spektrum zagadnień, które podjęto podczas obrad. 
Stanowiły one niejednokrotnie inspirację dla uczestników do podjęcia 
ważkich dyskusji, także debat w kuluarach, w przerwie i po zakończeniu 
obrad, w zespołach tematycznych, wymiany doświadczeń i myśli nauko-
wej osób reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz odmienne per-
spektywy teoretyczne. 

Warto nadmienić, że zarówno w części plenarnej, jak i podczas obrad 
w sekcjach konferencji uczestniczyli studenci Wydziału Studiów Eduka-
cyjnych oraz nauczyciele z poznańskich szkół i przedszkoli, dla których 
możliwość wysłuchania wystąpień w języku polskim i angielskim tak wie-
lu znakomitych naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych było nie-
zwykle inspirującym oraz cennym doświadczeniem naukowym i prak-
tycznym. 

Podsumowanie obrad z poszczególnych sekcji tematycznych podczas 
plenarnego zakończenia konferencji pozwoliło wyeksponować najbardziej 
ważkie, trudne, a także kontrowersyjne kwestie odnoszące się do specyfiki 
rozwoju i edukacji dziecka. Tego zadania podjęli się moderatorzy poszcze-
gólnych grup tematycznych w osobach: dr Grażyny Rury, dr Renaty Mi-
chalak, dr. Tomasza Przybyły, mgr Klaudii Mikołajczyk, mgr Agaty Drze-
wuckiej, reprezentujących Komitet organizacyjny konferencji oraz Zakład 
Teoretycznych Podstaw Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych. 

Zamknięcia konferencji dokonała prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, 
dziękując uczestnikom za udział w spotkaniu, przygotowanie i zaprezen-
towanie interesujących referatów, udział w dyskusji oraz zapraszając 
wszystkich na kolejne spotkania poświęcone edukacji dziecka, planowane 
niedługo przez Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji, i zapowiadając  
– jako efekt debaty – wydanie monografii wieloautorskiej. 

Kinga Kuszak 
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V Międzynarodowa Konferencja pt.  
„Miejsce Innego we współczesnych naukach  

o wychowaniu – w poszukiwaniu pozytywów”, 
Poznań (Obrzycko) 18–19.04.2012 r. 

Inność od zawsze była, jest i niewątpliwie będzie częścią tego świata, 
jej nieodłącznym elementem, elementem ludzkiej egzystencji. Czasem in-
ność jest oczekiwana i rozumiana jako oryginalność, czasem jest krytyko-
wana i odbierana jako obcość. Niestety, najczęściej Inność postrzegana jest 
przez społeczeństwo jako coś dziwnego, czasem nawet złego. Jednak nie-
malże każda kultura na świecie ma własną definicję normalności, jak rów-
nież odchyleń od tej normy. Chodzi nie tylko o ideał zdrowia cielesnego, 
ale czasem, a może nawet przede wszystkim, o ideał zdrowia duchowego 
czy społecznego. I choć to kultura wyznacza granicę normy, może okazać 
się, iż to, co w jednej kulturze jest akceptowane i uważane za normę,  
w innej może się okazać czymś zupełnie odwrotnym. To człowiek jako 
istota społeczna dokonuje klasyfikacji na „my, czyli dobrzy” i „inni, czyli 
źli”. Nie można zatem mówić, iż upośledzenie ma charakter uniwersali-
styczny, bowiem to, co w jednej kulturze przyciąga, budzi zachwyt, w innej 
może odpychać. 

Zjawisko Inności (czy też niepełnosprawności, o której tu głównie 
mowa) towarzyszy ludziom od zawsze. Jest wpisane w los człowieka, tak 
jak wpisane są choroby, starość, a w końcu i śmierć. Na początku XXI w. 
osiągnięto świadomość, iż co dziesiąta osoba na świecie w różnym stopniu 
doświadcza ograniczeń swej sprawności, utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie, wypełnianie ról życiowych i społecznych. Obecnie od-
chodzi się od używania słów „inwalida”, „kaleka”, osoba upośledzona czy 
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nawet osoba niepełnosprawna, zastępując je terminem „osoba z niepełno-
sprawnością”, aby niepełnosprawność („inność”) nie charakteryzowała 
osoby, gubiąc jej podmiotowość i inne cechu indywidualne. 

Konferencja, która odbyła się w kwietniu 2012 r. w Obrzycku, miała na 
celu poszukiwanie miejsca Innego we współczesnym świecie. Zastanawia-
no się, czy współczesny świat, jako świat pełen różnorodności, może być 
szansą i miejscem otwartym dla Inności czy jest może zagrożeniem dla 
człowieka (społeczeństwa). 

Spotkania konferencyjne odbywały się pod patronatem Komitetu  
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Dziekana Wydziału Stu-
diów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Zbyszko Melosika oraz Pełnomocnika Dziekana WSE UAM ds. Specjal-
nych Potrzeb Edukacyjnych Iwony Chrzanowskiej. 

Wzięli w niej udział wybitni reprezentanci wielu polskich uczelni wyż-
szych: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Gdań-
skiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dolnośląskiej Szkoły Wyż-
szej, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innych szanowanych akademii pań-
stwowych i niepublicznych. 

Zaproszeni goście, specjaliści z wielu gałęzi nauk humanistycznych, 
m.in.: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, filozofii, psychologii, socjologii, 
starali się wypracować wspólne stanowisko wobec aktualnych problemów 
– edukacji i wychowania „Innych”, kierunku rozwoju nauk pedagogicz-
nych, społecznych stereotypów i uprzedzeń wobec osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. 

Wystąpienia konferencyjne zostały podzielone na IV sesje plenarne 
(trzy z nich odbyły się 18 kwietnia, jedna – podsumowująca, 19 kwietnia),  
a także na obrady w IV sekcjach (które miały miejsce 19 kwietnia w godzi-
nach porannych). 

W I sesji plenarnej, po otwarciu konferencji przez Dziekana Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melo-
sika i powitaniu gości przez Pełnomocnika Dziekana WSE UAM ds. Spe-
cjalnych Potrzeb Edukacyjnych prof. dr hab. Iwonę Chrzanowską, swoje 
referaty wygłosili znakomici profesorowie i eksperci nauk humanistycz-
nych. Ta część konferencji dotyczyła przede wszystkim refleksji nad miej-
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scem nauk pedagogicznych we współczesnych naukach, wielokonteksto-
wości podejmowanych przez pedagogów/pedagogów specjalnych, związ-
ku innych nauk (np. filozofii, socjologii czy teologii) z pedagogiką. 

B. Śliwerski („Pedagogika jako (nie-)gorsza INNA nauka”), opierając 
się na swych długoletnich doświadczeniach, wskazał, iż pedagogika często 
postrzegana jest jako nauka „gorsza”, zwłaszcza przez reprezentantów 
innych nauk humanistycznych. W nauce funkcjonuje pojęcie „nauk wyso-
kich”, do których zaliczane są: psychologia, socjologia, politologia, jednak 
nie pedagogika. Nauki pedagogiczne są za to interdyscyplinarne, a peda-
godzy powinni być również specjalistami z zakresu innych nauk społecz-
nych, gdyż pedagogika zmieniła swoje miejsce – z nauk humanistycznych 
właśnie do nauk społecznych. 

Pytanie, czy pedagogika krytyczna może w ogóle zastąpić pedagogikę, 
postawił A. Krause („Teoretyczne inspiracje pozytywnych zmian w peda-
gogice specjalnej”). Współczesna pedagogika, zwłaszcza pedagogika spe-
cjalna, powinna mieć potencjał emancypacyjny, gdyż zmierza do odkry-
wania człowieka i najlepszych form jego edukacji. Kształcenie integracyjne, 
pomimo dobrych założeń teoretycznych, jest źle przygotowane i bez od-
powiedniego wsparcia ma niekorzystny wspływ na osoby z niepełno-
sprawnością. 

Wystąpienie B. Milerskiego („Innowierca jako wyzwanie pedagogicz-
ne”) dotyczyło kwestii inności kulturowej i religijnej Polaków, którzy prze-
świadczeni są o swojej homogeniczności w tym względzie. Dzięki „inno-
ści” powstaje wrażliwość społeczna na drugiego człowieka, wdraża się 
ideę humanizmu, co szczególnie istotne jest w przypadku edukacji i wy-
chowania małych dzieci. Inność to nie obcość. 

F. Wojciechowski w swym referacie („Wielowątkowość refleksji w pe-
dagogice specjalnej”) ukazał wielość dziedzin powiązanych z pedagogiką 
specjalną. Między innymi zaprezentował model ekologiczny, a także 
wskazał na edukację zdrowotną, która powinna wyrażać się w promocji 
zdrowia. Przedstawił również wiele ujęć o negatywnych społecznych ko-
notacjach samego pojęcia niepełnosprawności jako odchylenia od normy, 
dewiacji czy odmienności. 

M. Szyszkowska („Nacisk przeciętności i stereotypowości jako zagro-
żenie dla kształtowania własnego ja w świecie mediokracji z punktu wi-
dzenia filozofii – nauki stosowanej”) wykazała negatywną dominację socjo-
logii i rugowanie filozofii z nauk o wychowaniu. Obecnie to media 
wyznaczają normy w postrzeganiu świata i obniżają rolę nauk filozoficz-
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nych w kształtowaniu postaw społecznych. Media przekazują pozorne 
wartości, a Inny zagraża tym wyidealizowanym wyobrażeniom o przecięt-
ności. 

W zaprezentowanym przez T. Żółkowską referacie („Ja, Ty – dialog?”) 
ujęto pojęcie dialogu nie tylko jako procesu komunikacyjnego, ale głównie 
skupiono się na dialogu w ujęciu filozoficznym jako relacji międzyludzkiej. 

Druga część konferencji to dalsze wystąpienia plenarne wybitnych na-
ukowców, w których nacisk położono głównie na pytaniach o cele integra-
cji, możliwościach włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa  
i społecznym postrzeganiu Innych. S. Sadowska („W kręgu wychowania 
preferującego wzrost osobistej i społecznej odpowiedzialności – głos peda-
gogiki specjalnej w polu zmiennych skrzyżowań perspektyw polityki, 
pedagogiki, terapii”) zadała pytanie – na kim spoczywa odpowiedzialność 
społeczna w świecie biznesu. 

Z. Gajdzica („Dystans społeczny wobec osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie w środowisku wielo- i monokulturowym”), opierając się na 
badaniach empirycznych, przedstawiła deklarowane opinie licealistów 
wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zaprezentowane 
wyniki badań potwierdzają większy stopień tolerancji wśród badanych 
nastolatków ze środowiska wielokulturowego niż uczniów ze środowisk 
monokulturowych. 

Kolejna prelegentka – G. Dryżałowska w swym referacie („Integracja 
edukacyjna – od zależności do autonomii”) zwróciła uwagę, jakimi kryte-
riami należy się kierować, włączając dzieci/młodzież z niepełnospraw-
nością do edukacji integracyjnej, dla jakich jednostek edukacja taka jest 
efektywna. Autorka zaznaczyła także, iż kształcenie integracyjne w ogrom-
nym stopniu wiąże się z ogólnie pojmowaną integracją społeczną. 

Następnie H. Żuraw („Interdyscyplinarność i wielokontekstowość stu-
diów nad innością”) traktowała o społecznym podejściu do inności, akcen-
tując współczesne nazywanie niepełnosprawności i osób niepełnospraw-
nych. Podkreśliła też, że obecnie tylko inność, która rozumiana jest jako 
oryginalność, jest naturalna i wręcz pożądana. 

W trzeciej sesji plenarnej głos zabrały kolejne znakomite osobistości 
prezentujące poglądy osób niepełnosprawnych, między innymi niesłyszą-
cych i niewidomych, którzy mają prawo do szczęścia, radości i przeżywa-
nia życia „po swojemu”, a nie tak, jak by tego życzyli sobie pełnosprawni. 

Pierwsza prelegentka – A. Korzon („Prawo głuchych do szczęścia”) 
przedstawiła wyniki badań, z których jasno wynika, iż badana niesłysząca 
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młodzież ma podobne oczekiwania wobec życia jak słyszący rówieśnicy, 
liczą się dla niej przede wszystkim: wygląd zewnętrzny, miłość, rodzina, 
pieniądze i zdrowie. Co ciekawe, młodzi ludzie z wadami słuchu nie po-
strzegają swojej głuchoty jako choroby ani wady. 

M. Zaorska natomiast, w wygłoszonym referacie („Czy niewidomi wi-
dzą siebie jako Innych?”), zaprezentowała wyniki badań, w których osoby 
niewidome mówiły o sobie jako Innych w kategoriach funkcjonowania 
intelektualnego, społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego. 

Ostatnim wygłoszonym w tym dniu referatem był wykład K. Pawel-
czak („Niepełnosprawność jako inna jakość, która ma prawo taką pozo-
stać”), w którym autorka zwróciła uwagę na to, kim jest Inny? Kto go okre-
śla? Dlaczego to sam Inny nie decyduje o sobie, nie konstruuje siebie? 
Współczesny pogląd na niepełnosprawność, choć ma na celu poprawę 
jakości życia Innych, nie pozwala osobom niepełnosprawnym w pełni 
decydować o sobie. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby traktować Inność jako 
Oryginalność – Jakość. 

Tekst ten zakończył III sesję plenarną i obrady przewidziane na pierw-
szy dzień konferencji. Zaprezentowane wykłady podsumowano dyskusją, 
w której głos zabrało wiele znamienitych osób. Dysputa dotyczyła przede 
wszystkim programu studiów z zakresu pedagogiki specjalnej oraz 
uszczegóławiania jej dyscyplin. W czasie obrad wyrażono niepokój doty-
czący reformy nauki i szkolnictwa wyższego, podstawą której jest Proces 
Boloński. Prowadzić to może bowiem do marginalizowania nauk humani-
stycznych, w tym pedagogiki. Dyskusja zakończyła, we wczesnych godzinach 
wieczornych, pierwszą część spotkania przewidzianego na 18 kwietnia. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się obradami w czterech równoleg-
łych sekcjach – Sekcję I prowadził dr Jacek Pyżalski, Sekcję II – dr Dorota 
Podgórska-Jachnik, Sekcję III – dr Agnieszka Żyta oraz Sekcję IV dr Aneta 
Wojciechowska. Podczas wystąpień w sekcjach prezentowano zarówno 
wyniki badań własnych, jak i teoretyczne referaty traktujące o szansach 
oraz zagrożeniach różnych grup osób z niepełnosprawnościami w społe-
czeństwie. 

Sesje w sekcjach zakończyły się około południa, po czym wszyscy pre-
legenci oraz zaproszeni goście spotkali się w głównej sali na ostatniej  
IV sesji plenarnej. 

Pierwszym, który zabrał głos był A. Twardowski („Współczesne po-
glądy na temat udziału rodziny w procesie wczesnego wspomagania roz-
woju dzieci z niepełnosprawnością”). Zaprezentował on rodzinę jako 
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pierwsze środowisko, które wspiera rozwój dziecka. Współcześnie pożą-
danym modelem w wychowaniu i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawno-
ścią jest model transdyscyplinarny – odchodzący od instytucjonalizmu  
i mający obejmować pracę kilku specjalistów, a jednego koordynatora dzia-
łań rewalidacyjnych. 

M. Sekułowicz „Wypalenie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawno-
ścią”) rozważała różnice między stresem, wyczerpaniem emocjonalnym  
a wypaleniem. Autorka wstępnie zaprezentowała narzędzia badawcze 
(skonstruowane na podstawie kwestionariusza wypalenia zawodowego 
C. Maslach), które służyć będą poznaniu wyczerpania emocjonalnego ro-
dziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

Z. Janiszewska-Nieścioruk w swym wystąpieniu („Możliwości opieki 
logopedycznej w kontekście prowłączających działań w systemie eduka-
cji”) wskazała na znaczącą rolę, jaką odgrywa wsparcie logopedyczne. Jest 
ono jednym z najistotniejszych systemów pomocy dzieciom z niepełno-
sprawnością, szczególnie wobec tych uczniów, którzy uczą się w szkołach 
masowych (lub integracyjnych) wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami. 

Kolejna prelegentka – B. Szczupał („Zmiany w systemie opieki zdro-
wotnej w Polsce a prawa pacjenta”) przedstawiła współczesny polski sys-
tem opieki zdrowotnej. Bardzo szeroko zaprezentowała też prawa, jakie 
przysługują pacjentom w myśl ustaw i rozporządzeń wydawanych przez 
Ministerstwo Zdrowia; najistotniejsze prawa pacjentów to między innymi 
prawo do: świadczeń zdrowotnych, informacji, tajemnicy informacji z nim 
związanych, wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
poszanowania intymności i godności (więcej informacji na temat praw 
pacjenta oraz systemu opieki zdrowotnej na stronie Biura Rzecznika Praw 
Pacjenta <www.bpp.gov.pl> lub na stronie Ministerstwa Zdrowia <www.mz. 
gov.pl>). 

Ostatni wykład zaprezentowany przez J. Rzeźnicką-Krupę („Inny i pe-
dagogika: doświadczenie inności i relacja z Innym jako istotne kategorie 
nauk o wychowaniu”) dotyczył relacji nauk pedagogicznych z Innym oraz 
filozoficznych relacji z Innym. 

Następnie osoby, które przewodniczyły czterem porannym sekcjom, 
przedstawiły wyniki grupowych polemik, co wraz z dyskusją było pod-
sumowaniem dwudniowych obrad i zakończyło konferencję. Wśród za-
prezentowanych konkluzji można było odnaleźć wiele pozytywów, któ-
rych szukali organizatorzy konferencji. W ostatnim czasie osoby „Inne” 
doczekały się większego zainteresowania ze strony zarówno organizacji 
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rządowych i społecznych, jak i ze strony obywateli. Dzieje się tak za spra-
wą większej wrażliwości i świadomości oraz za sprawą samych niepełno-
sprawnych, którzy głośno i dobitnie zaczęli domagać się wyrównania ich 
szans oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. 
Wiele dobrego dzieje się także na gruncie nauki. Coraz więcej dziedzin 
łączy się i wspólnie wypracowuje pozytywne rozwiązania, zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne, dla lepszej jakości życia osób z niepełnosprawno-
ściami. 

Podczas całej konferencji, publicznie i w kuluarach, toczyły się bardzo 
żywe dyskusje. W głównej mierze dotyczyły one przełamywania barier  
i stereotypów na temat inności, sytuacji osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami w odniesieniu do edukacji i wychowania oraz możliwości 
zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

Osobom niepełnosprawnym przysługują takie same prawa, jak wszyst-
kim innym obywatelom. Pierwszy paragraf Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka głosi, że 

[…] wszystkie ludzkie istoty są wolne i równe pod względem godności i praw. 
Aby osiągnąć ten cel, wszystkie społeczeństwa powinny szanować odmienność  
w swoich społecznościach oraz starać się zapewnić osobom niepełnosprawnym 
pełnię praw człowieka: cywilnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych  
i kulturalnych – gwarantowanych w rozmaitych międzynarodowych Konwen-
cjach, w Traktacie Unii Europejskiej i konstytucjach poszczególnych krajów*. 

Julia Kisielewska-Meller 

________________ 

* Cyt. za: Deklaracja Madrycka, Europejski Kongres na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych, Madryt 2002. 
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Who is a human being? What is the aspect that marks out its humanity? Are indi-
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Począwszy od starożytności ponawiane jest pytanie o szczegól-
ną właściwość znamionującą tylko i wyłącznie człowieka. Odpo-
wiedzi jest kilka; nowe poglądy filozoficzne nie powodują bowiem 
wyrugowania poglądów wcześniejszych. 

Najstarszy pogląd, sformułowany w starożytności, ma również 
dziś swoich zwolenników. Mianowicie przyjęto, że rozum stanowi 
szczególną właściwość człowieka. W konsekwencji stanowisko to 
prowadzi do uznania zwierząt i roślin jako istot gorszych od czło-
wieka, bowiem rzekomo pozbawionych rozumności. Badania uczo-
nych w XX w., zwłaszcza amerykańskich i radzieckich, wykazały 
jednak, że inteligencją odznaczają się nie tylko zwierzęta, ale także 
rośliny. Wykazano szczególnie wysoką inteligencję słoni, świń, del-
finów. W pierwszej połowie XX w. myśliciel i pisarz Maeterlinck 
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napisał książkę Inteligencja kwiatów, wyprzedzając ustalenia uczo-
nych. Nie pierwszy raz zdarzyło się, że pisarze mocą swojej intuicji  
i wyobraźni odkryli niektóre zjawiska. 

W czasach średniowiecza, pod wpływem chrześcijaństwa, został 
sformułowany nowy pogląd. Jako wyróżnik człowieka przyjęto 
niepowtarzalną właściwość, czyli duszę nieśmiertelną. Dla wyjaś-
nienia trzeba dodać, że w myśl poglądów części starożytnych filo-
zofów w duszę wyposażony był człowiek, zwierzęta i rośliny. 

Poszukiwano innej odpowiedzi na pytanie o właściwość zna-
mionującą jedynie człowieka. I oto w drugiej połowie XIX w., pod 
wpływem neokantyzmu, wskazano zdolność do tworzenia dzieł 
kulturowych jako właściwość niepowtarzalnie ludzką. Odkrycia 
archeologiczne umocniły to stanowisko, bowiem człowiek pierwot-
ny nie tylko polował na zwierzęta, ale wyrażał tę czynność w for-
mie malowideł w jaskiniach. Czyli wraz z pojawieniem się człowie-
ka zaznaczają się ślady kultury. Ponadto, nie odkryto śladów 
kultury ani w świecie roślin, ani w świecie zwierząt. Budowle archi-
tektoniczne – by tak nazwać domy pszczół czy mrówek, uczeni wy-
jaśniają działaniem instynktu. Natomiast dzieła kultury powstają 
jako rezultat działań człowieka wyznaczanych przez ideały. Trzeba 
dodać, że właściwość odróżniająca nas od innych istot żywych  
– moim zdaniem – nie powinna być interpretowana jako wyraz wyż-
szości człowieka. Sensowne jest poszukiwanie właściwości swoiście 
ludzkiej pod warunkiem, iż fakt, że jesteśmy inni, nie będzie inter-
pretowany jako uprawnienie do tego, by czuć się lepszym niż zwie-
rzęta i rośliny. Trzeba podkreślać, że inny – nie znaczy gorszy. 

Ostatnia z odpowiedzi na pytanie o właściwość znamionującą 
jedynie człowieka została sformułowana w końcu XX w. Brzmi na-
stępująco: człowiek jest jedyną istotą niszczącą środowisko, w któ-
rym żyje, a więc człowiek to istota śmiecąca. 

Filozofia europejska, która ukształtowała się na kontynencie, 
głosi racjonalizm. Dla filozofii angielskiej i skandynawskiej charak-
terystyczny jest empiryzm. Irracjonalizm głosi niewiele prądów 
naszego kontynentu. Ogólnie charakteryzując, można zasadnie po-
wiedzieć, że europejski sposób myślenia przesycony jest racjonali-
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zmem sokratejsko-kartezjańsko-heglowskim. Nie są to jedyne filary 
racjonalizmu. Racjonalizm spowodował, że przywiązuje się znacze-
nie szczególne do sprawności rozumu i co za tym idzie – wysokiej 
inteligencji oraz wykształcenia. 

Wzrastając, słyszy się nakazy, by kierować się rozumem oraz 
poskramiać namiętności i uczucia. Wartość umiaru oraz cenzura 
rozumu nad poczynaniami człowieka wydaje się w Europie oczy-
wista. Pomija się fakt, że osoby wykształcone i odznaczające się 
wysoką inteligencją bywają psychopatyczne. Psychopata to czło-
wiek inteligentny, wykształcony, ale odznaczający się niskim po-
ziomem rozwoju uczuć oraz małą wrażliwością i nierozwiniętą wy-
obraźnią. 

Profesor medycyny i filozofii Kazimierz Dąbrowski wykazał,  
w całości swoich dzieł, że szczególnie wartościową grupę w społe-
czeństwie tworzą psychonerwicowcy. Do nich skierował słynną 
odezwę, przełożoną na wiele języków. Natomiast najmniej warto-
ściową grupą w społeczeństwie są psychopaci. Wielu z nich jest 
politykami, bowiem niska uczuciowość i wrażliwość pozwala im na 
posługiwanie się rozmaitymi środkami, by zaspokoić namiętną chęć 
władzy i bogactwa. W przypadku psychopatów rozum pozostaje na 
usługach popędów. 

Empatia jest właściwością stosunkowo rzadką, podobnie jak za-
interesowanie człowiekiem biednym, chorym, z niedorozwojem 
intelektualnym czy chorym psychicznie. Od lat funkcjonują pewne 
stereotypy odnoszące się do oceny wartości człowieka. Przekazuje 
się z pokolenia na pokolenie w Europie wadliwe kryterium oceny 
człowieka. Osoby odznaczające się niedorozwojem intelektualnym 
są negatywnie oceniane, podobnie jak osoby chore psychicznie. 
Niewątpliwie są one inne, ale to nie znaczy, że gorsze. Właściwością 
znamionującą je, uogólniając, jest wysoki poziom rozwoju uczuć.  
A właśnie rozwój sfery uczuć, a nie rozwój intelektualny stanowi  
o wartości człowieka. Zapomina się na ogół o tym, że część tych 
osób jest twórcza. Zwłaszcza w dziedzinie malarstwa i muzyki. 
Czułość oraz empatia, którą okazują bliskim, nie są zjawiskami czę-
stymi w świecie tak zwanych ludzi normalnie rozwiniętych. 
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Trzeba też wziąć pod uwagę, i to jest sprawa fundamentalna, że 
człowiek wykształcony, obdarzony sprawnie działającym rozu-
mem, zdolny jest – co obserwujemy w naszych czasach – do kon-
formizmu. A więc zdolny jest do wyrzekania się własnych poglą-
dów dla spodziewanych korzyści. Jest zdolny zatem wyprzeć się 
siebie. Takich zjawisk, czyli konformizmu prowadzącego w konse-
kwencji do degradacji człowieka nie obserwuje się w świecie osób  
z niedorozwojem intelektualnym. 

Mając do czynienia z osobami bezwzględnymi i pozbawionymi 
skrupułów w swoich dążeniach – nie ma się na ogół wątpliwości co 
do pełni ich człowieczeństwa. Natomiast w przeciętnym odbiorze 
powstają takie pytania w odniesieniu do osób z niedorozwojem 
intelektualnym. Nie ma się też wątpliwości co do człowieczeństwa 
konformistów, mimo że wybierają tę drogę świadomie, posługując 
się rozumem. Rozum niejednokrotnie błądzi i łatwiej jest nim mani-
pulować niż uczuciami. 

Podstawową wartością jest niewątpliwie człowiek. Jako pierw-
szy uzasadnił głęboko ten pogląd Kant, twierdząc, że każdy czło-
wiek powinien być traktowany jako cel sam w sobie, a nigdy tylko 
jako środek do osiągnięcia choćby najbardziej wzniosłego celu. Nie 
są z tego wyłączone osoby z niedorozwojem intelektualnym.  
A wszelkie przejawy dyskryminacji tych osób, dopatrywanie się  
w nich niepełnego człowieczeństwa czy traktowanie jako mniej 
wartościowych – budzi, moim zdaniem, wątpliwości co do pełni 
człowieczeństwa tych, którzy ich dyskryminują. 

Pragnę też zwrócić uwagę na to, że krąg osób wykształconych, 
cenionych, jak również mniej wykształconych, ale tworzących tak 
zwane zdrowe społeczeństwo podlega łatwo manipulacji mediów. 
Nowy rodzaj kultury, który rozwinął się w połowie XX w. pod 
wpływem rozkwitu cywilizacji – kultura mediów, inaczej masowa, 
mąci świadomość i kształtuje modę w rozmaitych dziedzinach ży-
cia. Ta kultura masowa, która naciska na świadomość człowieka 
naszych czasów, sprawia, że chociaż posługujemy się sprawnie 
rozumem, to jednak on milknie wobec nacisków rozmaitych poglą-
dów, z których część staje się swoistą modą. I tu trzeba zaznaczyć, 
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że człowiek z niepełnosprawnością intelektualną – dawniej określa-
ny mianem upośledzonego umysłowo – nie podlega jednak owym 
modom. Nie jest więc tak mocno zniewolony, jak człowiek odzna-
czający się sprawnie działającym rozumem. 

Trudność ukształtowania prawidłowego stosunku do osób  
z ograniczeniami w rozwoju intelektualnym wynika również z bra-
ku tolerancji dla tych, którzy są inni niż większość społeczeństwa. 
Należy oczekiwać zresztą więcej niż tolerancji, a mianowicie empa-
tii w stosunku do tych, którzy wyglądem i zachowaniem odbiegają 
od przyzwyczajeń. Chcę przez to powiedzieć, że zmianie powinni 
podlegać nie ci, którzy są intelektualnie niesprawni, lecz ich otocze-
nie złożone z osób rozwiniętych intelektualnie. 



170 MARIA SZYSZKOWSKA 

 

Projekt okładki: Izabella Grzesiak 

Redaktor: Katarzyna Muzia 

Redaktor techniczny: Dorota Borowiak 

Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
61-701 POZNAŃ, UL. A. FREDRY 10 
www.press.amu.edu.pl 
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 
Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl 

Ark. wyd. 10,00. Ark. druk. 10,625. 

DRUK I OPRAWA: UNI-DRUK s.j., LUBOŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 13 


