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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 3/2013  

ZENON GAJDZICA 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

O roli i pozycji badacza  
w badaniach rzeczywistości  

szkoły specjalnej i integracyjnej 

ABSTRACT: Gajdzica Zenon, On the role and rank of a researcher in the studies into the 
reality of special and integrated school [O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywi-
stości szkoły specjalnej i integracyjnej]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej, nr 3, Poznań 2013. Pp. 9–19. Adam Mickiewicz University Press. ISBN  
978-83-232-2721-2. ISSN 2300-391X. 

What the study presents is an authorial concept of one of the possible typologies of 
the research into special education (in special, integrated and mainstream school). 
The starting point of this typology is the role and rank of the researcher (actor – 
observer) applied in various research concepts. In the further part, this is juxtaposed 
with the studies based on direct and indirect data collection. The essence of the text 
is an analysis of trendy and infrequent types of studies in the indicated field. This 
analysis incidentally refers to the correctness of the conducted explorations. The 
study is completed with final conclusions, which comprise a short list of the ne-
glected issues in the field of special education. 

KEY WORDS: special education, researcher’s role, research concept 

Wprowadzenie 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat podlega nieustannej, wielozakresowej transformacji. 
Obejmuje ona: zmianę ustroju szkolnego, gruntownie przebudowa-



10 ZENON GAJDZICA 

ną w 1999 r., przeobrażenia organizacyjne i jakościowe w orzekaniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych, bezustanne przemiany w zakresie sieci szkół specjalnych  
i integracyjnych, statystyczne zmiany dotyczące realizacji obowiąz-
ku szkolnego uczniów niepełnosprawnych w określonych formach 
kształcenia (separacyjnego, integracyjnego, włączającego), nieustan-
nie toczącą się reformę programową. Zapewne, prócz wskazanych, 
można by wymienić jeszcze kilka mniej lub bardziej znaczących ten-
dencji i obszarów reformowania. Część wymienionych zmian jest 
następstwem naturalnego przeobrażania oczekiwań wobec szkoły 
(specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej) – jej struktury, funkcji  
i projektowanych dla niej społecznie zadań, przeobrażeń społecznych 
(np. zmiany postaw społecznych wobec niepełnosprawności, także 
postaw rodziców uczniów niepełnosprawnych), rozwoju pedagogiki 
(w jej obszarze także pedagogiki specjalnej) oraz nauk pokrewnych, 
przemian ekonomicznych i, wreszcie, pojawiających się ideologii 
politycznych. Część przeobrażeń jest więc logicznym i zarazem 
naturalnym następstwem ogólnych zmian społecznych. Inne po-
wodowane są ambicjami poszczególnych ekip rządowych, czasem 
wymuszane próbą oszczędności lub innymi – nie do końca oparty-
mi na przejrzystych przesłankach – przyczynami. 

W opracowaniu pomijam kwestie samej istoty zmian edukacyj-
nych w obszarze kształcenia uczniów niepełnosprawnych (chociaż 
stanowią one istotny kontekst wywodu), koncentrując się na typach 
badań szkoły. Przyczynkiem do ich analizy jest rola i pozycja bada-
cza, generalnie rzadko akcentowana w analizach badań na gruncie 
pedagogiki specjalnej. 

Artykuł składa się z kilku części. Punktem wyjścia jest prezenta-
cja autorskiej, jednej z możliwych, typologii badań rzeczywistości 
szkolnej dokonana na kanwie zaakcentowanej wcześniej pozycji  
i roli badacza. Meritum tekstu stanowi nieco powierzchowna (ze 
względu na ograniczone ramy opracowania) analiza modnych  
i pomijanych typów badań we wskazanym obszarze, incydentalnie 
nawiązująca do poprawności prowadzonych eksploracji. Całość 
zamykają konkluzje. 
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Rola i pozycja badacza w eksploracji rzeczywistości  
szkoły specjalnej i integracyjnej 

W konstrukcji przyjętej typologii opieram się na kilku zmien-
nych. Punktem wyjścia jest rola i pozycja badacza wobec badanego 
obiektu. W dalszej części zostaje ona odniesiona do poznania po-
średniego i bezpośredniego. 

Rola, jaką badacz przyjmuje w realizowanym projekcie, jest 
szczególnym przedmiotem zainteresowania antropologów kultu-
rowych i etnologów, co nie może dziwić – wszak poznanie i wyjaś-
nienie danej kultury wymaga wielu zabiegów nierzadko związa-
nych z koniecznością wtopienia się w określone pole badawcze,  
nie tracąc jednocześnie szerszej perspektywy oglądu badanego śro-
dowiska1. Najprościej rzecz ujmując, rola ta może być związana  
z byciem aktorem badanego wycinak rzeczywistości bądź jego ob-
serwatorem. Pod pojęciem obserwatora w tym ujęciu rozumiem 
„zbieracza danych” przy użyciu różnych technik, ale nie zaanga-
żowanego w zmianę badanego obiektu. 

Jak zauważa Barbara Czarniawska, obserwator „nigdy nie  
będzie miał lepszej wiedzy niż aktorzy, cudzoziemiec nigdy nie 
pojmie lepiej tubylczej kultury niż tubylcy, ale obserwator i cudzo-
ziemiec mogą mieć inny obraz działania czy kultury niż aktorzy  
i tubylcy”2. 

Przyjęcie tego stanowiska łączy się z założeniem, że opisanie, 
zrozumienie i wyjaśnienie badanego wycinka rzeczywistości moż-
liwe jest nie tylko w związku z byciem w badanym świecie, ale tak-
że w związku z aktywnym jego zmienianiem. Rola taka musi łączyć 
się z zaangażowaniem emocjonalnym badacza w postrzeganie ba-
danej rzeczywistości. Naturalnie emocje badacza tworzą wówczas 
kontekst obserwowanych zjawisk, nie należy ich traktować jako 
________________ 

1 Np. T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii spo-
łecznej i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009, s. 36. 

2 B. Czarniawska, Nowe techniki badań terenowych: shadowning, [w:] D. Jemielniak 
(red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, 
s. 73. 
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danych empirycznych, mogą jednak być użytecznym narzędziem 
analitycznym3. W każdym razie współuczestniczenie w procesach  
i współbycie w opisywanych oraz wyjaśnianych stanach, zgodnie  
z tym założeniem, pozwala lepiej zrozumieć badany obiekt i jego 
kontekst. 

Z drugiej strony – uczestnictwo i zaangażowane działanie mogą 
zamazywać, a nawet zniekształcać badaną rzeczywistość. Mogą 
również sprzyjać niedostrzeganiu (pomijaniu) niektórych istotnych 
kontekstów, co wyraźnie akcentuje Michaił Bachtin, twierdząc: 
„Aby zrozumieć, jest niesłychanie ważne, aby, osoba, która stara się 
zrozumieć, była umiejscowiona na zewnątrz przedmiotu jej twórcze-
go zrozumienia – w innym czasie, przestrzeni, kulturze. Człowiek 
nie może zobaczyć samego siebie z zewnątrz, przynajmniej nie  
w całości – nie pomogą tu ani lustra, ani fotografie. Tylko inni lu-
dzie mogą przeżyć w pełni wartość mojego ciała zewnętrznego, 
dlatego że są umiejscowieni na zewnątrz mnie i dlatego że są inni”4. 
Podobny pogląd wyraża Hannah Arendt, podkreślając, że jedynie 
obserwator, nigdy zaś aktor, może zrozumieć i wiedzieć, co doko-
nuje się w widowisku. Prawdę spektaklu można więc zrozumieć 
jedynie za cenę wycofania się z tego, co się dzieje5. 

Trudno nie uznać tego poglądu za równie zasadnego. Nie spo-
sób zatem rozstrzygać, które podejście wydaje się generalnie traf-
niejsze w badaniu rzeczywistości szkolnej. Bez wątpienia trafność 
przyjętej roli zależy od celów badań, przedmiotu eksploracji i ogól-
nego projektu badawczego. 

Przywołany podział na aktora i obserwatora, chociaż ściśle 
związany z pozycją badacza wobec obiektu badanego, umożliwia 
jednak pewne wariancje. Otóż bycie aktorem faktycznie wymusza 
________________ 

3 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. 
Nauk. PWN, Warszawa 2000, s. 155. 

4 Za: B. Czarniawska, dz. cyt., s. 73. 
5 H. Arendt, Myślenie, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1991; podaję za: P. Dehnel, 

Poznanie a społeczny świat życia, [w:] M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica 
(red.), Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wyd. Nauk. Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 19. 
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pozycję wewnątrz badanego świata. Bycie wewnątrz może wiązać 
się z autoobserwacją (prowadzonych badań dotyczących samego 
siebie) i/lub koncentrować się na rozpoznawaniu oraz wyjaśnianiu 
otaczającej aktora rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstualności i roli pozostałych aktorów. Z kolei rola obserwato-
ra może, ale nie musi łączyć się z pozycją wewnątrz. Wszak obser-
wator może być uczestnikiem badanego świata, ale nie odgrywać  
w nim roli wpływającej na obiekt badań. Przykładem jest obserwa-
cja uczestnicząca (niejawna) z zastosowaniem techniki cienia6 czy 
wcielenie się w rolę dowolnego członka personelu DPS (biernego  
w swoich obowiązkach w relacji do badanego obiektu7) lub szkoły. 
Wówczas badacz uczestniczy w świecie, ale nie odgrywa w nim 
żadnej istotnej roli, nie determinuje zachowań (przynajmniej w za-
łożeniach) badanego obiektu. Inaczej ujmując, nie zmienia badanej 
rzeczywistości. Obserwator może także znajdować się w świecie, 
zachowywać się biernie, ale w sposób nieskrywany (typowa obser-
wacja jawna). Przykładem tego są klasyczne obserwacje lekcji będą-
ce podstawą wielu badań w tradycyjnej dydaktyce specjalnej. Pro-
blem jednak w tym, że wówczas obserwowana rzeczywistość  
(w omawianym przypadku lekcja) traci walory naturalności i staje 
się sztucznym przedstawieniem odgrywanym na potrzeby wcześ-
niej zapowiedzianego obserwatora. Niemniej jednak i ta technika  
w przeszłości sprzyjała nierzadko identyfikowaniu i demaskowaniu 
wielu problemów szkolnych. Wreszcie badacz może spoglądać na 
szkołę z perspektywy szerszej, na przykład analizując dane szkolne 
obwodowych komisji egzaminacyjnych8, badać sposoby pracy szko-
ły na podstawie analizy protokołów obserwacji sporządzonych 
________________ 

6 B. Czarniawska, dz. cyt., s. 73. 
7 Zob. J. Niedbalski, Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nie-

znany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza  
w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] K. Konecki, A. Kasperczyk 
(red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nie-
ładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 45–62. 

8 I. Chrzanowska, Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką 
specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. 
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przez innych badaczy9, diagnozować efekty edukacji na podstawie 
wyników specjalnie do tego celu przeprowadzonych testów10, wy-
tworów uczniów, pamiętników nauczycieli czy zapisanych uwag  
w dziennikach. Możliwym rozwiązaniem, bodajże najczęściej sto-
sowanym w obecnych (także dawnych) badaniach, jest zbieranie 
opinii (deklaracji) na temat funkcjonowania szkoły za pomocą kwe-
stionariuszy, ankiet czy wywiadu. 

Uogólniony schemat przedstawionych możliwości zamieszczo-
no w tabeli 1. 

Tabela 1. Pozycja i rola badacza w poznaniu rzeczywistości szkolnej 

Rola Pozycja Relacja z obiektem 

Aktor/badacz/(osoba 
uczestnicząca – działająca) 

w badanym świecie  
– obiekt 

autoobserwator 

w badanym świecie  
– poza obiektem 

obserwator zaangażowany 
(działający na obiekt badań 
– w relacji z obiektem) 

Badacz/obserwator/(osoba 
postrzegająca rzeczywistość 
bezpośrednio i pośrednio) 

obserwator wewnętrzny 
(bez wpływu na obiekt) 

 
poza badanym światem 
lub na jego marginesie 

obserwator zewnętrzny 
(jawny, ukryty) 

obserwator pośredni (ana-
lizujący dane zapisane, np. 
film) 

Inną kwestią, zasygnalizowaną wyżej, jest typ poznania – bez-
pośredni i pośredni. Aktor podczas obserwacji etnograficznej po-
strzega badany obiekt w sposób bezpośredni, nieustannie uczestni-
cząc i zmieniając badany świat. Badacz również bezpośrednio może 
________________ 

9 Z. Gajdzica, Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem 
umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002. 

10 G. Szumski, A. Firkowska-Mankiewicz (współprac.), Wokół edukacji włączają-
cej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  
w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010. 
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zbierać dane, postrzegając badaną rzeczywistość podczas obserwa-
cji, na przykład etnograficznej lub innego typu. Może też korzystać 
z opinii innych osób, poznając badany obiekt pośrednio. Uprosz-
czony schemat takich możliwości został przedstawiony w tabeli 2. 

Tabela 2. Cel badań, typ poznania a dystans do badanego obiektu 

Cel Poznanie Dystans do obiektu 

Badanie zdarzeń, pro-
cesów, własności, sta-
nów 

bezpośrednie poznanie obiektu (kontakt z obiektem) 

pośrednie 

poznanie informacji o obiekcie (kon-
takt ze źródłem informacji o obiekcie) 

Badanie opinii o zda-
rzeniach, procesach, 
własnościach, stanach 

poznanie opinii o obiekcie (kontakt ze 
źródłem informacji o opinii) 

Sposób poznania powinien ściśle wiązać się także z celem bada-
nia oraz założeniem poznania rzeczywistości lub opinii o niej (po-
glądów na jej temat, deklaracji itp.). W tej kwestii warto zwrócić 
uwagę na możliwe błędy. Przede wszystkim należy jasno rozróżnić 
badanie rzeczywistości od badania opinii o niej. Trudno zaakcep-
tować poprawność projektu badawczego osadzonego w paradyg-
macie pozytywistycznym, którego główną (często jedyną) metodą 
zbierania danych jest sondaż diagnostyczny zakładający poznanie 
bezpośrednie badanego obiektu bez założenia, że respondenci 
udzielają odpowiedzi subiektywnych, czyli de facto takich, „jak im 
się wydaje, że jest”11. Przyjęcie tego modelu jest natomiast możliwe 
w koncepcjach relatywistycznych przy założeniu, że świat jest taki, 
jak widzi go respondent, a jego obraz jest jednym z możliwych kon-
struktów rzeczywistości szkolnej. Inaczej ujmując, wymaga założe-
nia istnienia różnych rzeczywistości w zależności od tego, jak widzą 
________________ 

11 Kwestionariusze ankiet czy wywiadów zwykle zawierają pytania o charakte-
rze interpretacyjnym, dającym respondentowi możliwość „pływania” między kate-
goriami. Por. H. Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Na- 
ukowa, Warszawa 2013. 
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je badani12. To jednak wymaga założenia opisu i wyjaśnienia z przy-
jęciem narracji „w opinii…”. 

Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że większość tradycyj-
nych badań nad rzeczywistością szkolną w obszarze pedagogiki 
specjalnej zasadza się na wskazanym błędzie łączenia zasad episte-
mologii empirycznej osadzonej w pozytywizmie ze zbieraniem da-
nych pośrednich (szczególnie z wykorzystywaniem narzędzi nie-
wystandaryzowanych) i traktowaniu ich jako obiektywnego źródła 
wiedzy o przedmiocie badań. 

Inaczej – w moim przekonaniu – należy ocenić koncepcje badania 
pośredniego z wykorzystywaniem narzędzi wystandaryzowanych 
lub analizujące dane pośrednie zebrane w wyniku konkretnych 
analiz systemowych (np. dane statystyczne o formie kształcenia czy 
wyniki egzaminów końcowych), oczywiście pod warunkiem, że 
sam przedmiot badań nie dotyczy opinii, ale konkretnego stanu 
poddanego zobiektywizowanemu pomiarowi. 

Konkluzje  

Spoglądając subiektywnie na powszechnie dostępne (wydane 
drukiem w formie autorskiej pozycji zwartej) projekty badania rze-
czywistości szkolnej, realizowane w ostatnich latach w pedagogice 
specjalnej, przede wszystkim nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest 
ich niewiele. Sądzę, że można nawet sformułować tezę, iż należą 
one do wątków marginalizowanych w kontekście wielu nowator-
skich koncepcji badań nad społeczną sytuacją osób z niepełno-
sprawnością. Trudno w związku z tym o wskazanie obszarów 
szczególnie dobrze eksploatowanych w zakresie diagnozy i prób 
wyjaśniania okoliczności kształcenia instytucjonalnego. W aspekcie 
przywołanych we wstępie niezwykle intensywnych zmian ustroju 
szkolnego i uwarunkowań edukacji szkolnej można uznać to za 

________________ 

12 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 2010, s. 251. 
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zaskakujące. Być może jest to efekt stosunkowo silnego zaintereso-
wania pedagogiki specjalnej szkołą w latach 70. i 80. ubiegłego wie-
ku, co z jednej strony wyczerpało tę problematykę, a z drugiej – 
doprowadziło do zaniedbań poznawania obszaru środowiska po-
zaszkolnego. Inną przyczyną mogą być wskazane wyżej dyskusyjne 
metody zbierania danych oraz ich traktowania jako obiektywne 
źródło informacji o rzeczywistości szkolnej. W rezultacie mogło się 
to spotkać z konstruktywną krytyką recenzentów, na przykład  
w przypadku prac awansowych, i w rezultacie zniechęciło wielu 
badaczy do podejmowania tego typu eksploracji. Wreszcie warto 
wspomnieć, że szczególnie dydaktyka (także specjalna) przez wiele 
lat skutecznie opierała się wyjściu poza strukturalne i funkcjonalne 
sposoby rozpatrywania procesów edukacji, to zaś postawiło ją  
w sytuacji zapóźnienia paradygmatycznego w relacji do innych 
subdyscyplin pedagogicznych. Naturalnie zdaję sobie sprawę, że 
wskazane przyczyny są raczej zbiorem presumpcji opartych na wy-
branych przesłankach aniżeli stwierdzeniem faktu, nie zmienia to 
jednak obecnego stanu zaniedbania omawianego obszaru. 

Wskazując zaniedbane obszary badań nad edukacją specjalną 
(pod jej pojęciem mam na myśli wszystkie formy kształcenia 
uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, także  
w szkołach/klasach integracyjnych oraz ogólnodostępnych) w za-
kresie merytorycznym warto wspomnieć między innymi o: 

– problematyce przeobrażeń sieci placówek kształcenia specjal-
nego i integracyjnego, zwłaszcza w aspekcie licznych zmian 
związanych z likwidacją (zawieszaniem działalności) szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem długości dojazdu uczniów 
niepełnosprawnych do szkoły oraz przemian demograficz-
nych na terenach wiejskich i miejskich, a także faktycznego fi-
nansowania (wykorzystywania dotacji celowej) omawianej 
grupy uczniów; 

– uwarunkowaniach skuteczności realizacji celów kształcenia, 
między innymi stosowanych metod kształcenia, wykorzysty-
wanych środków dydaktycznych, zwłaszcza w kształceniu in-
tegracyjnym i inkluzyjnym; 
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– kompetencjach nauczycieli uzyskujących w różnych formach 
kształcenia i dokształcania kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej. 

Z kolei spoglądając na problematykę badań w aspekcie samych 
koncepcji badawczych, zwłaszcza ulokowanych wewnątrz szkoły, 
do rzadko realizowanych należą badania z zastosowaniem metod 
etnograficznych. Brakuje szerszego oglądu funkcjonowania kształ-
cenia specjalnego rozpatrywanego na gruncie konstruktywizmu, 
fenomenologii czy hermeneutyki w związku z ciągle dominującymi 
paradygmatami osadzonymi w nurcie strukturalno-funkcjonalnym. 

Mimo że sformułowana lista przyjmuje postać jedynie powierz-
chownego i uproszczonego zestawiania, żywię jednak nadzieję, że 
może ono stanowić punkt wyjścia do głębszej refleksji nad wielopa-
radygmatycznym i wielozakresowym badaniem rzeczywistości 
szkolnej w placówkach prowadzących edukację uczniów z orzeczo-
ną potrzebą kształcenia specjalnego. 
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Wpływ niepełnosprawnego dziecka na funkcjonowanie rodziny 
oraz jej poszczególnych członków jest źródłem zainteresowania, od 
kilkudziesięciu lat, wielu psychologów, pedagogów czy socjologów. 
Badania z początków drugiej połowy XX w. skupiały się przede 
wszystkim na negatywnym oddziaływaniu na sytuację psychospo-
łeczną rodziców (głównie matek). Wraz z pojawieniem się haseł 
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normalizacji, samostanowienia czy wspierania rodzin coraz więk-
szy nacisk kładziono na pozytywne implikacje, jakie niesie z sobą 
wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością czy – jak w przy-
padku rodzeństwa pełnosprawnego – wspólnego z nim wzrastania. 
Jednym ze stosunkowo rzadko podejmowanych zagadnień związa-
nych z badaniami nad rodzeństwem osób z niepełnosprawnością 
jest wpływ wspólnego wzrastania na późniejsze wybory zawodu  
i kariery, a w niektórych przypadkach inspiracje podejmowanych 
badań naukowych. 

Wybór zawodu często wiąże się z przyczynami osobistymi, 
między innymi z indywidualnymi zainteresowaniami, sukcesami 
szkolnymi czy czynnikami rodzinnymi. Jednym z nich bywa 
wspólne wychowywanie się z rodzeństwem z niepełnosprawnością. 
Wśród studentów kierunków związanych z pomaganiem, rehabili-
tacją, szeroko pojętym wsparciem (pedagogika specjalna, psycholo-
gia, fizjoterapia, medycyna, praca socjalna itp.) można spotkać także 
tych, którzy mają powiązania rodzinne (najczęściej są rodzeń-
stwem) z osobami z niepełnosprawnością różnego rodzaju. Ich  
wybór takiej ścieżki zawodowej wydaje się mieć silne uwarunko- 
wania rodzinne. Znajomość specyfiki niepełnosprawności, włącze-
nie w czynności opiekuńcze, silne więzi emocjonalne z rodzeń-
stwem, a także chęć wzbogacenia swojej wiedzy w celu lepszej  
pomocy nie tylko swojemu bliskiemu, ale również innym osobom  
z niepełnosprawnością sprawiają, że podejmują tego rodzaju studia. 
Ci, którzy wybierają zawody łączące się z pomaganiem osobom 
chorym czy niepełnosprawnym często potwierdzają wpływ rodzeń-
stwa na swoje wybory profesjonalne czy życiowe. „Dorastanie  
z Carol sprawiło, że pełniej doceniam potencjał każdej osoby, a tak-
że przypomina mi o konieczności zatrzymania się i zobaczenia 
piękna we wszystkim i w każdym. Mój czas w szkole medycznej 
umożliwiał mi pomaganie ludziom w lepszym życiu. Bardzo jestem 
wdzięczna za rolę, jaką Carol odegrała w moim życiu”1. 

________________ 

1 Wypowiedź (w tłum. własnym) dr J. Frazier, profesor psychiatrii i pediatrii,  
University of Massachusetts Medical School, siostry kobiety z zespołem Downa, za: 



Aspiracje zawodowe rodzeństwa pełnosprawnego  23 

„Mój ojciec był ginekologiem-położnikiem, ale oboje rodzice nie 
dostrzegali w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością niczego wię-
cej niż kontynuowania smutku związanego głównie z doświadcze-
niami z Davidem. Nigdy nie zrozumieli mojej perspektywy, że to 
może przynieść także szczęście i dużo dobrego dla ludzi z niepełno-
sprawnością i ich rodzin [...]. Wybrałam dziedzinę, w której prak-
tycznie każdy projekt, nad którym pracuję, przypomina mi mojego 
brata. Kocham to, co robię”2. 

Różne są reakcje rodziny na wybory zawodowe swoich pełno-
sprawnych dzieci. Niektórzy są zadowoleni – traktują taki wybór 
jako naturalną konsekwencję doświadczeń życiowych oraz szansę 
na bardziej profesjonalne wsparcie ich dziecka z niepełnosprawno-
ścią przez członka rodziny, który oprócz naturalnych więzi wiążą-
cych się z silnym uczuciem oraz poczuciem odpowiedzialności za 
niepełnosprawne rodzeństwo uzyska wiedzę i doświadczenia, które 
uczynią to wsparcie doskonalszym i lepiej przystosowanym do 
potrzeb całej rodziny. Często uważają, że ich dziecko pełnosprawne 
także z powodu swoich doświadczeń rodzinnych jest wyposażone 
w odpowiednie predyspozycje osobowościowe i silną motywację. 
To – ich zdaniem – może pozytywnie wpływać na jakość ich przy-
szłej pracy związanej ze wspieraniem innych ludzi, w tym osób  
z niepełnosprawnością. Inni rodzice traktują taki, a nie inny wybór 
jako jeden z możliwych, uznając, że jest to sprawa indywidualna ich 
dzieci, z którym mogą lub nie się zgadzać, ale nie powinni w nie 
ingerować. Jeszcze inni wyrażają swoje niezadowolenie z takiego 
wyboru (dotyczy to – jak wynika z rozmów z rodzeństwem, które 
spotkało się z taką sytuacją – bardziej kierunków wiążących się  
z mniejszymi zarobkami, na przykład praca socjalna, ale także pe-
________________ 

K. Braden, J. Frazier, Faculty reflect on their siblings’ impact on their professional careers, 
2012, <http://www.umassmed.edu/uploadedFiles/Shriver_Center_Spotlight_New 
sletter_Late_Summer_2012.pdf>, [dostęp: 9.12.2013]. 

2 Wypowiedź (w tłum. własnym) dr Kathleen „Kass” Braden, pediatry specjali-
zującej się w problemach niepełnosprawności, dyrektor Shriver Center’s LEND 
Program, siostry nieżyjącego chłopca z zespołem Angelmana, za: K. Braden, J. Fra-
zier, dz. cyt. 
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dagogika specjalna, niż tych kojarzących się z dobrą sytuacją mate-
rialną i prestiżem, na przykład medycyna). Ci rodzice – często ma-
jący problem z akceptacją niepełnosprawności jednego ze swoich 
dzieci, zmęczeni i niemający wystarczającego poczucia wsparcia 
społecznego – dziwią się wyborom swojego dziecka, chcąc je od 
nich odwieść. Sami nie znajdując satysfakcji ze swojego życia w roli 
rodzica dziecka z niepełnosprawnością chcą niejako uchronić dru-
gie dziecko przed rozszerzeniem kontaktów z osobami z niepełno-
sprawnością, które wydają się im trudne, wyczerpujące emocjonal-
nie, a niekiedy wręcz beznadziejne, jeśli chodzi o uzyskiwane efekty 
edukacji, leczenia czy rehabilitacji3. 

Wszystkie z wymienionych grup rodziców nie są oczywiście 
jednolite. W przypadku rodziców zadowolonych z wyboru swojego 
dziecka pełnosprawnego zawodu związanego z pomaganiem in-
nym ludziom można spotkać między innymi rodziców „kierujących 
i sugerujących”, w mniej lub bardziej otwarty sposób „naprowadza-
jących” swoje dzieci na wybór danej profesji. Poprzez wspólne 
rozmowy, zachęcanie do udziału w wolontariacie mniej lub bardziej 
świadomie zachęcają swoje dzieci do zawodów związanych z po-
maganiem. Są także rodzice nieingerujący w plany swoich dzieci, 
starający się niczego nie narzucać. Podobnie wygląda sprawa, jeśli 
chodzi o rodziców niezadowolonych z wyborów zawodowych swo-
ich dzieci. Ich sprzeciw często ma formę zdziwienia, pokazywania 
minusów tych wyborów, a w momencie podjęcia nauki przygoto-
wującej do wykonywania tego zawodu – niewyrażania zaintereso-
wania postępami w kształceniu. 

W grupie rodzeństwa, które wybiera taki rodzaj zawodów 
można znaleźć także tych, którzy nie tylko realizują się w praktycz-
nym wspieraniu osób z niepełnosprawnością jako pedagodzy, psy-
chologowie, rehabilitanci lub lekarze, ale także podejmują pracę 
________________ 

3 Porównaj z wynikami badań m.in.: A. Żyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełno-
sprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004; A. Żyta, 
Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodzeństwa, rodziców i dorosłych osób  
z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011; K. Braden, J. Fra-
zier, dz. cyt. 
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naukową czy popularyzatorską na rzecz szerszych zmian w sytuacji 
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin4. 

Część badań z nurtu anglojęzycznego, które prowadzili między 
innymi Marks i inni, Seligman i Darling czy Meyer i Vadasy5, po-
twierdza, że wśród braci i sióstr osób z niepełnosprawnością można 
zaobserwować nieco większą tendencję do wybierania zawodów 
związanych z pomaganiem. Z badań Leslie Eget6 wynika, że, po-
równując preferencje młodzieży w wieku licealnym, 55,8% tych, 
którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo, wykazuje zainteresowa-
nie tego typu zawodami, a w grupie porównawczej (młodzież  
w tym samym przedziale wiekowym niemająca rodzeństwa z nie-
________________ 

4 Przykładem badacza, którego kariera zawodowa w dużym stopniu zainspi-
rowana została jego doświadczeniami życiowymi (ma siostrę z zespołem Downa) 
jest między innymi dr Brian Skotko, amerykański lekarz genetyk, autor wielu ksią-
żek, artykułów, warsztatów, między innymi dotyczących wspierania rodzeństwa. 
Por. <http://brianskotko.com/>, [dostęp: 9.12.2013]. Inną znaną osobą – siostrą 
kobiety z niepełnosprawnością intelektualną była Eunice Kennedy Shriver, której 
działania przyczyniły się do powstania i rozwoju ruchu Olimpiad Specjalnych (por. 
<http://www.eunicekennedyshriver.org/>, [dostęp: 9.12.2013]. Interesujące infor-
macje na temat wpływu wzrastania z niepełnosprawnym intelektualnie bratem na 
wybory życiowe i podjęcie pracy naukowej w zakresie pedagogiki specjalnej można 
także znaleźć w jednym z reportaży zamieszczonych w książce opublikowanej 
przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej 
Kochani”. Dr Radosław Piotrowicz, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej  
w Warszawie, mający młodszego o cztery lata brata z niepełnosprawnością intelek-
tualną, jest jego bohaterem. We wspomnieniach z okresu dzieciństwa poruszony 
został także wątek częstego zaangażowania rodzeństwa w pracę woluntarystyczną  
i późniejsze wybory zawodowe: „Duża część zdrowego rodzeństwa angażowała się 
w terapię. Tworzyli zgraną paczkę przyjaciół. Dziś zaledwie kilkoro działa w sto-
warzyszeniu, pięcioro skończyło pedagogikę specjalną” (por. M. Rozmarynowska, 
Naczynia połączone, [w:] J. Koral (red.), Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, „Bar-
dziej Kochani” 2013, s. 124, numer specjalny kwartalnika). 

5 Por. S.U. Marks., A. Matson., L. Barraza, The impact of siblings with disabilities on 
their brothers and sisters pursuing a career in special education, „Research & Practice for 
Persons with Severe Disabilities” 2005, 30(4). 

6 L.A. Eget, Siblings of those with developmental disabilities: career explorations and 
likelihood a choosing the helping profession, Indiana University of Pennsylvania, 2009, 
<http://dspace.iup.edu/bitstream/handle/2069/163/Leslie%20Eget%20Corrected.
pdf?sequence=1>, [dostęp: 9.12.2013]. 
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pełnosprawnością) jest to 23,5%. Także dorośli, którzy mają brata 
lub siostrę z niepełnosprawnością, a wybrali zawód związany  
z pomaganiem osobom z niepełnosprawnością (nauczyciela, tera-
peuty, psychologa, lekarza, fizjoterapeuty itp.) – zgodnie z niektó-
rymi badaniami o charakterze jakościowym – czują, że brat lub sio-
stra i wspólne z nim wychowywanie się miało wpływ na wybór 
profesji. Niektórzy mówią, że gdyby nie ich rodzeństwo prawdo-
podobnie wybraliby inny zawód7. Często też badane rodzeństwo 
podaje, iż dzięki swoim doświadczeniom rodzinnym ma pewne 
cechy charakteru, które mogą czynić je lepszymi profesjonalistami 
na polu edukacji czy rehabilitacji. Są to: empatia, rozumienie in-
nych, cierpliwość, opiekuńczość, tolerancja, asertywność, umiejęt-
ność współczucia, wrażliwość. 

Z badań, które prowadzili C.R. Chambers8 czy L.A. Eget9, wyni-
ka także, że ci spośród braci i sióstr, którzy wybierają tego typu 
profesje, są zainteresowani zmianami w świadomości ludzi na te-
mat niepełnosprawności. Chcą uczyć innych tolerancji oraz wierzą, 
że mogą poprawić świat. Są zwykle bardzo zaangażowani w po-
stawione sobie cele. Inną cechą charakterystyczną tej grupy jest jej 
częsty udział w wolontariacie (takie dane podawał już Grossman  
w 1972 r.10). Także zgodnie z nowszymi badaniami (V. Konstam  
i in.11) 55% dorosłych mających takie rodzeństwo w młodości brało 
udział w działalności wolontariackiej. Potwierdza to w sposób po-
średni doniesienia mówiące o wpływie posiadania rodzeństwa  
z niepełnosprawnością na większą dojrzałość i otwartość na potrze-
by drugiego człowieka, bo przecież, jak pisze H. Świda-Ziemba, 
drogę wolontariatu wybierają „ludzie o psychicznych odruchach 
prospołecznych i potrzebach afiliacyjno-wspólnotowych”, którzy 
________________ 

7 S.U. Marks., A. Matson., L. Barraza, dz. cyt. 
8 C.R. Chambers, Siblings of individuals with disabilities who enters careers in the 

disability fields, „Teacher Education and Special Education” 2007, 30(3), s. 115–127. 
9 L.A. Eget, dz. cyt. 

10 F.K. Grossman, Brothers and sisters of retarded children, Syracuse University 
Press, Syracuse, New York 1972, za: L.A. Eget, dz. cyt. 

11 V. Konstam, M.N. Drainoni, Career choices and values of siblings with individuals 
with developmental disabilities, „School Counselor” 1993, 40(4), s. 287–292. 
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„czerpią największą satysfakcję z kontaktu z bezpośrednio dostępną 
rzeczywistością ludzkich doznań i potrzeb”12. 

Badania pozwalają także wymienić najczęstsze motywy wyboru 
profesji związanej z pomaganiem innym, zaobserwowane u ro-
dzeństwa osób z niepełnosprawnością. Są to: 

– zainteresowanie osobami z niepełnosprawnością, 
– chęć pomocy innym, 
– osobiste doświadczenia związane z bratem lub siostrą13, 
– chęć poprawy systemu pomocy dla niepełnosprawnych, 
– wpływ rodziców, 
– przekonanie, że ważna jest społeczna sprawiedliwość i dbanie 

o prawa ludzi z niepełnosprawnością, 
– chęć poszerzenia wiedzy na temat niepełnosprawności, 
– uczucie odpowiedzialności za rodzeństwo z niepełnospraw-

nością, 
– chęć pracy nad poprawą życia swojego rodzeństwa i innych 

osób z niepełnosprawnością, 
– wiara w to, że przez swoje doświadczenia są bardziej otwarci  

i bardziej akceptują wszystkich tych, którzy odstają od tak 
zwanej normy14. 

Wśród niewymienionych powyżej powodów może znajdować 
się jeszcze jeden – znacznie rzadziej uświadamiany, a świadczący  
o sytuacji, kiedy dzieci przejmują odpowiedzialność za rodziców. 
M. Kościelska opisując problem odpowiedzialności, przypomina  
o dzieciach, „które żyją w przekonaniu, że mają słabych rodziców, 
którzy «umrą ze zmartwienia», jak się przytrafi coś złego, i których 
trzeba ochraniać [...] Jako dorośli bywają opiekuńczy wobec innych, 
________________ 

12 H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Wyd. Literackie, Kraków 2005, s. 201. 
13 Wspólne wychowywanie się, uczestniczenie w codziennym życiu i wspiera-

niu osoby z niepełnosprawnością (jego edukacji, terapii, rehabilitacji), często udział 
w ruchu woluntarystycznym czy spotkaniach ruchu rodziców sprawia, że rodzeń-
stwo dogłębnie poznaje różne aspekty życia tych osób. Problematyka niepełno-
sprawności staje się bliska, „oswojona”. Rodzeństwo może odczuwać satysfakcję  
i radość z kontaktów ze swoim rodzeństwem, z poczucia bycia potrzebnym, chęć 
przeniesienia swoich doświadczeń także na grunt zawodowy. 

14 S.U. Marks, A. Matson, L. Barraza, dz. cyt. 
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podejmują się nawet opiekuńczych zawodów, ale deficyt bycia 
przedmiotem opieki w dzieciństwie sprawia, że nie umieją przyjąć 
pomocy w uzasadnionych przypadkach”15. Wówczas, niewątpliwie 
możliwe również w sytuacji, gdy dzieci pełnosprawne obserwują 
rodziców nieradzących sobie emocjonalnie i praktycznie z opieką 
nad niepełnosprawnym synem lub córką, może dojść do trudno 
likwidowanej traumy „nad-dzielnego i samotnego dziecka, które 
musi ochraniać rodziców”16. Jeśli taki motyw dominuje, to chociaż 
jego rezultatem będzie pomaganie innym, negatywnym skutkiem 
dla rozwoju osobowości takiej osoby staje się poczucie osamotnie-
nia i lęk wynikający z zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. 

Posiadanie rodzeństwa z niepełnosprawnością wśród wielu 
skutków pośrednich i bezpośrednich łączących się z indywidualną 
sytuacją psychospołeczną może – w niektórych przypadkach – 
wpływać na wybór kariery zawodowej związanej z pomaganiem 
innym ludziom, w tym osobom z niepełnosprawnością. Zdecydo-
wana większość przedstawicieli tej grupy zauważa oddziaływanie 
swoich doświadczeń rodzinnych zarówno na wybór profesji, jak  
i pewne cechy osobowościowe, które wpływają – ich zdaniem – na 
lepszą realizację siebie w wybranym zawodzie. Bardzo często 
oprócz „zwykłej pracy” mają także poczucie swoistej misji polegają-
cej na angażowaniu się w działania mające na celu poprawę sytuacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością (działania w stowarzysze-
niach, praca naukowa, działalność popularyzatorska w celu zmiany 
postrzegania społecznego tych osób). 
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Edukacja włączająca staje się faktem w naszych szkołach ogól-
nodostępnych, mimo że G. Szumski pisze: „nie jest ona nawet jed-
noznacznym terminem […], co najwyżej zbiorem idei o różnym 
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poziomie ogólności i z reguły słabo opisanych relacjach logicz-
nych”1. Staje się coraz bardziej powszechna chociażby dzięki zmia-
nom ustawodawczym, takim jak na przykład Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.  
z 2011 r. Nr 228). Inkluzja dzieci z niepełnosprawnością, w szcze-
gólności dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, wymaga 
jednak zastosowania odpowiednich metod pracy, które będą sprzy-
jały ich wchodzeniu w społeczną przestrzeń klasy. Uczniowie  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają problemy z realiza-
cją tych samych zadań co ich pełnosprawni rówieśnicy, a każda 
forma rywalizacji, czy to w obszarze nauczania, aktywności pla-
stycznej, czy sportowej, w większości przypadków nie daje szans na 
odniesienie sukcesu. Taki sposób funkcjonowania tych uczniów 
często niestety prowadzi do ich marginalizacji, pozostawienia poza 
głównym nurtem życia szkolnego, a w skrajnych przypadkach 
wręcz do izolacji. Taki poziom funkcjonowania uczniów z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną w nauczaniu ogólnodostępnym 
potwierdzają liczne badania2. Niestety przedstawione wyniki im-
________________ 

1 G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogól-
nodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010, s. 11. 

2 M.in.: A. Brantley, E.S. Huebner, R.J. Nagle, 2002; J. Bąbka, 2003; M. Chod-
kowska, 2004; I. Chrzanowska 2002; K. Ćwirynkało 2003; Z. Gajdzic 2006; A. Głod-
kowska 1999; J. Lipińska-Lokś, 2004; J. Lipińska, A. Rogoża, 2003; S. Sadowska, 
2006a, b; A. Zamkowska, 2008; G. Wiącek, 2005). 

A. Brantley, E.S. Huebner, R.J. Nagle, Multidimensional Life Satisfaction Reports of 
Adolescents With Mild Mental Disabilities, „Mental Retardation” 2002, Vol. 40, No. 4;  
J. Bąbka, Psychospołeczne aspekty efektywności edukacji w systemie integracyjnym, [w:]  
Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edu-
kacji i interakcjach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2003; M. Chodkowska, Socjopeda-
gogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowis-
kowymi, WSP TWP, Warszawa 2004; I. Chrzanowska, Uczeń z upośledzeniem umysłowym 
w szkole ogólnodostępnej, [w:] W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), 
Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, Wyd. 
Nauk. PTP, Olsztyn–Poznań–Warszawa 2002; K. Ćwirynkało, Pozycja socjometryczna 
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plikują konkluzję, iż szkoły ogólnodostępne nie zapewniają opty-
malnych warunków rozwojowych uczniom z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną, przez co nie są w pełni gotowe do ich przyję-
cia. Istotne wydaje się zatem określenie, jakie metody pracy będę 
sprzyjały włączeniu dzieci z niepełnosprawnością w funkcjonowa-
nie w przestrzeni szkolnej. 

Strategie kształcenia transmisyjnego wydają się mało odpo-
wiednie, ponieważ oparte są na przekazie przez nauczyciela goto-
wej, uporządkowanej wiedzy o świecie, co w konsekwencji w dużej 
mierze utrwala bierność poznawczą ucznia. W strategii pracy na- 
uczyciela przeważa koncentracja na zasobach wiedzy, a nie na spo-
sobach jej osiągania. Następuje również oderwanie treści kształcenia 
od jej zastosowania w praktyce. Główną aktywnością charakteryzu-
je się nauczyciel, który przekazuje, utrwala i sprawdza treści kształ-
cenia, natomiast uczeń staje się jedynie jej biernym odbiorcą3.  

________________ 

uczniów niepełnosprawnych a postawa nauczycieli wobec integracji, [w:] Z. Kazanowski, 
D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach 
społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2003; Z. Gajdzica, O wychowaniu i kształceniu dzieci  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej, [w:] J. Wyczesany,  
Z. Gajdzica, Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach rozwo-
ju, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006; J. Głodkowska, Poznanie 
ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999; J. Lipińska, A. Rogoża, Stosunek  
i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyj-
nych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnospraw-
nych w edukacji i interakcjach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2003; J. Lipińska-Lokś, 
Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] 
J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprwny w różnych fazach życia, Wyd. „Żak”, Warszawa 
2004; S. Sadowska, Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006a; S. Sadowska, Szkolne stosunki 
interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim, „Szkoła Specjalna” 2006b, nr 4; A. Zamkowska, Psychospołeczne i edukacyjne 
funkcjonowanie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostęp-
nej, [w:] Z. Gajdzica (red.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób  
z upośledzeniem umysłowym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008. 

3 Zob. m.in.: D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język. O całościowym ucze-
niu się, Wyd. CDN, Warszawa 1999; Z. Kwieciński, Nieobecne dyskursy, Wyd. Nauk. 
UMK, Toruń 1991; D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. UWM, 
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W związku z tym ocena pracy dziecka głównie oparta jest na jego 
możliwościach odtworzenia przerobionego materiału, z czym uczeń 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną będzie miał oczywisty 
problem. Strategia ta nie sprzyja również zabezpieczeniu odpo-
wiednich warunków do nauki dla dziecka z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną, na przykład poznania polisensorycznego, łą-
czenia teorii z praktyką, dostosowania tempa pracy itd. 

Znacznie odpowiedniejszą wydaje się aktywizująca strategia 
kształcenia oparta na konstruktywistycznej teorii uczenia się. Stra-
tegia ta bazuje na podmiotowej interakcji ucznia i nauczyciela, dają-
cej każdej ze stron poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa4. Dominu-
jącą pozycję w relacji podmiotowej zajmuje uczeń, nauczyciel zaś 
wchodzi z nim okresowo w aktywny kontakt podczas epizodów 
wspólnego zaangażowania5. W aktywizującej strategii nauczania 
nauczyciel wspólnie z uczniem kreuje polszczyznę działań, dbając  
o zapewnienie optymalnych dla potrzeb dziecka warunków nauki, 
biorąc pod uwagę jego zainteresowania, możliwości i oczekiwania. 
Dziecko uczy się poprzez zdobywanie doświadczeń, dlatego na- 
uczyciel powinien zadbać, aby pole jego doświadczeń było z jednej 
strony jak najbogatsze, z drugiej jemu bliskie, zapewniające poczu-
cie bezpieczeństwa. Uczniowie samodzielnie poszukują wiedzy, ją 
uporządkowują i szukają sposobów jej zastosowania, przez co stają 
się badaczami, a nauczyciel jest ich facylitatorem. Taka strategia 
uczenia daje znacznie większe możliwości uczniom z lekką niepeł-
nosprawnością intelektualną nie tylko na opanowanie materiału, ale 
także na włączenie się w przestrzeń szkolnego życia społecznego. 

Przykładem metody pracy w aktywizującej strategii kształcenia 
jest metoda projektów, która charakteryzuje się największą interak-
tywnością, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Me-
________________ 

Olsztyn 2000; R. Michalak, Aktywizowanie ucznia edukacji wczesnoszkolnej, Wyd.  
Nauk. UAM, Poznań 2004; A. Nalaskowski, Szanse szkoły z wyboru: studium eksplora-
cyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995. 

4 A. Brzezińska, Refleksje w działalności nauczyciela, [w:] A. Brzezińska, D. Klus- 
-Stańska, A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, MEN, Warszawa 1999. 

5 H.R. Schaffer, Social Development, Blackwell Publishers, Oxford 1998, s. 235. 
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toda ta już od 1917 r. jest stosowana w Stanach Zjednoczonych, cho-
ciaż wcześniejsze wzmianki sięgają pedagogów z XIX i XX w. (m.in. 
H.W. Kilpatrick, J. Dewey, J.A. Stevenson). Pojęcie projektu na po-
czątku było związane z wszelką działalnością uczniowską natury 
praktycznej, nastawioną na wykonanie pracy zwieńczonej ostatecz-
nym produktem. Zmiana definiowania projektu nastąpiła na skutek 
filozofii i pedagogiki J. Deweya. Zgodnie z jego koncepcją szkołę 
tradycyjną miało zastąpić nauczanie oparte na zasadzie „metody 
projektów”. Zamiast podania usystematyzowanej wiedzy podpo-
rządkowanej realizacji podstawy programowej, poszatkowanej na 
zakresy poszczególnych przedmiotów, uczeń miał samodzielnie 
zacząć poszukiwać wiedzy. Zgodnie z nowymi założeniami pod-
stawowym zadaniem edukacji było nawiązywanie do indywidual-
nych doświadczeń dziecka w kontekście najnowszych osiągnięć 
nauki i techniki, determinujących przemiany zachodzące w środo-
wisku. Główną przesłanką było kształtowanie aktywnej postawy 
badacza wobec otoczenia, uczenie samodzielności w myśleniu i roz-
wiązywaniu problemów oraz rozwijanie zainteresowań ucznia. 

Obecnie metoda projektów jest metodą nauczania, która opiera 
się na aktywizującej strategii nauczania. Pozwala na wybór aktyw-
ności dzieciom o różnym poziomie rozwoju, pobudza do myślenia, 
uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce oraz dzielenia 
się informacjami z innymi, kształtując tym samym kompetencje 
komunikacyjne i społeczne. Największe znaczenie przypisuje się 
intencjonalności uczenia się oraz rozwijania umiejętności uczenia 
się jako kapitału do przyszłego rozwoju. Metoda projektów umoż-
liwia uczenie poprzez działanie, bezpośrednie polisensoryczne do-
świadczanie, co w szczególności podnosi poziom efektywności na-
uczania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. „Projekt 
stanowi swoisty «kręgosłup» doświadczeń edukacyjnych dzieci  
i nauczycieli. U ich podstaw leży głębokie przekonanie, że uczenie 
się poprzez działanie ma wielką wartość, a dyskusje w grupie oraz 
powrót do wcześniejszych pomysłów i doświadczeń to najlepszy 
sposób na zdobywanie i poszerzanie wiedzy”?. Dlatego właśnie 
wybór tematu powinien być przemyślany, ale przede wszystkim 
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musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosić się do ich do-
świadczeń życiowych, dzięki czemu podnosi ich poziom motywacji 
i emocjonalnego zaangażowania w chęć zdobywania nowych wia-
domości i umiejętności. Nauczyciel nie wybiera tematu, tylko go 
negocjuje wspólnie z uczniami. Jak określa to J.H. Helm i L.G. Katz6, 
nauczyciel obserwuje aktywność badawczą dziecka, która determi-
nuje jego kolejne działania zgodne z jego zainteresowaniami i moż-
liwościami. Rolą nauczyciela jest włączenie w te działania treści  
z zakresu poszczególnych edukacji (np. matematycznej, językowej, 
muzycznej itd.) określonych w podstawie programowej. Metoda 
projektów ma jednak swoją strukturę. Każdy projekt składa się  
z trzech etapów: 

Etap I – początek projektu – w którym dokonywany jest wybór 
tematu, analiza wyjściowego stanu wiedzy i umiejętności dzieci, 
tworzenie przez nauczyciela, wraz z dziećmi, siatki pojęciowej 
związanej z tematem (powiązanie przez nauczyciela siatki z założe-
niami programowymi) oraz formułowanie pytań i hipotez. 

Etap II – realizacji projektu – to czas aktywności badacza, czyli 
samodzielnego zdobywania wiedzy, doświadczeń, głównie poprzez 
szukanie odpowiedzi na pytania wcześniej sformułowane w obrę-
bie realizowanej tematyki projektu. 

Etap III – zakończenia projektu – na które składa się podsumo-
wanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności, wzajemne dzielenie 
się tym kapitałem. Na podstawie uzyskanych informacji przepro-
wadzana jest analiza projektu (weryfikacja stawianych przez dzieci 
hipotez) oraz ocena realizacji celów, ogólne podsumowanie projek-
tu i prezentacja uzyskanych wyników7. 

Podsumowując, metoda projektów pomimo swojej struktury, 
która spełnia jedynie rolę porządkującą, ma charakter badawczy. 
Dziecko w sposób holistyczny uczestniczy w projekcie, angażując 
się intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i fizycznie. Dziecko sa-
modzielnie w nim stawia pytania, poszukuje odpowiedzi i działa, 

________________ 

6 Tamże, s. 17. 
7 Tamże, s. 24–25. 
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czerpiąc radość z samodzielnego poznawania. Nauczyciel zakreśla 
pewne ramy oraz pomaga w poszukiwaniu rozwiązań i potrzeb-
nych materiałów. Taka duża samodzielność i indywidualność  
w zdobywaniu wiedzy stwarza bardzo dobrą perspektywę zapew-
niającą uczniowi z lekką niepełnosprawnością intelektualną opty-
malne warunki uczenia się zgodne z jego potrzebami i możliwo-
ściami. A co najważniejsze – strategia projektowa pozwala na 
odniesienie sukcesu każdemu dziecku, ponieważ dopiero materiały 
zgromadzone przez wszystkie dzieci w klasie, bez względu na sto-
pień trudności, tworzą całość pozwalającą zamknąć projekt. W rea-
lizacji projektu nie ma znaczenia poziom rozwoju dziecka, ponie-
waż liczy się każdy jego uczestnik, każdy stanowi ogniwo budujące 
zwartą całość. Taki sposób pracy zespołu klasowego w znacznie 
większej mierze stwarza przestrzeń przyjazną inkluzji, pozwalającą 
każdemu dziecku na włączenie się w życie społeczne klasy. 

W związku z korzyściami płynącymi z zastosowania metody 
projektów postanowiono przeprowadzić badania, których celem 
było wskazanie, na ile ta metoda jest znana i wykorzystywana przez 
nauczycieli oraz na ile nauczyciele postrzegają ją jako wspierającą 
edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

W badaniach uczestniczyło 60 nauczycieli szkół podstawowych 
ogólnodostępnych z województwa wielkopolskiego. Badanie zosta-
ło przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego za pomocą 
kwestionariusza ankiety. Grupę badanych nauczycieli stanowili 
nauczyciele pracujący w nauczaniu początkowym. 

Okazało się, iż 30% badanych nauczycieli nie zna metody pro-
jektów. Pośród 70% (42 os.) nauczycieli deklarujących znajomość tej 
metody zaledwie 57% (24 os.) wykorzystuje ją w swojej pracy,  
z tego tylko raz w semestrze 87,5% (21 os.). 12,5% (3 os.) badanych 
stwierdziło, iż wykorzystują metodę projektów bardzo często. Jak 
wynika z zaprezentowanych danych, nauczyciele w bardzo nie-
wielkim stopniu korzystają w swojej pracy z metody projektów. 
Nauczyciele deklarujący znajomość metody projektów podali trud-
ności w jej realizacji (tab.). 
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Tabela. Opinie nauczycieli o trudnościach w realizacji metody projektów 

Trudności w realizacji metody projektów 
Badani nauczyciele 

N (42) [%] 

Dyscyplina 21 50 

Kontrolowanie efektów pracy uczniów 30 71,4 

Ocena pracy ucznia 29 69 

Praca w grupie 17 40 

Praca z kartami pracy, podręcznikiem 26 61,9 

Przyzwyczajenia 20 47,6 

Realizacja programu 32 76,2 

Samodzielność uczniów 19 45,2 

Selekcja materiału 12 28,6 

Środki materialne 16 38 

Na podstawie uzyskanych wyników można postawić tezę, że 
dominującą trudnością pracy metody projektów jest realizacja pro-
gramu nauczania. Nauczyciele w swoich odpowiedziach argumen-
towali to głównie faktem, iż muszą realizować treści programowe,  
a projekty zabierają zbyt dużo czasu. Metoda projektu była przez 
nich traktowana głównie jako metoda aktywizująca, wykorzystywa-
na w formie nagrody lub atrakcji, a nie jako metoda kształcenia. Dru-
gi rodzaj trudności, na który najczęściej zwracali uwagę nauczyciele, 
to brak kontroli nad efektami pracy uczniów. Twierdzili oni, iż stosu-
jąc metodę projektów, nie widzą, jak angażują się poszczególni ucz-
niowie w realizację zadań, przez co uważają, że część dzieci nie pra-
cuje, tylko czeka, aż grupa wykona za nich zadanie. Z powodu braku 
widoczności efektów działań poszczególnych dzieci wynikała kolejna 
podawana przez nauczycieli trudność – brak możliwości oceny 
dziecka. Nauczyciele uważali, iż pracy grupowej nie można ocenić 
sprawiedliwie. Następna ujawniana trudność to połączenie realizacji 
projektu z wypełnianiem kart pracy. Nauczyciele w większości nie 
dostrzegali możliwości realizacji kart pracy podczas projektu, nato-
miast obawiali się krytyki ze strony rodziców, spowodowanej po-
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wstaniem braków w wypełnianiu podręczników. Badani określali 
również metodę projektów jako metodę, która burzy dyscyplinę  
w klasie, to jest dzieci zaczynają się głośno zachowywać, chodzą po 
klasie i później trudno im wrócić do ustalonego porządku. Część 
nauczycieli uważała, iż ten brak dyscypliny wpływa negatywnie na 
koncentrację dzieci, co przekłada się na niższą efektywność na- 
uczania. Nauczyciele jako trudność w pracy z wykorzystaniem me-
tody projektów wymieniali także przyzwyczajenia, które rozumieli 
tak naprawdę jako dyscyplinę w klasie. Uważali, iż zarówno dzieci, 
jak i nauczycieli są przyzwyczajeni do pewnego rytmu pracy w kla-
sie, a jego zmiana powoduje chaos, który zmniejsza efektywność na-
uczania. Badani wskazywali też na problem samodzielności poznaw-
czej uczniów. Twierdzili, iż uczniowie nie potrafią samodzielnie 
szukać wiedzy, nie są do tego zmotywowani, przez co praca projek-
tami nie wychodzi. Innym podawanym argumentem była niska 
umiejętność pracy w grupie. Nauczyciele uważali, iż dzieci podczas 
realizacji projektu pracują wybiórczo. Wiedzę poszukują tylko nie-
którzy uczniowie, a reszta grupy czeka, aż zadanie zostanie wykona-
ne. Niektórzy badani twierdzili, iż dzieci w nauczaniu początkowym 
są jeszcze za małe do takiej pracy grupowej. Dla niektórych nauczy-
cieli przeszkodą w realizacji metody projektów był brak środków 
materialnych. Najrzadziej podawanym argumentem, dotyczącym 
wykorzystania metody projektów w procesie kształcenia, były trud-
ności w selekcji materiału, czyli co powinno być realizowane podczas 
projektu. Argumenty podawane przez badanych nauczycieli w wielu 
przypadkach ukazują brak zrozumienia podstawowych założeń pra-
cy za pomocą tej metody, szczególnie w obszarze samodzielności 
ucznia i roli nauczyciela. 

Nauczyciele na pytanie, czego potrzebowaliby do pracy metodą 
projektów, w 42% odpowiadali, że dodatkowego czasu. To znów 
pokazuje, iż nie widzą możliwości pracy tą metodą jako metodą 
realizującą program nauczania. 30,9% nauczycieli deklarowało, iż 
potrzebują bardziej elastycznych programów nauczania, a 23,8% 
konspektów, pomysłów na realizację projektów. Natomiast 11,9% 
badanych wskazywało na współpracę z rodzicami i innymi nauczy-
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cielami. Pojedyncze osoby wymieniły również dodatkowe wyposa-
żenie sali, dostęp do autobusu. 

W związku z faktem, iż przez większość nauczycieli metoda 
projektów jest traktowana jako atrakcja w pracy z dziećmi, a nie 
jako metoda kształcenia, nie dziwi fakt, iż 76,2% nauczycieli znają-
cych metodę projektów nie wykorzystuje jej do pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną. 23,8% (10 os.) badanych zade-
klarowało, że wykorzystuje projekty do aktywizowania tych dzieci. 
Na pytanie, czy stosują metodę projektów do pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną, w celu wyrównywania kompe-
tencji poznawczych, twierdząco odpowiedziały zaledwie dwie oso-
by (4,8%), a w celu wyrównywania kompetencji społecznych trzy 
osoby (7,1%). Przedstawione wyniki pozwalają na konkluzję, iż 
nauczyciele nie widzą w metodzie projektów możliwości wsparcia 
funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

Nauczyciele na pytanie, jak chcieliby wykorzystać metodę projek-
tów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym z dziećmi z lekką niepełnosprawnością intelektualną, w 38% 
odpowiedzieli, iż nie widzą jej specjalnego zastosowania, tylko w taki 
sam sposób jak u innych dzieci. Zastosowanie jej w celu podnoszenia 
motywacji dzieci do nauki zgłosiło 23,8% badanych, a do integracji 
19% respondentów. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, nauczyciele 
nie tylko nie stosują metody projektów do pracy z dziećmi ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z lekką niepełno-
sprawnością intelektualną, ale także nie dostrzegają możliwości jej 
wykorzystania w takim aspekcie. Analizując wyniki badań, istotna 
wydaje się odpowiedź na pytanie: Czy nauczyciele nie widzą możli-
wości zastosowania metody projektów do tworzenia płaszczyzny 
inkluzji z racji na niską wiedzę i doświadczenie w pracy tą metodą, 
czy brak chęci jej zastosowania? Próbując odpowiedzieć na to pyta-
nie, warto przedstawić raport z badań (Za) trudne, bo trzeba myśleć,  
z którego wynika, iż na lekcjach w klasach III szkół podstawowych: 
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– 60% – 27 min to czas przeznaczany na sprawdzanie wiedzy 
uczniów (w szkołach miejskich (SM) 59%, a w szkołach wiej-
skich (SW) 61,1%), to jest odpytywanie, wykonywanie podob-
nych typowych zadań, odpowiadanie na typowe pytania na- 
uczyciela; 

– przez 24,2% (10,89 min) czasu uczniowie słuchają nauczyciela, 
który mówi, czyta, prowadzi pogadankę (w SM 21,5%, a w SW 
27,3%), kiedy rola uczniów jest ograniczona do odpowiedzi na 
konkretne, zamknięte pytania; 

– przez 2,4% czasu uczniowie dyskutują oraz rozmawiają z na- 
uczycielem i kolegami (w SM 1,3%, w SW 3,7%). Dyskusja wystą-
piła na 18 spośród 148 obserwowanych zajęć (na 8 zajęciach na 
70 w SW oraz 10 na 78 w SM). Nie pojawiła się natomiast na 
zajęciach w 27 szkołach na 40 (14 SW oraz 13 SM); 

– przez 2,7% czasu uczniowie są aktywni twórczo/badawczo  
(w SM 3%, w SW 2,3%). Aż w 29 szkołach (16 SW i 13 SM) nie 
pojawił się fragment zajęć, w którym uczniowie mieliby okazję 
do faktycznego twórczego działania. Pewne przejawy dziecięcej 
twórczości dały się zauważyć podczas 15 zajęć (7 w SW (na 70) 
oraz 8 w SM (na 78)). Na pozostałych 133 obserwowanych za-
jęciach działania uczniów były absolutnie i wyłącznie odtwórcze; 

– przez 2,4% czasu uczniowie biorą udział w grach i zabawach 
dydaktycznych (w SM 1%, w SW 4%). Gry i zabawy pojawiły się 
na 20 zajęciach spośród 178 (17 razy w SW i tylko 3 razy w SM). 

Brak wiary w możliwości ucznia to jedna z najbardziej typo-
wych cech obserwowanych zajęć. W ślad za nią podążają kolejne 
zjawiska – dominujący i dużo mówiący nauczyciel, a w rezultacie 
mało aktywne intelektualnie dzieci powtarzające schematy narzu-
cone przez nauczyciela i – w efekcie – niezbyt zainteresowane wy-
darzeniami dziejącymi się na lekcji8. 

Biorąc pod uwagę raport z badań (Za) trudne, bo trzeba myśleć  
i przedstawione wyniki badań własnych, można stwierdzić, iż nauczy-

________________ 

8 M. Dąbrowski, (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na 
pierwszym etapie edukacyjnym, IBE, Warszawa 2013, s. 206–216. 
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ciele w większości pracują zgodnie ze strategią kształcenia transmisyj-
nego. W dużej mierze nie znają i nie pracują przy użyciu strategii ak-
tywizujących. Brak wiedzy i doświadczenia w tym obszarze, a także 
pewne przyzwyczajenia w rozumieniu roli nauczyciela utrudniają 
podjęcie nauczania metodą projektów jako wiodącą metodą realizującą 
podstawę programową. W związku z przedstawionymi korzyściami, 
jakie niesie pracą z wykorzystaniem metody projektów w szczególno-
ści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną, warto zastanowić się nad 
popularyzacją tej metody. Na pewno wymagałoby to dostosowania jej 
do uwarunkowań społeczno-kulturowych naszego społeczeństwa.  
W Polsce trudności w zastosowaniu tej metody wiążą się z nastawie-
niem naszej edukacji na realizację programu (kompetencji wynikają-
cych z poszczególnych edukacji), a nie nabywanie kompetencji do 
uczenia się, posługiwania się wiedzą. Rola nauczyciela, który ma 
szczegółowo zaplanowane swoje zajęcia, a podczas nich przekazuje 
wiedzę i kontroluje jej przyswajanie, tylko w niewielkim stopniu po-
zwala na twórczą aktywność dziecka. Metoda projektów zmienia te 
podejście. Nauczyciel staje się osobą wspierającą rozwój dziecka. Pro-
jekt angażuje dziecko i jego najbliższe otoczenie, obejmując wiedzę  
z różnych dziedzin oraz kształtując różnorodne umiejętności, dlatego 
metoda projektów ma takie istotne znaczenie dla holistycznego rozwo-
ju dziecka oraz podniesienia efektywności i jakości jego edukacji. Na-
tomiast samodzielność i indywidualność w zdobywaniu wiedzy,  
a zarazem praca w grupie, charakterystyczna dla tej metody, może 
stanowić efektywną płaszczyznę włączenie dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym z lekką niepełnosprawnością intelek-
tualną, w przestrzeń życia szkolnego. 
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Wstęp 

Dzieci i młodzież podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na 
równi ze swoimi rodzicami na podstawie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1. Dzieci 
________________ 

1 Art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 
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oraz młodzież spełniające obowiązek szkolny i obowiązek nauki,  
a także kształcące się w szkołach ponadgimnazjalnych obejmuje się 
profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wy-
chowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i organi-
zacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą2 do 
ukończenia nauki. Ponadto, z ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym3 wynika, że każdy, kto zauważy osobę czy osoby znaj-
dujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świad-
kiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę swoich możliwo-
ści i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 
zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu 
podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z kolei medyczne czyn-
ności ratunkowe, w rozumieniu wymienionych przepisów o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, zaliczane są do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 
przez jednostki systemu zdrowia. 

W obowiązującym systemie prawnym placówki oświatowe 
(między innymi przedszkola i szkoły) nie mają stosownych upraw-
nień do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi  
i młodzieżą4. Równocześnie przepisy prawne określające bardziej 
ogólnie5 i szczegółowo6 funkcjonowanie systemu oświaty stanowią, 
że w Polsce kształcenie i wychowanie jest zapewniane wszystkim 
obywatelom, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież  
________________ 

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakre-
su i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 
Nr 139, poz. 1133). 

3 Art. 4 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). 

4 Art. 4 Ustawy z dnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 14, poz. 89). 

5 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.). 

6 Akty wykonawcze wydane w drodze rozporządzeń przez ministra właściwe-
go do spraw oświaty i wychowania na podstawie delegacji wynikających z właści-
wych artykułów wymienionej ustawy o systemie oświaty. 
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w wieku od 3 do 18 lat, z tym że obowiązkową edukacją obejmuje 
się dzieci od 5. lub 6. roku życia do ukończenia lat 18. Rekrutacja 
uczniów do przedszkoli i szkół publicznych wszystkich typów 
oparta jest na zasadzie powszechnej dostępności (art. 7 ust. 1 wspo-
mnianej ustawy o systemie oświaty). 

Z zestawienia tych norm wynika, że wszystkie dzieci i młodzież 
mają prawo do kształcenia się, bowiem system oświaty zapewnia: 

a) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możli-
wości psychofizycznych, 

b) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i spe-
cjalnych form pracy dydaktycznej, 

c) wychowanie i opiekę odpowiednie do wieku i osiągniętego 
rozwoju. 

Równocześnie te same przepisy wymieniają trzy grupy dzieci  
i młodzieży: 

1) z niepełnosprawnością, 
2) niedostosowane społecznie, 
3) szczególnie uzdolnione. 
Dwie pierwsze grupy w systemie oświaty mają zapewnioną 

możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami, w tym opiekę nad uczniami z niepełnosprawno-
ściami przez umożliwianie im realizowania kształcenia w formie 
zindywidualizowanego procesu, form i programów nauczania oraz 
zajęć rewalidacyjnych. Natomiast uczniom szczególnie uzdolnio-
nym zapewnia opiekę i umożliwianie realizowania indywidualnych 
programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skró-
conym czasie. 

Dzieci i młodzież w procesie rozwoju podlegają różnym wpły-
wom (pozytywnym i negatywnym) oraz zdarzeniom losowym, 
które mogą oddziaływać na ich harmonijny rozwój psychofizyczny 
lub stan zdrowia. Niektóre dzieci są w stanie poradzić sobie z trud-
ną sytuacją życiową, u innych dzieci ta sama sytuacja może powo-
dować poddanie się i utratę nadziei. Z koncepcji resilience (oznacza-
jącej, w bardzo telegraficznym skrócie, pozytywną adaptację do 



48 TERESA SERAFIN 

warunków życia i regenerację sił mimo występujących w procesie 
rozwoju zdarzeń traumatycznych lub innych przeciwności losu) 
wynika, iż również stan zdrowia dziecka może mieć wpływ na jego 
zachowanie, kompetencje i zdrowie psychiczne, gdyż tworzy nieko-
rzystne warunki dla jego rozwoju i funkcjonowania. Z obserwacji 
dzieci obowiązanych do spełniania obowiązku szkolnego wiemy,  
że ich stan zdrowia może być powodem: (a) hospitalizacji, (b) nie- 
uczęszczania do szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego 
zalecającego indywidualne nauczanie w domu, a tym samym izo-
lowania od rówieśników, (c) uczęszczania do szkoły i narażania się 
na silny stres. Może to prowadzić do: spadku aktywności życiowej, 
obniżenia negatywnego spostrzegania siebie, nienawiązywania 
relacji społecznych, obniżenia sprawności psychomotorycznej. Cho-
roba może też powodować przewartościowanie priorytetów, zacieś-
nienie więzi rodzinnych, opanowanie i szybszą dojrzałość emocjo-
nalną oraz rozwój empatii. Po zakończeniu leczenia jedne dzieci  
i młodzież wracają do dobrego lub stosunkowo dobrego funkcjo-
nowania w środowisku szkolnym, a inne mogą mieć nadal indywi-
dualne potrzeby wspierania ich w nauce (po przeżyciu silnie stresu-
jącego zdarzenia). Konsekwencje choroby dziecka dotykają także 
innych członków rodziny, bowiem rodzice podporządkowują swoje 
potrzeby (okresowo) potrzebom chorego dziecka. Aby przeciwdzia-
łać długiej absencji w szkole dzieci i młodzieży, którym stan zdro-
wia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przed-
szkola czy szkoły, w systemie oświaty została stworzona, dla dzieci 
objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 
oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 
forma indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indy-
widualnego nauczania7 oraz, w przypadku konieczności leczenia  
w podmiocie zamkniętym, możliwość pobierania nauki w szkole 
działającej w szpitalu, w którym dziecko jest leczone8. Z przepisów 

________________ 

7 Tamże, odnośnik 5 (art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty). 
8 Tamże (art. 71c ust. 1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecz-

nej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z po-



Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty  49 

regulujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej wynika, 
że każdy szpital uzdrowiskowy, sanatorium i prewentorium uzdro-
wiskowe udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i mło-
dzieży objętym obowiązkiem szkolnym oraz obowiązkiem nauki są 
obowiązane do zapewnienia im warunków do nauczania i wycho-
wania9. Funkcjonowanie przedszkoli i szkół w podmiotach leczni-
czych uzależnione jest od potrzeb hospitalizowanych dzieci i mło-
dzieży oraz od wskazań lekarzy prowadzących ich leczenie. Jeżeli 
dzieci przebywają na leczeniu dłużej niż dziewięć dni, wówczas 
mogą uczęszczać na zajęcia edukacyjne prowadzone przez szkołę 
zorganizowaną w podmiocie leczniczym bez konieczności uzyski-
wania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mimo że 
szkoła – z racji odmiennej organizacji pracy – nazywa się szkołą 
specjalną. 

Zakres i zasady prowadzenia nauczania w szkołach funkcjonu-
jących w podmiotach leczniczych określa wspomniana ustawa  
o systemie oświaty10. Z definicji zawartych w tej ustawie (art. 3 ust. 1a 
pkt b) wynika, że przez szkołę lub oddział zorganizowany w pod-
miocie leczniczym w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywa-
jących w tym podmiocie należy rozumieć jednostki organizacyjne, 
w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz spe-
cjalne działania opiekuńczo-wychowawcze. Są one zorganizowane 
spójnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania w tej sprawie11. Zgodnie z danymi staty-
________________ 

mieszczeń w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki 
korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa 
zawarta pomiędzy podmiotem, w którym zorganizowana jest szkoła a organem pro-
wadzącym szkołę). 

9 Art. 12 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). 

10 Tamże, odnośnik nr 5 art. 71c. 
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie 

organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań 
opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizo-
wanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. poz. 380). 
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stycznymi wynikającymi z systemu informacji oświatowej, stan na 
30 września 2010 r., wynika, że w zakładach opieki zdrowotnej i w 
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonowało 257 przed-
szkoli i szkół, w których uczyło się około 10 928 uczniów, w tym: 

38 przedszkoli – 1157 dzieci, 
112 szkół podstawowych – 5761 uczniów, 
91 gimnazjów – 3462 uczniów, 
15 liceów ogólnokształcących – 521 uczniów, 
1 liceum profilowane – 27 uczniów. 
Inaczej przedstawia się sytuacja uczniów przewlekle chorych 

pozostających w domu. Podstawą organizowania przez dyrektora 
przedszkola lub szkoły indywidualnego nauczania dla dziecka, 
któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszcza-
nie do przedszkola czy szkoły, jest orzeczenie o potrzebie indywi-
dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolne-
go lub indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający 
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
w poradni specjalistycznej12. Nauczanie to, kierując się przepisami 
rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywi-
dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
i indywidualnego nauczania13, organizuje dyrektor w porozumieniu 
z organem prowadzącym. 

Przedstawione przekrojowo normy prawne obowiązują w każ-
dym typie i rodzaju szkoły. Tymczasem w kwietniu 2013 r. otrzy-
małam14 od respondentów między innymi pytania dotyczące pro-
blematyki indywidualnego nauczania: 

________________ 

12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.  
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072). 

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.  
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzie-
ży (Dz.U. Nr 175, poz. 1086). 

14 Autorka jest zatrudniona w charakterze eksperta i udziela odpowiedzi na py-
tania przydzielone przez portal ABC prawo oświatowe. 
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1. „Uczeń szkoły zawodowej ma przyznane nauczanie indywi-
dualne ze względu na niedosłuch. Czy taki uczeń może mieć 
w klasie trzeciej przedmioty ogólne, które w normalnym try-
bie kończą się w klasie drugiej?” 

2. „Czy przydział nauczania indywidualnego ma być dokony-
wany na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora 
szkoły, czy nie wystarczy zmiana organizacji arkusza pracy 
szkoły i pisemne określenie organu prowadzącego o wymia-
rze godzin przydzielonych uczniowi?” 

3. „Czy dla dziecka nauczanego indywidualnie należy organi-
zować oddział?” 

Z treści pytań wynika jednoznacznie, że osoby zainteresowane 
nie potrafiły właściwie odczytać przepisów prawnych określonych 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przyj-
mując hipotetyczne założenie, że nadal w szkołach istnieje problem 
związany z organizowaniem indywidualnego nauczania także 
przez innych dyrektorów szkół różnych typów, w niniejszym arty-
kule podjęłam temat rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyj-
nych z powodu choroby przewlekłej i organizowania dla ucznia 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

Celem tej publikacji jest przedstawienie w jednym opracowaniu 
obowiązujących norm prawnych pozwalających uczniom z prze-
wlekłymi chorobami uczestniczyć w procesie nauczania także  
w okresach zaostrzenia dolegliwości uniemożliwiających im udział 
w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w szkole. 

Zasady przyjmowania ucznia przewlekle chorego  
do przedszkola i szkoły 

Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki sprawuje opiekę nad 
uczniami i stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz kieruje  
i reprezentuje je na zewnątrz (art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3). Dyrektor 
przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do 
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przedszkola wybranego przez rodziców15, z tym że w przypadku 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor 
przedszkola obwodowego musi przyjąć dziecko przewlekle chore 
do przedszkola. Taki tryb postępowania wynika z przepisów usta-
wy o systemie oświaty (kontrolowanie spełniania obowiązku rocz-
nego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, art. 14b 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z nimi dopiero obowią-
zek rocznego przygotowania przedszkolnego jest włączony do za-
kresu zadań realizowanych przez dyrektora szkoły podstawowej,  
w obwodzie której dziecko mieszka, związanych z kontrolowaniem 
spełniania tego obowiązku. Również szkoły obwodowe są obowią-
zane do przyjęcia w poczet uczniów dziecka przewlekle chorego 
(art. 15, 16 i 19 oraz 20a ust. 5 ustawy o systemie oświaty). O przyję-
ciu dziecka przewlekle chorego do szkoły poza rejonem decyduje 
dyrektor szkoły. 

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkol-
ne lub indywidualne nauczanie przeznaczone jest wyłącznie dla 
dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 
utrudnia uczęszczanie do przedszkola bądź szkoły. Orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz  
o potrzebie indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające, 
działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
na wniosek rodziców. Jeżeli dziecko z niepełnosprawnością cierpi 
jednocześnie na chorobę przewlekłą, wówczas rodzice składając 
wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
składają również odrębny wniosek o wydanie orzeczenia o potrze-
bie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrze-
bie indywidualnego nauczania. Do wydania tego orzeczenia nie-
zbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka wydana przez 
lekarza w formie zaświadczenia. W zaświadczeniu lekarz powinien 
________________ 

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.). 
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określić, czy stan zdrowia dziecka uniemożliwia, czy znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły, okres – nie krótszy jednak niż  
30 dni – w którym uczeń nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły, 
rozpoznanie choroby bądź innej przyczyny powodującej, że stan 
zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do przedszkola czy szkoły. Kiedy stan zdrowia dziecka znacznie 
utrudnia mu uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, lekarz powi-
nien określić zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, 
w których realizowana jest podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego. Organizowane są one w grupie wychowawczej lub 
indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu. Powi-
nien także podać zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia 
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obo-
wiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych z oddziałem 
w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole. 
Jeżeli potrzeba wydania orzeczenia o konieczności indywidualnego 
nauczania dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawo-
dzie, wnioskodawca do wniosku o wydanie tego orzeczenia dołącza 
zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycz- 
nej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy. Zespół 
orzekający poradni określa: zalecane warunki realizacji potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości uczestniczenia ucznia w życiu 
przedszkola lub szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, uspraw- 
niania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia 
oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W orzeczeniu wydawanym dla ucznia, którego stan zdrowia 
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, zespół 
orzekający określa zakres, w jakim może on brać udział w obowiąz-
kowych zajęciach edukacyjnych, podczas których realizowana jest 
podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub kształce-
nia ogólnego, organizowanych z oddziałem w przedszkolu lub  
w szkole bądź indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przed-
szkolu lub w szkole. Natomiast w przypadku ucznia szkoły prowa-
dzącej kształcenie w zawodzie z orzeczenia o potrzebie indywi-
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dualnego nauczania powinno wynikać także wskazanie możliwości 
dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu. 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przed-
szkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
wydawane jest na czas określony, wskazany w zaświadczeniu  
o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. W przy-
padku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie orzecze-
nie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest na czas 
określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, nie 
krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny. Zespół wydaje orze-
czenie na druku określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia  
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (wzór orze-
czenia patrz załącznik do niniejszego opracowania). 

Rozważania powyższe oznaczają, że aby dyrektor mógł zorga-
nizować indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidu-
alne nauczanie dla dziecka przewlekle chorego, jego rodzice powinni 
przedstawić wydane przez zespół orzekający, działający w publicz-
nej poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania. Nie ma potrzeby wydawania przez 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń przewlekle chory, de-
cyzji w sprawie dotyczącej przydziału uczniowi indywidualnego 
nauczania, jak często jest sugerowane w opracowaniach publiko-
wanych w Internecie. Z art. 71b ust. 5c i 5d wynika bowiem, że jeżeli 
uczeń ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/indy-
widualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor organizuje 
takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Organizowanie indywidualnego nauczania 

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji procesu kształce-
nia przeznaczoną dla dzieci i młodzieży obowiązanych do spełnia-
nia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, których stan zdrowia uniemożliwia im uczest-
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niczenie w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych razem z kole-
gami w klasie (na przykład z powodu przewlekłej choroby lub po 
urazie, wypadku, operacji itp.). Indywidualnym nauczaniem nie 
mogą być objęte dzieci i młodzież z niepełnosprawnością senso-
ryczną lub z upośledzeniem umysłowym z powodu tych niepełno-
sprawności; natomiast gdy u tych dzieci lekarz rozpozna chorobę  
i stwierdzi równocześnie, że ich stan zdrowia uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, wówczas również dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte 
indywidualnym nauczaniem, ale jedynie ze względu na chorobę. 

Nie może być również podejmowane organizowanie takiego 
nauczania bez orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
wydanego przez zespół orzekający publicznej poradni psychologicz-
no-pedagogicznej albo przedłużanie lub skracanie okresu indywi-
dualnego nauczania prowadzonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Istotnym elementem wykonywania zadań nauczyciel-
skich jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych i rozpoznawanie 
potrzeb uczniów. 

W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się 
treści wynikające z podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych 
dziecka, w indywidualnym nauczaniu natomiast treści wynikające  
z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dane-
go typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. Zajęcia z przedszkolakiem i z uczniem 
klas I–III prowadzi nauczyciel, któremu dyrektor powierzy to za-
danie. Indywidualne nauczanie uczniów klas starszych prowadzi 
kilku nauczycieli szkoły. 

W zależności od zaleceń wynikających z orzeczenia wydanego 
przez zespół orzekający zajęcia indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania mogą być 
prowadzone w: miejscu pobytu ucznia, domu rodzinnym, specjal-
nym ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej. Jeżeli natomiast z orzeczenia wynika, że powodem 
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jego wydania jest stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie 
do przedszkola lub szkoły, wówczas zajęcia mogą być organizowane 
w zakresie określonym w orzeczeniu albo z grupą wychowawczą  
w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej lub z oddziałem w szkole czy indywidualnie 
w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole. W orze-
czeniu o potrzebie indywidualnego nauczania mogą być wskazane 
okoliczności, które uzasadnią na przykład możliwość uczestnicze-
nia w niektórych zajęciach razem z grupą szkolną. Regulacja taka 
zawarta jest w § 6 rozporządzenia w sprawie indywidualnego na- 
uczania. Stanowi ona, że na podstawie orzeczenia o potrzebie in-
dywidualnego nauczania, wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Dla rozwoju każdego dziecka, a dla dziecka przewlekle chorego 
w szczególności, ważne są kontakty społeczne. W celu integracji ze 
środowiskiem dzieci i młodzieży objętych indywidualnym przygo-
towaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem z po-
wodu stanu zdrowia znacznie utrudniającego uczęszczanie do 
przedszkola lub szkoły i zapewnienia im pełnego osobowego roz-
woju dyrektor, w miarę możliwości, uwzględniając aktualny stan 
zdrowia i zalecenia zawarte w orzeczeniu, organizuje różne formy 
uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności 
umożliwia im udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach  
i imprezach szkolnych. 

Dzięki przyjaznej, życzliwej atmosferze tworzonej przez kadrę 
pedagogiczną przedszkoli i szkół oraz dzięki patrzeniu na dziecko  
z przewlekłą chorobą jak na ucznia, któremu należy udzielić wspar-
cia w nauce i w funkcjonowaniu szkolnym, a nie przez pryzmat 
choroby, można przywrócić mu poczucie własnej wartości i umoż-
liwić nawiązywanie relacji koleżeńskich. 

Z powyższych rozważań wynika, że jeżeli rodzice przedłożą  
w przedszkolu lub szkole orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego/nauczania wydane dla dziecka 
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przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, dyrektor organizuje to nauczanie, kierując się przepisa-
mi ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie spo-
sobu organizowania indywidualnego nauczania. 

W terminie „organizować”, zgodnie definicją zamieszczoną  
w Słowniku języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 
wyd. 3.), zawarte są następujące znaczenia: 

1) „planować i koordynować poszczególne etapy jakichś dzia-
łań”, 

2) „tworzyć zespół do wspólnego działania lub zakładać insty-
tucję, organizację itp.”, 

3) „być czynnikiem, od którego zależy układ i funkcjonowanie 
elementów jakiejś całości”. 

Zatem, sposób działania podejmowany w ramach organizowania 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidual-
nego nauczania przez dyrektora powinien uwzględniać poszcze-
gólne etapy zapewniające wykonanie zaleceń oraz warunków reali-
zacji potrzeb edukacyjnych dziecka określonych w orzeczeniu,  
w tym: 

1) ustalenie zakresu kształcenia ogólnego i miejsca, w którym to 
kształcenie ma być realizowane – dyrektor, na wniosek na- 
uczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 
nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi 
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warun-
ków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidual-
nego nauczania, 

2) ustalenie czasu realizacji nauczania w rozumieniu liczby dni 
w tygodniu (co najmniej dwa dni dla dzieci przedszkolnych  
i uczniów klas I–III, a co najmniej trzy dni dla uczniów klas 
pozostałych) oraz czas określony w orzeczeniu o potrzebie 
indywidualnego nauczania w zależności od stanu zdrowia 
dziecka, 

3) powierzenie nauczania jednemu lub kilku nauczycielom w za-
leżności od wieku i etapu edukacyjnego dziecka, 
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4) ustalenie tygodniowego wymiaru godzin w zależności od eta-
pu edukacyjnego – dla dzieci przedszkolnych od 4 do 6 godz., 

5) ustalenie formy i zakresu pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, na przykład zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kom-
pensacyjnych, logopedycznych) oraz innych zajęć o charakte-
rze terapeutycznym, 

6) utworzenie zespołu nauczycieli i specjalistów współpracują-
cych z sobą i rodzicami dziecka podczas realizacji procesu 
kształcenia i zajęć wspierających ucznia w nauce (pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej). 

Organ prowadzący, z którym dyrektor uzgadnia organizację in-
dywidualnego nauczania, nie ma prawa nie wyrazić zgody na pro-
wadzenie tych zajęć, na przykład z uwagi na brak środków finanso-
wych, bowiem indywidualne nauczanie dotyczy dzieci i młodzieży 
podlegających obowiązkowi przedszkolnemu, szkolnemu i nauki16. 
Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży organizuje się na czas 
określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Z informacji statystycznych dostępnych na stronie internetowej: 
<www.men.gov.pl> wynika, że w roku 2011 poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne wydały: 

1079 orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przed-
szkolnego, 

35 199 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania ogółem, 
w tym: 

14 351 dla uczniów szkół podstawowych, 
13 307 dla uczniów gimnazjów, 
7541 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów z powodu choroby 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka na podstawie danych GUS ponad 20% 
________________ 

16 Tamże, odnośnik 5, art. 15. 
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populacji dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat cierpi na długo-
trwałe problemy zdrowotne. Dzieci przewlekle chore mają takie 
same potrzeby psychiczne i fizyczne, jak dzieci zdrowe; były i są 
traktowane w systemie oświaty jak uczniowie sprawni, mają prawo 
do równego traktowania. Przestrzeganie praw ucznia przewlekle 
chorego oraz zapewnienie kompetentnej opieki psychologiczno- 
-pedagogicznej na terenie przedszkola i szkoły należy do obowiąz-
ków dyrektora szkoły oraz nauczycieli, natomiast zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki  
w przedszkolu i w szkole do obowiązków organu prowadzącego. 

Nie wszystkie dzieci chore uczęszczające do przedszkola i szko-
ły mają orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, ale mogą 
mieć opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogicz-
ną17 w sprawie na przykład wskazania zakresu pomocy związanej  
z kształceniem i wychowaniem. Jeżeli uczeń nie ma dokumentu 
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (ani orze-
czenia, ani opinii o specyficznych potrzebach edukacyjnych), na- 
uczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w procesie nauczania 
mają obowiązek rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci  
i młodzieży, między innymi z powodu choroby przewlekłej, na 
podstawie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach18. Przede wszystkim nauczyciel powi-
nien tworzyć w klasie atmosferę akceptacji wszystkich dzieci, usta-
lić zasady współpracy z dzieckiem chorym oraz udzielać dziecku 
choremu wsparcia w nadrobieniu zaległości spowodowanych gor-
szym samopoczuciem. Konieczność rozpoznawania i zaspokajania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości edukacyj-
nych przez zespół nauczycieli prowadzących zajęcia z danym ucz- 
________________ 

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- 
-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U., poz. 199). 

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487). 
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niem, w każdym typie oraz rodzaju przedszkola i szkoły, obowią-
zuje od 1 września 2011 r. Czy obowiązki te są wypełniane, jest uza-
leżnione od kwalifikacji nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach, a także od woli organów prowadzą-
cych do tworzenia warunków organizacyjno-finansowych i za-
twierdzania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wskazanych przez dyrektorów w arkuszach organizacyjnych. Po-
winien być utworzony zespół, złożony z wychowawcy, pedagoga, 
psychologa, pielęgniarki i innych nauczycieli, uzgadniający plan 
działań wspierających dziecko. Do współpracy powinni być zapro-
szeni rodzice, gdyż są oni ważnym źródłem informacji o stanie 
zdrowia dziecka i niezbędnych ograniczeniach wynikających z cho-
roby. Niektórym rodzicom nauczyciel może udzielić wsparcia i wska-
zać na przykład instytucje lub osoby, do których mogą się zwrócić  
o pomoc, w tym poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyspo-
nującą bazą adresową specjalistycznych placówek. Współpracując  
z rodzicami, nauczyciel, w celu wyrobienia samodzielności i poczu-
cia sprawstwa u dziecka, może również zwrócić uwagę na niewyrę-
czanie dziecka ze wszystkich obowiązków domowych i szkolnych 
oraz rozwijanie kontaktów z rówieśnikami (pozytywnie wpływają-
cych na jego samopoczucie i kompetencje społeczne). 

W pracy z uczniami z indywidualnymi potrzebami edukacyj-
nymi, na przykład z powodu jednorodnych specyficznych potrzeb, 
mogą być zastosowane między innymi klasy terapeutyczne, z tym  
że objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-
stycznej (§ 7 ust. 8). Nauka w klasie terapeutycznej oraz udział 
ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specja-
listycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień edukacyjnych 
lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących  
powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej (§ 15). 

Ten rodzaj pomocy, z uwzględnieniem wskazań lekarza doty-
czących wymagań zdrowotnych dziecka, organizuje się na podsta-
wie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
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Opinia ta ma na celu poinformowanie, między innymi dyrektora 
szkoły, o zakresie potrzebnej dziecku pomocy medycznej oraz wska-
zanie warunków, których spełnienie poprawi komfort psychiczny 
ucznia. Istotna może być na przykład liczebność oddziału, do któ-
rego ten uczeń uczęszcza, usytuowanie oddziału w budynku szkol-
nym lub wyposażenie szkoły w „sprzęt” dostosowany do jego po-
trzeb zdrowotnych. Opinia może również zawierać wskazanie do 
uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej, wówczas należy je 
zaliczyć do grupy uczniów sprawnych. 

Jeżeli uczniowie przewlekle chorzy mają orzeczenie powiato-
wego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności19 – wska-
zujące rodzaj schorzenia, mimo że w systemie oświaty te orzeczenia 
nie obowiązują – to nauczyciele powinni zainteresować się funkcjo-
nowaniem tego ucznia w klasie i ewentualnie zorganizować dla 
niego wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Z informacji przygotowanej przez ministra zdrowia na temat 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym,  
z uwzględnieniem uczniów przewlekle chorych w szkołach ogól-
nodostępnych, w styczniu 2011 r.20 wynika, że najczęstszymi choro-
bami przewlekłymi u dzieci w wieku od 5 do 18 lat są: nowotwory 
(6293 dzieci), niedokrwistości (33 175), choroby tarczycy (35 247), 
cukrzyca (12 362), niedożywienie (26 545), otyłość (116 046), zabu-
rzenia odżywiania (17 408), padaczka (33 094), mózgowe porażenie 
dziecięce (16 833), zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (288 305), 
choroba nadciśnieniowa (20 486), alergie (264 829), zniekształcenia 
kręgosłupa (389 900), choroby układu moczowego (43 676). 

________________ 

19 Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działa na pod-
stawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. 
zm.), a dzieciom do lat 16 wydaje orzeczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny nie-
pełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 z późn. 
zm.). 

20 Informacja przedstawiona podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji  
i Nauki. 
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Przedstawione informacje pokazują, na jak różne choroby cier-
pią uczniowie. Każda z tych chorób niesie szereg ograniczeń i po-
woduje określone skutki dla funkcjonowania dziecka oraz wpływa 
na jego: kondycję psychofizyczną, możliwości intelektualne, możli-
wość uczenia się, pamięć, koncentrację uwagi oraz stan emocjonal-
ny. Wymaga to rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, tworzenia 
warunków sprzyjających ich zaspokajaniu. Natomiast profesjonalną 
opiekę medyczną na terenie szkoły uczniom przewlekle chorym 
mogą zapewnić tylko osoby legitymujące się odpowiednimi kwali-
fikacjami, to jest pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 
oraz/lub lekarz. 

Podsumowanie 

Klasa szkolna może uczyć tolerancji, dialogu, porozumienia, 
rozwiązywania konfliktów interpersonalnych na zasadzie mediacji, 
solidarności, przyjaźni i wielu jeszcze innych pozytywnych kompe-
tencji społecznych. Jednak aby tak się stało, nauczyciele i wycho-
wawcy powinni poznać swoich uczniów i zadbać o stworzenie ta-
kiej atmosfery, która będzie służyć ich rozwojowi i zaspokajaniu 
potrzeb. 

Codzienna praktyka nauczycielska nierzadko rozmija się z tym, 
o czym mówi teoria pedagogiczna albo przepisy prawa oświatowe-
go, bowiem nauczyciele legitymują się przygotowaniem do realizacji 
procesu dydaktyczno-wychowawczego z zakresu poszczególnych 
przedmiotów określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, a nie przygotowaniem do diagnozowania możliwości 
rozwojowych i potrzeb edukacyjnych oraz tworzenia programów 
zaspokajających te potrzeby. 

Zmiany wprowadzane ostatnio w systemie oświaty w zakresie 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w śro-
dowisku nauczania spowodowały rosnące zainteresowanie rodzi-
ców i nauczycieli szeroko rozumianą problematyką specjalnych 
potrzeb edukacyjnych oraz ich identyfikacji. Wiąże się to z zagad-
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nieniami dotyczącymi nowych obowiązków nakładanych przez 
normy prawne na nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szko-
łach ogólnodostępnych oraz z koniecznością diagnozowania po-
trzeb uczniów i indywidualizowania procesu nauczania. Powoduje 
to ilościowy przyrost liczby uczniów, którzy wymagają różnych 
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmiany jakościo-
we związane z koniecznością tworzenia zespołów nauczycieli do 
opracowywania planów działań wspierających uczniów, a także 
konsekwentnej współpracy zespołowej wszystkich nauczycieli uczest-
niczących w procesie nauczania. To z kolei wiąże się z dostosowa-
niem kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela oraz  
z kwalifikacjami wymaganymi od nauczycieli. 

Przedstawione w artykule normy prawne wskazują, że ucznio-
wie przewlekle chorzy w systemie oświaty mogą uzyskać pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, jednak nie mają zapewnionej opieki 
zdrowotnej. Oznacza to, że działania prozdrowotne realizowane 
przez szkoły pozwalają jedynie na zapewnienie kształcenia i opieki 
pedagogicznej nad dzieckiem podczas pobytu w szkole. Właściwą 
opiekę nad dzieckiem chorym mogą realizować jedynie pracownicy 
zatrudnieni w podmiotach medycznych. 

Jest to jeden z przykładów niespójności oraz niekonsekwencji 
oczekiwań twórców przepisów prawa oświatowego zarówno w od-
niesieniu do zapewnienia właściwego poziomu rozpoznania po-
trzeb edukacyjnych, jak również adekwatnej organizacji zindywi-
dualizowanej pomocy i wsparcia uczniów w procesie nauczania. 

W moim odczuciu powinno to stanowić przyczynek do realiza-
cji projektów badawczych w tych obszarach i do innej organizacji 
systemu oświaty. 
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Załącznik 

Wzór 

............................................................. 
(pieczęć poradni, miejscowość, data) 

ORZECZENIE NR ........ 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego/indywidualnego nauczania 

Działając na podstawie art. 71b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
na wniosek  ......................................................................................................................  

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

Zespół orzekający  ..........................................................................................................  
                                   (nazwa i adres poradni) 

w składzie: 
............................................................................ – Przewodniczący Zespołu 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

orzeka o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego/indywidualnego nauczania  ............................................................  
(imię/imiona i nazwisko dziecka)  ...............................................................................  
(data i miejsce urodzenia dziecka)  ..............................................................................  
(adres zamieszkania dziecka)  ......................................................................................  
(nazwa i adres przedszkola/szkoły)  ...........................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)  .............................................  
(adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów)  ..........................................  
w okresie  ...................................................................................................................... * 
z uwagi na stan zdrowia dziecka znacznie utrudniający/uniemożliwiający** 
uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego  
w szkole podstawowej/szkole  ....................................................................................  

* Orzeczenie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, 
wydanym przez lekarza, nie krótszy jednak niż 30 dni. 
** Niepotrzebne skreślić. 
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Diagnoza 

Zespół przedstawia diagnozę, w tym informacje o możliwościach rozwojowych 
dziecka i potencjale dziecka:  ........................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

Zalecenia 

Zespół zaleca zastosować wobec dziecka (należy wskazać zalecane warunki reali-
zacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu 
przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania 
potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej; w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacz-
nie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorga-
nizowanego w szkole podstawowej, określa się zakres, w jakim dziecko może 
brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wy-
chowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indy-
widualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole): 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

Uzasadnienie 

Należy wskazać elementy diagnozy uzasadniające potrzebę objęcia dziecka 
indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
lub indywidualnym nauczaniem oraz uzasadnić zalecane formy pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i określić spodziewane efekty tej pomocy. W przy-
padku wydania nowego orzeczenia należy wskazać okoliczności, które zespół 
uznał za istotne dla rozstrzygnięcia oraz wyjaśnić powody, na podstawie któ-
rych stwierdził potrzebę wydania nowego orzeczenia. 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
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U w a g a 

Uchyla się*** orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego roczne-
go przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania nr ...................... 
z dnia …………. wydane przez …........................................................................... 
Od niniejszego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora 
Oświaty w  .......................................................................................................................  
za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie  
14 dni od dnia jego doręczenia. 

............................................................................ 
(podpis przewodniczącego zespołu orzekającego) 

Otrzymuje 

wnioskodawca 

......................................................................... 
(imię i nazwisko) 

......................................................................... 
(adres zamieszkania) 

*** Dotyczy wydania nowego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. 
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Thick description, thin description. Cultural way of understanding disability The 
aim of this article is to present disability from the cultural point of view. Special 
attention will be paid to Clifford Geertz and his thick description. The phrase thick 
description is borrowed from Gilbert Ryle. In the classic example one boy’s eye 
involuntairly twitches while at the same time another boy winks. The physical phe-
nomena are the same but the meaning is different. In understanding disability we 
have to take into consideration not only the medical, social or biopsychosocial mod-
el but cultural context as well. 

KEY WORDS: Clifford Geertz, thick description, thin description, cultural context 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się problematy-
ce niepełnosprawności. Tematyką tą zajmują się już nie tylko osoby 
naukowo czy zawodowo związane z takimi dziedzinami nauki, jak 
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pedagogika specjalna, psychologia lub socjologia. Coraz częściej 
wchodzi ona w obszar takich nauk, jak historia, religioznawstwo, 
kulturoznawstwo. Nie ulega wątpliwości, iż takie interdyscyplinar-
ne spojrzenie pozwala jeszcze bardziej uchwycić i zrozumieć istotę 
niepełnosprawności. 

Współcześnie niepełnosprawność opisuje się najczęściej za po-
mocą społecznego i/lub medycznego modelu. Nie wyjaśniają one 
jednak do końca istoty niepełnosprawności. 

Celem niniejszego artykułu będzie próba spojrzenia na niepeł-
nosprawność z kulturoznawczego punktu widzenia. Zostanie przy-
wołana postać Clifforda Geertza – wybitnego amerykańskiego an-
tropologa, który czerpiąc inspiracje od brytyjskiego filozofa Gilberta 
Ryle’a, stworzył pojęcie opisu zagęszczonego i rozrzedzonego. Po-
jęcie to będzie miało istotne znaczenie w zrozumieniu niepełno-
sprawności z kulturoznawczego punkt widzenia. 

Niepełnosprawność  
w kontekście historyczno-kulturowym 

Niepełnosprawność jest pojęciem stosunkowo nowym1. Nie 
oznacza to jednak, iż osoby dotknięte defektem fizycznym czy psy-
chicznym nie były w przeszłości zauważane przez pozostałych 
członków społeczeństwa. Wręcz przeciwnie – społeczeństwa nie 
pozostawały obojętne na widok osób, które były „odmienne” od 
pozostałych ich członków. Na przestrzeni dziejów mamy do czy-
nienia z różnymi postawami wobec osób niepełnosprawnych – od 
dyskryminacji i wyniszczenia poprzez izolację, segregację aż do 
integracji2. Przez wieki jednak niepełnosprawność utożsamiana była 
głównie z „wadą” ciała lub umysłu. Powszechnie uważano, iż jest 
________________ 

1 Por. E. Krawczyk-Pasławska, Niepełnosprawność. Bariery i Szanse, Fundacja Ba-
riera, Kraków 2010, s. 12. 

2 Por. A. Maciarz, Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci, WSP, Zielona Góra 
1984, s. 18–25. 
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ona karą za grzechy zesłaną na jednostkę przez boga lub bogów  
za nieprzestrzeganie przykazań, nieskładanie ofiar lub inne zanie-
dbania wobec istot wyższych. Powyższe przekonania dotyczyły  
w szczególności osób niepełnosprawnych w czasach starożytnych. 
Jednostki dotknięte niepełnosprawnością były ciężarem dla swojej 
rodziny, jak również dla całego społeczeństwa. Prawie zawsze były 
marginalizowane i pozbawiane większości praw społecznych. W sta-
rożytnej Grecji, gdzie zwracano uwagę na ideał piękna, osoby  
niepełnosprawne, zwłaszcza zaś te z widocznymi deformacjami, 
były zabijane zaraz po urodzeniu lub porzucane na cmentarzysku  
w górach Tajgetu3. Podobna sytuacja miała miejsce w starożytnym 
Rzymie, gdzie dzieci niepełnosprawne były pozbawiane życia naj-
częściej przez wrzucanie do Tybru4. Nierzadko zdarzało się także, 
iż podczas spektakli niesprawne dzieci rzucano pod końskie kopy-
ta, a na arenach walczyli niewidomi gladiatorzy oraz karły z kobie-
tami5. Jak zauważa Emilia Mikołajewska, „osoby te opóźniały 
ucieczkę całej grupy w przypadku gdy zaistniała taka konieczność, 
tym samym szybciej i łatwiej padały łupem drapieżników”6.  
Z uwagi na swoje, najczęściej fizyczne, ograniczenia z pewnością 
miały trudności w zdobywaniu pokarmu, mogły zatem liczyć jedy-
nie na resztki pożywienia, które znalazły lub które ktoś im ofiarował. 

Pomimo tak negatywnego obrazu osób niepełnosprawnych w li-
teraturze przedmiotu znajdujemy również „pozytywne” informacje 
dotyczące traktowania osób odmiennych od reszty społeczeństwa. 
W Egipcie i Persji osoby niesłyszące były otaczane czcią i traktowa-
ne z ogromnym szacunkiem, ponieważ uważano, iż mają dar od 

________________ 

3 R. Garland, The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Greco-Roman 
World, Cornell Univ. Press, New York 1995. 

4 A. Pankalla, Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, Eneteia, War-
szawa 2000, s. 110. 

5 Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny 
kontekst medycznego problemu, Wyd. Nauk. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
Academica, Warszawa 2008, s. 38. 

6 E. Mikołajewska, Niepełnosprawność i rehabilitacja – wczoraj, dziś, jutro, „Niepeł-
nosprawność i Rehabilitacja” 2010, 4, s. 102. 
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bogów, dzięki któremu nie są w stanie popełnić grzechu przez mo-
wę7. Z pewnością istniały także pojedyncze osoby niepełnosprawne, 
jak na przykład niewidomy Homer, które ze względu na posiadaną 
wiedzę, dokonania w przeszłości czy umiejętności, były w społe-
czeństwie szanowane. Z całą pewnością należały one jednak do 
rzadkości. 

Dwa modele niepełnosprawności – społeczny i medyczny 

Specjaliści zajmujący się problematyką niepełnosprawności zwra-
cają uwagę na dwa modele niepełnosprawności – medyczny i spo-
łeczny. 

Niepełnosprawność z punktu widzenia medycznego modelu 
jest uważana za anormalność. Główną rolę przypisuje się czynni-
kom biologicznym, które są niezależne od człowieka. Jednostka 
bowiem przychodzi na świat z gotowym, niezmiennym do końca 
życia wyposażeniem genetycznym, którego nie może w żaden spo-
sób zmienić. 

W modelu tym niepełnosprawność jest traktowana jako nega-
tywna cecha. Samo posiadanie przez osobę nawet najmniejszego 
defektu psychicznego bądź fizycznego czyni z niej jednostkę od-
mienną, niepasującą do społeczności, w której żyje. Osoba taka  
naznaczona zostaje stygmatem, który uniemożliwia jej normal- 
ne funkcjonowanie w społeczeństwie, nie pasuje do normy w nim 
przyjętej. 

Jak pisze M. Waliński, „relacja utraty sprawności w modelu 
medycznym jest rozumiana jako proces patologiczny, którego przy-
czyny są ściśle określone i udokumentowane. Podejście takie zakła-
da pewną dozę determinizmu w powstawaniu niepełnosprawności. 
Jeśli jakiś działający na osobę czynnik X powoduje niepełnospraw-
ność i nie jest on w odpowiednim momencie niwelowany, wówczas 
________________ 

7 B. Szczepankowski, Zarys historii stowarzyszeń głuchoniemych 1876–1946, Polski 
Związek Głuchych, Warszawa 1996, s. 10. 
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dochodzi do naruszenia cielesności jednostki i uszczerbku zdrowia. 
Takie założenie pozwala, w znakomitej większości wypadków, na 
prowadzenie skutecznej profilaktyki niepełnosprawności”8. Model 
ten zatem ma za zadanie przywrócić niepełnosprawną jednostkę to 
stanu, który jak najbardziej zbliżony jest do stanu zdrowia osoby 
bez niepełnosprawności, jak również ma na celu wyeliminowanie 
tych wszystkich czynników, które w mniejszym lub większym 
stopniu mogą przyczynić się do powstania niepełnosprawności. 
Niestety nie wszystkie czynniki można wykryć i usunąć dzięki 
działaniom profilaktycznym. O ile choroby genetyczne prowadzące 
do niepełnosprawności, takie jak trisomia genu 21 powodująca ze-
spół Downa, kiedy dziecko jest jeszcze w łonie matki, można wy-
kryć za pomocą badań prenatalnych, to nie można na przykład zna-
leźć leku, który owej trisomii zapobiegnie. Podobnie na przykład  
w przypadku wykrycia u dziecka rozszczepu kręgosłupa, mózgo-
wego porażenia dziecięcego bądź innych zmian neurologicznych 
możliwe jest jedynie objawowe leczenie, nie ma natomiast szans na 
całkowite wyleczenie. 

Model ten zakłada także, iż rozwiązaniem problemów związa-
nych z niepełnosprawnością jest leczenie tej osoby, aby jej stan 
zdrowia był jak najbliżej normy społecznej. Im mniej bowiem wi-
doczny jest defekt, tym bardziej jednostka pasuje do społeczeństwa. 
Jednostka z niepełnosprawnością jest zatem pacjentem z konkret-
nym zaburzeniem, którą należy poddać leczeniu. Sama jednak na 
proces leczenia i terapię niejednokrotnie nie ma najmniejszego 
wpływu. Leczy się bowiem objawy i zmiany zachodzące w organi-
zmie, które doprowadziły do niepełnosprawności, a nie samego 
pacjenta. Ten traktowany jest przedmiotowo. 

Model społeczny natomiast przeciwstawia się wyraźnie mode-
lowi medycznemu. Niepełnosprawność nie jest uważana jako tylko 
i wyłącznie problem jednostki. Jawi się ona jako problem w wymia-
________________ 

8 M. Wiliński, Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, 
[w:] A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomo-
cy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2010, s. 35. 
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rze społecznym. Człowiek jako jednostka żyje w społeczeństwie, 
oddziałuje na nie równie mocno, jak mocno społeczeństwo działa 
na jednostkę. Wręcz wydaje się niemożliwe, aby oddzielić jednostkę 
od społeczeństwa. Każdy człowiek jest jej integralną częścią, a za-
daniem pozostałych członków grupy społecznej jest takie prze-
kształcenie warunków środowiskowych, aby każdy człowiek, po-
mimo swoich ograniczeń, mógł w nim w miarę swoich możliwości 
uczestniczyć i czuć się jej pełnowartościowym członkiem. 

Model ten zakłada również, iż przyczyną niepełnosprawności 
nie są indywidualne ograniczenia jednostki, ale konsekwencje śro-
dowiska, w którym osoba żyje. Uwzględniają one jedynie potrzeby 
ludzi pełnosprawnych i nie stwarzają wystarczających możliwości 
wyrównujących szanse osób dotkniętych niepełnosprawnością9. 
Lidia Marszałek zauważa, iż ,,społeczny model niepełnosprawności 
odchodzi od tradycyjnego rozumienia niepełnosprawności jako 
problemu pojedynczego człowieka. Nie zaprzeczając konieczności 
indywidualnego i podmiotowego traktowania każdej niepełno-
sprawnej osoby i podejmowania działań rehabilitacyjnych wspiera-
jących ją w likwidowaniu skutków uszkodzenia i dążenia do jak 
najpełniejszego wykorzystania jej życiowych możliwości, osadza te 
działania w realiach środowiska społecznego, w którym przyszło 
osobie niepełnosprawnej żyć i funkcjonować. Niepełnosprawność 
jest traktowana obecnie w dwóch wymiarach – indywidualnym  
i społecznym, jako problem dotykający duże wspólnoty, przy czym 
zdecydowanie silniejszy akcent kładzie się na wymiar społeczny,  
w którym podkreśla się równość praw osób niepełnosprawnych  
w społeczeństwie”10. 

Modele społeczny oraz medyczny to obecnie najczęściej stoso-
wane modele opisujące niepełnosprawność. We współczesnym świe-
cie przenikają się one i uzupełniają. Trzeba jednak zaznaczyć, iż 
________________ 

9 Por. J. Kirenko, W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak 
(red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Wyd. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 66. 

10 L. Marszałek, Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2009, 24,  
s. 339. 
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modele te, podobnie jak definicja niepełnosprawności przyjęta 
przez WHO11, która współcześnie jest najpopularniejszą definicją, 
zostały oparte na standardach panujących w krajach zachodnich. 
Definicja ta w mniejszym lub większym stopniu pasuje do Ameryki 
Północnej, krajów Ameryki Środkowej i Południowej, Europy czy 
Australii. Wszystkie te regiony w mniejszym lub większym stopniu 
łączą wartości chrześcijańskie oraz podobne podejście do osób nie-
pełnosprawnych, nastawione na integrację osób niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi, stworzenie jak najlepszych warunków rozwo-
jowych i warunków pracy dla tych osób oraz wyjaśnienie niepełno-
sprawności za pomocą społecznego modelu niepełnosprawności. 
Natomiast kiedy przyjrzymy się sytuacji osób niepełnosprawnych 
________________ 

11 Definicja WHO zawiera trzy wymiary niepełnosprawności: 
1. „Impairment – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycz-
nym lub anatomicznym”. Pojęcie to oznacza zatem wszelki brak lub anor-
malność psychologicznej, fizjologicznej czy anatomicznej struktury bądź 
funkcji organizmu na skutek określonej wady wrodzonej organizmu, choro-
by lub urazu. 

2. Niepełnosprawność biologiczna lub funkcjonalna organizmu (disability) 
oznacza ograniczenie bądź brak (wynikający z uszkodzenia) zdolności do 
wykonywania czynności w sposób i w zakresie uważanym za normalny dla 
człowieka. Określenie to podkreśla niepełnosprawność w sensie fizycznym  
i jest stosowany głównie w kręgach medycznych. 

3. Upośledzenie lub niepełnosprawność społeczna (handicap) oznacza mniej ko-
rzystną sytuację danej osoby, wynikającą z uszkodzenia lub niepełnospraw-
ności, która ogranicza lub uniemożliwia jej wypełnianie ról związanych  
z wiekiem, płcią oraz sytuacją społeczną i kulturową. Nacisk jest jednak po-
łożony na fakt, iż trudności w funkcjonowaniu jednostki wynikają z faktu 
niedostosowania środowiska do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Sama bo-
wiem niepełnosprawność, jaką jest na przykład utrata wzroku, w świetle tej 
definicji nie stygmatyzowałaby osoby, gdyby ta potrafiła normalnie funkcjo-
nować w społeczeństwie, tak jak jednostki pełnosprawne i tak jak one reali-
zować określone funkcje oraz role społeczne. Osoba będzie dopiero wtedy 
traktowana jako jednostka niepełnosprawna, kiedy środowisko, w którym 
żyje, nie dostosuje warunków do potrzeb osoby niewidomej w postaci na 
przykład odpowiednich urządzeń, dzięki którym poziom funkcjonowania 
jednostki będzie taki sam, jak osób zdrowych. 
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w Azji lub w Afryce, zauważymy, iż definicja ta nie ma racji bytu. 
Człowiek niepełnosprawny wzrasta i żyje w kulturze, która ma 
zupełnie inne, całkowicie odmienne od naszej wartości i tradycje. 

Opis zagęszczony, opis rozrzedzony  
jako kulturowy model niepełnosprawności 

Clifford Geertz, wybitny antropolog, wielokrotnie w swoich 
pracach i podczas badań terenowych, między innymi w Maroku czy 
na Bali, zwracał uwagę na fakt, iż być człowiekiem, to znaczy być 
konkretną osobą ukształtowaną przez konkretne wzory kulturowe 
oraz wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie. Podobnie 
jest w przypadku jednostki niepełnosprawnej. Bycie niepełno-
sprawnym w Polsce czy w Niemczech nie oznacza tego samego, co 
bycie niepełnosprawnym w Indonezji bądź w Kongo. W każdym 
bowiem miejscu osoba z defektem, czy to fizycznym, czy senso-
rycznym albo intelektualnym, jest ukształtowana przez konkretną 
kulturę. Geertz, powołując się na Webera, mówi: ,,człowiek jest 
zwierzęciem zawieszonym w sieciach znaczeń, które sam utkał”12. 
Kultura jest niczym innym jak siecią znaczeń, która jest odzwiercie-
dlona w symbolach. Człowiek tworzy ją, aby nie tylko zrozumieć 
otaczający go świat, ale także po to, by zrozumieć samego siebie. 

Na problem niepełnosprawności można, a w zasadzie należy, 
spojrzeć z innego – kulturoznawczego punktu widzenia. Tylko bo-
wiem ten punkt widzenia pozwala zrozumieć podejście do niepeł-
nosprawności w danej kulturze.  

W dalszej części niniejszego tekstu chcę zwrócić uwagę na dwie 
istotne kwestie, które będą nam pomocne, aby dogłębnie zrozumieć 
niepełnosprawność w innej kulturze. Są nimi opis zagęszczony – 
opis rozrzedzony oraz pojęcie symbolu. 

________________ 

12 C. Geertz, Interpretacja kultur, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2005, s. 19. 
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Powołując się na Ryle’a, Geertz zapożycza od niego terminolo-
gię opisu rozrzedzonego (thin) oraz zagęszczonego (thick). Dzięki 
pierwszemu sens danego zjawiska jest jasny, oczywisty, drugi  
natomiast jest wieloznaczny. Ryle jako przykład podaje dwóch 
chłopców, którzy nagle mrużą prawą powiekę. W przypadku jed-
nego z nich jest to neurologiczny tik nerwowy, niezależny od woli 
chłopca. W przypadku drugiego natomiast jest to „puszczenie oka”, 
które może być potraktowane jako sekretny znak przesłany do dru-
giego kolegi. Pojawia się także trzeci chłopiec. Parodiuje mrugnięcie 
chłopca, przy czym ruch mięśni, który wykonuje, jest identyczny 
zarówno w przypadku chłopca z tikiem nerwowy, jak i w przypad-
ku drugiego chłopca, który mrugał porozumiewawczo do przyjacie-
la. Obserwowane czynności pod względem fizycznym są identycz-
ne. Jedyna różnica występuje w niemożliwym do zaobserwowania 
„gołym okiem” znaczeniu, jakie nadają im poszczególni mrugający. 
Dla osoby przyglądającej się całej sytuacji z boku owy znak mrug-
nięcia nie jest jasny i oczywisty. Nie wiadomo, czy mrugnięcie było 
zwykłym tikiem nerwowym, formą zabawy, sygnałem porozumie-
wawczym czy jeszcze czymś innym. Komunikat jest bowiem wielo-
znaczny i trudny do zinterpretowania dla obserwatora. 

Na podstawie powyższego przykładu opis rzadki można było-
by określić jako prostą rejestrację zachowań, bez wnikliwej analizy. 
Opis ten nie widzi różnic pomiędzy jednym chłopcem, mającym 
naturalne tiki nerwowe, a drugim z nich, który mruga, aby przeka-
zać jakąś konkretną informację. W przeciwieństwie do tego opisu 
opis zagęszczony stara się dogłębnie zanalizować sens powyższych 
zachowań i nadać im znaczenie. 

Istotne jest zatem, aby obserwując i analizując daną sytuację, nie 
skupiać się jedynie na zewnętrznych przejawach i na ich podstawie 
dokonywać oceny. Określone słowa, mimika czy mowa ciała znaczą 
o wiele więcej niż obserwatorowi mogłoby się z początku wydawać. 
Ich znaczenie jest znacznie większe. Antropolog na każdym kroku 
staje w obliczu wieloznaczności. W związku z tym opis, który stosu-
je, jest zawsze zagęszczony – nigdy zaś rozrzedzony. Często może 
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okazać się, iż jedno zjawisko traktowane w kategoriach jednoznacz-
ności nagle nabiera zupełnie innego znaczenia. 

Odnieśmy jednak powyższą sytuację mrugających chłopców do 
problemu niepełnosprawności. Doskonałym przykładem będą Indie 
i sytuacja osób dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną bądź 
intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi. 

Szacuje się, iż w Indiach od 4 do 8% społeczeństwa jest dotknię-
tych niepełnosprawnością (40–90 mln)13. Statystyki te są jednak 
zaskakujące dla przeciętnego turysty czy naukowca przyjeżdżające-
go chociaż na chwilę do Indii. Na każdym kroku widać osoby głę-
boko niepełnosprawne fizycznie: po amputacji nóg, zdeformowane, 
niewidome, żyjące na ulicy, żebrzące o pieniądze i żywiące się od-
padkami znalezionymi na ulicy, jednym słowem zepchnięte na 
margines społeczny, pozbawione praw, wsparcia, opieki medycznej 
oraz – co najważniejsze – ludzkiej godności14. Zadziwiające jest to, 
iż choćby w Wietnamie – innym azjatyckim kraju o podobnym do 
Indii PKB, w którym także żyje ogromna liczba osób niepełno-
sprawnych, są one traktowane w inny sposób – w miarę możliwości 
zapewniana jest im opieka i pomoc. Dlaczego niepełnosprawność 
jest traktowana w taki, a nie w inny sposób. Odpowiedzi należy, 
moim zdaniem, szukać w pojęciu symbolu i jego interpretacji. 

Dla Ernsta Cassirera istota człowieczeństwa polega na zdolności 
jednostki ludzkiej do tworzenia symbolu. To właśnie owe tworzenie 
symboli wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt i stawia go na 
samym szczycie drabiny ewolucyjnej. O ile w przypadku zwierząt 
świat jest tworzony tylko i wyłącznie przez wrażenia, o tyle  
w przypadku człowieka jest on budowany także poprzez symbole  
i znaczenia15. 
________________ 

13 People with disabilities in India: From commitments to outcomes, Human Develop-
ment Unit South Asia Region, The World Bank, May 2007, s. X. 

14 Por. H. Grzesiak, Niepełnosprawność w Indiach, [w:] A. Grzędzińska, K. Maj-
dzińska, A. Sulowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny  
i polityczny, Młodzi KES, Warszawa 2010, s. 156–164. 

15 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku, „Czytelnik”, Warszawa 1971, s. 84. 
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Człowiek jest jedyną żyjącą istotą, która jest zdolna do symbo-
licznego myślenia i posługiwania się w życiu codziennym symbola-
mi. Jak zauważa Susanne K. Langer, funkcja tworzenia symboli jest 
jedną z podstawowych funkcji człowieka, do których zaliczyć mo-
żemy także takie czynności, jak jedzenie, picie czy przemieszczanie 
się. Pisze, iż „[potrzeba symbolizowania] jest podstawowym proce-
sem zachodzącym w jego umyśle i działającym bez przerwy. Cza-
sami jesteśmy tego świadomi, czasami tylko widzimy jego wyniki  
i zdajemy sobie sprawę, że pewne doświadczenia przeszły przez 
nasz umysł i zostały tam przetrawione”16. 

Jednakże, czym jest wspomniany już symbol? Dla Geertza funk-
cją symboli religijnych jest ,,tworzenie syntetycznego obrazu ludz-
kiego etosu – tonu, charakteru oraz jakości ludzkiego życia, jego 
moralnego i estetycznego stylu i nastroju – a także światopoglądu 
człowieka – tworzonego przezeń obrazu rzeczy w ich rzeczywistej 
formie, jego najogólniejszych idei ładu”17. Samo jednak określenie 
symbolu nie jest rzeczą łatwą, gdyż zdarza się, iż bywa używane  
w odniesieniu do wielu rzeczy i często może oznaczać kilka z nich 
jednocześnie18. Wydaje się zatem niemożliwe stworzenie jednej 
uniwersalnej definicji symbolu. Symbol może określić to, co ma 
dopiero nadejść, jak czarna chmura, która oznacza nadejście desz-
czu, może być również rozumiany w kategoriach znaku konwen-
cjonalnego – pocałunek oprócz treści erotycznych w wielu kultu-
rach jest także znakiem sympatii i przyjaźni. Symbolem jest również 
krzyż, który z jednej strony może oznaczać ludzkie cierpienie,  
z drugiej natomiast dwie krzyżujące się belki mogą symbolizować 
dwa odmienne światy – raj i piekło, niebo i ziemię, życie oraz 
śmierć, to, co doczesne, z tym, co wieczne. Zatem symbol służy do 
wyrażenia treści, które trudno jest określić wprost i jednoznacznie. 
Może przedstawiać zarówno wartości pozytywne, jak i negatywne. 
________________ 

16 S.K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, 
przekł. A.H. Bogucka, PIW, Warszawa 1976, s. 92. 

17 C. Geertz, dz. cyt., s. 112. 
18 Tamże, s. 111. 
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Symbol może odwoływać się do treści emocjonalnych, ideologicz-
nych, etycznych, a także religijnych. Co więcej, jest on namacalnym 
przedstawieniem czegoś, co nie istnieje fizycznie w rzeczywistości, 
jest bowiem abstrakcyjny i istnieje jedynie w naszych wyobraże-
niach, w naszym umyśle. 

Postrzeganie rzeczywistości w kategoriach symbolu oznacza, iż 
człowiek do danych rzeczy bądź zjawisk odnosi się poprzez kon-
kretne symbole, które je oznaczają, a nie w sposób bezpośredni. 
Symbol jest zatem czynnikiem pośredniczącym w działaniu różno-
rodnych sił (fizycznych, moralnych, ekonomicznych, politycznych 
itp.). Działania tych sił nierzadko nawarstwiają się, współistnieją  
z sobą. Może się zdarzyć, iż z początku pewien symbol miał ozna-
czać konkretną płaszczyznę życia społecznego, to jednak z czasem 
może wykraczać poza nią i funkcjonować także w innej płaszczyź-
nie. Na przykład symbole typu religijnego mogą być wykorzysty-
wane w kampaniach politycznych19. 

Geertz zauważa, iż ,,wzorce kulturowe, czyli systemy lub zes-
poły symboli stanowią zewnętrzne źródła informacji”20 w przeci-
wieństwie na przykład do kodu genetycznego człowieka, który jest 
wewnętrznym źródłem informacji. Symbol nie jest więc czymś su-
biektywnym, wręcz przeciwnie – jest czymś, co powszechnie obo-
wiązuje w kulturze, w której człowiek funkcjonuje. Każdy człowiek 
tylko w minimalnym stopniu opiera się na wewnętrznych źródłach 
informacji, istotne bowiem są informacje zewnętrze, czyli te na-
pływające do niego z otoczenia, w którym żyje. Dopiero połącze- 
nie informacji wewnętrznej (na przykład wyobrażenie jakiegoś  
budynku lub innego projektu budowlanego) z zewnętrzną (na 
przykład wgląd w źródła symboliczne, takie jak mapy, encyklope-
die, podręczniki czy projekty) pozwala człowiekowi stworzyć  
wyobrażenie tego, czym dany budynek ma być i jak należy go zbu-
dować. 
________________ 

19 Por. J. Swolkień, Ł. Trzciński, Wprowadzenie do etnologii religii. Część I, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987, s. 127. 

20 Tamże, s. 114. 
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Istotne jest zatem, aby w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie: 
Symbolem czego jest niepełnosprawność? Na tak postawione pyta-
nie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sam bowiem symbol, jak 
przedstawiono powyżej, nie jest czymś jednoznacznym i łatwym do 
określenia. Niepełnosprawność budzi w człowieku ambiwalentne 
uczucia. Z jednej strony budzi przerażenie, lęk, niepokój, z drugiej 
natomiast współczucie i akceptację inności, choć ta ostatnia postawa 
wciąż należy do rzadkości. Jedno jest pewne – koło niepełnospraw-
ności nie można przejść obojętnie. Niepełnosprawność, podobnie 
jak cierpienie czy istnienie zła, jest czymś, co wymyka się ludzkie-
mu rozumowaniu, czymś, czego nie udaje się w sposób natychmia-
stowy i jednoznaczny wyjaśnić. Należy nadać mu znaczenie i dalej 
odpowiednio je zinterpretować. Niepełnosprawność może być 
symbolem cierpienia, kary za grzechy, niezwykłej bliskości i jed-
ności z bóstwem bądź bóstwami, które zesłały na człowieka ową 
niepełnosprawność lub konsekwencją poprzedniego życia. Aby 
jednak znaleźć znaczenie niepełnosprawności, należy umieścić ją  
w konkretnej kulturze, ponieważ w konkretnej sytuacji należy od-
czytywać symbol, nie zaś w oderwaniu od niej. 

Chcąc właściwie zinterpretować inną kulturę, analizujący ba-
dacz musi przyjąć pozakulturowy sposób widzenia. Bowiem tylko 
wtedy, kiedy osoba przyjmie obiektywny punkt widzenia, będzie  
w stanie poprawnie zinterpretować symbol. Zwraca na to uwagę 
Victor Turner. Uważa, iż strukturę i własności symboli można 
wnioskować z trzech rodzajów danych: (1) zewnętrznych form  
i obserwowalnej charakterystyki, (2) interpretacji przedstawionej 
przez specjalistów i laików, (3) istotnych kontekstów, w większości 
odnalezionych przez antropologa21. 

Rozpatrując Hindusa dotkniętego niepełnosprawnością, musi-
my go osadzić w konkretnej sytuacji, by móc ją właściwie zinterpre-
tować i dowiedzieć się, dlaczego jest on postrzegany w taki, a nie 
inny sposób. W Indiach, w których dominującą religią jest hindu-
________________ 

21 V. Turner, Las symboli; aspekty rytuału u ludu Ndembu, Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2006, s. 28. 
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izm, wierzy się w prawo karmana, które jest nieodłącznym jej ele-
mentem. Opiera się ono na trzech przesłankach: 

1) zasadzie przyczynowości obowiązującej w ciągu wielu egzy-
stencji, 

2) etyzacji, to znaczy wierze w to, że dobre i złe czyny człowieka 
prowadzą do określonych skutków w jednym życiu lub  
w wielu żywotach, 

3) wierze w ponowne narodziny22. 
Koncepcja ta próbuje wyjaśnić obecną sytuację człowieka, od-

wołując do popełnionych w życiu obecnym, jak i przeszłym czy-
nów. Jak mówi matka niepełnosprawnego dziecka: „Wszystko to 
zdarzyło się, ponieważ przeklęłam je [dziecko]. Gdyby było milsze 
wobec mnie nie zrobiłabym tego”23. Niepełnosprawność jawi się 
zatem jako konsekwencja złych uczynków czy też nawet złych słów 
wypowiadanych w stronę drugiego człowieka. Niepełnosprawny 
człowiek w kulturze indyjskiej pozostawiony jest sam sobie, ponie-
waż, z punktu widzenia hinduizmu, poprzednim życiem zasłużył 
na to, co go obecnie spotyka. Trzeba zaznaczyć, iż pogląd ten jest 
tak głęboko osadzony w umysłach Hindusów, iż nawet kampanie 
organizacji międzynarodowych nie są w stanie zmienić myślenia 
społeczeństwa. 

Przejdźmy dalej w naszych rozważaniach. W Europie czy  
w Stanach Zjednoczonych osoba z trisomią 21 chromosomu, która 
wywołuje zespół Downa, jednocześnie bardzo często dostaje ety-
kietkę osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Mało kto wie, iż  
w obrębie zespołu Downa może występować także mozaikowatość 
powodująca, iż osoby te, pomimo iż mają rysy mongołowate, są  
w normie intelektualne lub mogą mieć iloraz inteligencji na tyle 
wysoki, że mogą ukończyć studia. W społeczeństwie jednak te oso-
by są nadal piętnowane poprzez rozwój takich nauk, jak pedagogi-
________________ 

22 K. Waldenfels, Leksykon religii. Zjawiska – dzieje – idee, Wyd. Verbinum, War-
szawa 1997, s. 183. 

23 A. Ghai, Marginalisation and Disability: experiences from the Third World, [w:]  
M. Priestley (red.), Disability and the Life Course Global Perspectives, Cambridge  
Univ. Press, 2001, s. 27. 
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ka czy psychologia, ponieważ w ich badaniach lub terapii nacisk 
kładziony jest na ograniczenia tych osób zamiast na potencjał roz-
wojowy. Sprawia to, iż jednostki te są nadal postrzegane jako gor-
sze pod względem intelektualnym. Spróbujmy „przenieść” teraz 
osobę z zespołem Downa na grunt kultury indyjskiej. Okazuje się, 
iż ta sama osoba postrzegana będzie w zupełnie inny sposób. Nie-
dostateczny rozwój medycyny oraz jej niedostępność dla wielu mi-
lionów obywateli sprawiają, iż znaczna część chorób nie zostaje tam 
zdiagnozowana. Ze względu na niewielki dostęp do wiedzy (brak 
szkół, wykwalifikowanej kadry) oraz znaczny analfabetyzm zabu-
rzenia, które u nas są postrzegane za wychodzące poza przyjętą 
normę, tam jawią się jako coś normalnego, niepodlegającego nazna-
czeniu czy piętnowaniu społecznemu24. 

Możemy również spotkać się z odwrotną sytuacją. Osoby zma-
gające się z epilepsją lub dotknięte zaburzeniami psychicznymi mo-
gą pełnić najważniejsze role w społeczeństwie. Uważa się bowiem, 
iż moją one wybitne predyspozycje do tego, aby być szamanem albo 
pośrednikiem pomiędzy światem ludzkim i światem niewidzial-
nym25. 

Zakończenie 

Współcześnie coraz więcej uwagi poświęca się niepełnospraw-
ności oraz jednostkom nią dotkniętym. Choć dwa modele – me-
dyczny i społeczny, opisane na początku tekstu, współistnieją we 
współczesnym świecie i uzupełniają się wzajemnie, to jednak nadal 
nie odpowiadają na pytanie, czym jest niepełnosprawność, jak jest 
ona postrzegana w oczach konkretnej osoby dotkniętej defektem, jej 
rodziny czy całego społeczeństwa, w którym żyje. Konieczne jest 
włączenie do badań i rozważań nad istotą niepełnosprawności tak-
________________ 

24 Por. H. Grzesiak, Kulturowe aspekty niepełnosprawności, [w:] D.M. Piekut-Brodzka 
(red.), Zrozumieć odmienność, Wyd. ChAT, Warszawa 2011/2012, s. 34–59. 

25 Por. A. Szyjewski, Religie Australii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 
2000; J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Wyd. Wanda, Kraków 2005. 
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że kulturowego punktu widzenia, który pomoże zrozumieć podej-
ście do niepełnosprawności w konkretnej kulturze. Jak bowiem 
wielokrotnie podkreślał Geertz – być człowiekiem, to znaczy być 
istotą ukształtowaną przez konkretną kulturę i normy, wartości  
w niej panujące. 
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Norway belongs to the group of countries, where the idea of inclusive education, 
that is one of important UNESCO and European Commision’s directions, is nearly 
fulfilled. Every child, whatever their special educational needs would be, has the 
right to attend a local school and to get there a proper help to reach their potential. 
Special pedagogy should serve the mainsteream schooling, which aim is to be as 
selfsufficient as it is possible when it comes to adapted educational forms and 
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solvings the problem fail. The educational reform toward integration and inclusion 
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„Włączanie rozpatrywać należy jako proces odpowiadania na 
różnorodność potrzeb wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych  

poprzez redukowanie, czy wręcz eliminowanie,  
wszelkich form dotykającego ich wykluczenia”. 

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej, 

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, 2009 
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Wprowadzenie.  
Edukacja włączająca – definicja i przedmiot oddziaływań 

Termin „edukacja włączająca” lub stosowany zamiennie „edu-
kacja inkluzywna” jest rozumiany jako długotrwały proces dążący 
do rozszerzania możliwości adaptacyjnych szkół w kontekście do-
stosowywania warunków do potrzeb uczniów niezależnie od tego, 
jak bardzo byłyby one zróżnicowane. Szkoła włączająca ma być 
odpowiedzialna za edukację uczniów z wszelakimi rodzajami nie-
pełnosprawności, reprezentującymi różne środowiska społeczne. 
Cel, jaki przyświecał twórcom koncepcji, było to, aby każde dziecko 
miało równy dostęp do edukacji i możliwość uczęszczania do szko-
ły najbliżej swojego miejsca zamieszkania. W literaturze polskoję-
zycznej edukacja włączająca jest czasami utożsamiana z integracją, 
choć należy podkreślić, że nie są to równoznaczne pojęcia. W pol-
skich warunkach jej realizacja oparta jest na tak zwanym modelu 
hamburskim, który polega na przyjmowaniu do klasy ogólno-
dostępnej określonej liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego i nadawanie jej w ten sposób statusu klasy 
integracyjnej (Gajdzica, 2008, s. 117). W odróżnieniu od pojęcia „in-
tegracja”, które w praktyce okazuje się często sposobem asymilo-
wania uczniów do zastanej rzeczywistości (Szumski, 2003, s. 71), 
koncepcja edukacji włączającej zakłada, że to nie uczeń ma być  
w procesie edukacji stroną, która musi zmienić się, aby sprostać 
zastanym wymaganiom, lecz szkoła, która powinna być na tyle 
elastyczna, by móc dostosować się do jego potrzeb związanych  
z niepełnosprawnością tak, by mógł w pełni wykorzystać swój po-
tencjał i funkcjonować w swoim społecznym środowisku w sposób 
najbardziej dla niego optymalny (Nilsen, 2010, s. 480). 

Szczególna uwaga w literaturze dotyczącej edukacji włączającej 
poświęcona jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
jako grupie najbardziej narażonej na izolację i segregację społeczną. 
Grupa ta nie jest jednorodna i zaliczane są do niej zarówno osoby 
znajdujące się poniżej, jak i powyżej normy, przy czym odchylenie 
od normy występuje, kiedy rozwój ucznia odbiega od najczęstszego 
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w populacji wzorca. Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest jednak 
w głównej mierze edukacja i terapia jednostek mniej sprawnych ze 
względu na skutki, jakie dla funkcjonowania niesie z sobą ich nie-
pełnosprawność (Dykcik, 2006, s. 13–15). W grupie uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględniane są „wszystkie 
dzieci w wieku obowiązku szkolnego, które posiadają wyraźnie 
większe niż większość ich rówieśników trudności w uczeniu się, 
bez względu na to, czy źródłem tych trudności są uszkodzenia or-
ganiczne, czy też nie” (Szumski, 2006, s. 105). W niektórych publi-
kacjach zawęża się znaczenie tego terminu i obejmuje się nim grupę 
osób z: zaburzeniami motorycznymi, uszkodzeniami narządu wzro-
ku i słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, parcjalnymi deficy-
tami poznawczymi, zaburzeniami komunikacji językowej (w tym 
obcokrajowców), ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczy-
mi, zaburzeniami zachowania i emocji, autyzmem, przewlekle cho-
re oraz z zaburzeniami karmienia i odżywiania (Andrzejewska, 
Sitarczyk, 2012, s. 3). 

Kształcenie uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Norwegii  

– rys historyczny 

Początek historii norweskiego szkolnictwa powszechnego sięga 
pierwszej połowy XVIII w. Od samego początku charakteryzuje je 
tendencja do upowszechniania edukacji wśród wszystkich obywa-
teli. „Szkoła dla wszystkich i każdego” to idea, jaką kierował się 
król duński Krystian VI, zlecając stworzenie powszechnego systemu 
szkolnictwa w Norwegii, będącej wówczas prowincją należącą do 
Królestwa Duńskiego. Ważny wpływ na rozwój szkolnictwa miała 
religia protestancka, zwłaszcza nurt luteranizmu zwany pietyzmem. 
Do założeń pietyzmu należały przede wszystkim modlitwa oraz 
studiowanie Biblii, co niosło z sobą potrzebę szerzenia edukacji, 
zwłaszcza umiejętności czytania, wśród najuboższych warstw spo-
łeczeństwa. Ponadto funkcjonującą w tamtym czasie ideologią poli-
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tyczną był kameralizm, czyli doktryna ekonomiczna uznająca za 
nadrzędny cel polityki gospodarczej państwa pełne wykorzystanie 
zasobów ludzkich i zdolności produkcyjnych w celu zwiększenia 
dochodów władcy. Powszechna edukacja stanowić miała, według 
ówczesnych władz, drogę do realizacji tych postulatów. Norwegia 
jest też pierwszym krajem, w którym wprowadzono elementy in-
dywidualizacji procesu nauczania, zważając na to, że nie każdemu 
dziecku nauka przychodzi z jednakową łatwością i nie wszyscy 
uczą się w równym tempie. Zróżnicowanie w zakresie treści na- 
uczania wprowadził Erik Pontoppidan, twórca pierwszego pod-
ręcznika dla norweskiej szkoły podstawowej. Zawierał on teksty  
z Biblii, których uczniowie uczyli się na pamięć. Zaznaczone były  
w nim treści obowiązkowe oraz takie, których uczniowie z pro- 
blemami w uczeniu się nie musieli opanowywać. Pierwszym przy-
kładem dostosowywania form nauczania do możliwości ucznia są 
dodatkowe domowe lekcje oferowane uczniom, którzy nie mogli 
opanować wymaganego materiału, w celu nadrobienia zaległości. 
Były one udzielane przez protestanckich księży odpowiedzialnych 
za edukację dzieci ze swoich parafii. Dzięki tak zindywidualizowa-
nej formie nauczania wielu uczniów było w stanie przezwyciężyć 
swoje początkowe trudności i ograniczenia oraz osiągnąć sukces 
edukacyjny (Johansen, 2001, s. 133–137). 

Sytuacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych po-
gorszyła się z końcem XIX w., kiedy w roku 1889 wydany został akt 
określający kryteria korzystania z powszechnej edukacji. Na liście 
„niemile widzianych” znalazły się osoby, które ze względu na fi-
zyczne lub poznawcze utrudnienia nie były w stanie nadążyć  
z przyswajaniem informacji za resztą klasy oraz dzieci niemogące 
sprostać wymaganiom szkolnej dyscypliny. W ten sposób pierwot-
nie inkluzywny system edukacji w Norwegii stał się segregacyjny. 
Pierwsza szkoła specjalna powstała w 1874 r., a w 1881 uchwalona 
została ustawa o edukacji specjalnej regulująca prawo do edukacji 
osób głuchych, niewidzących i osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Był to czas, kiedy zostało podważone prawo wszystkich 
obywateli do korzystania z powszechnej edukacji, nawet specjalnej. 
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Miały do niej odtąd dostęp tylko osoby „wyuczalne”. Odpowie-
dzialność za opiekę i edukację uczniów „niewyuczalnych” została 
przeniesiona na Wydział Zdrowia i Spraw Publicznych, przez co 
osoby chore psychicznie lub z poważnymi niepełnosprawnościami 
trafiały pod skrzydła instytucji dobroczynnych, szpitali lub były 
izolowane w domach opieki (Tøssebro, 2003, s. 21–22). Z biegiem lat 
stosunek społeczeństw w całej Europie do tej grupy ludzi stawał się 
coraz bardziej wrogi, nacechowany lękiem i niechęcią. Początek  
XX w. to czas fascynacji teorią ewolucji i doboru naturalnego Dar-
wina, który przyniósł ruch eugeniczny oraz próby eliminowania 
słabych, chorych jednostek za pomocą okrutnych, niehumanitar-
nych praktyk (na przykład sterylizacja lub izolowanie chorych  
w zamkniętych ośrodkach oddalonych od ludzkich siedzib). Choć 
praktyki te w Norwegii nie były zakorzenione tak silnie, jak w in-
nych krajach europejskich, stanowią ciemną kartę w historii naro-
dowej polityki wobec osób niepełnosprawnych (Johansen, 2001,  
s. 141–143). Na pierwszą połowę XX w. przypada rozkwit kształce-
nia segregacyjnego. Po wojnie priorytetem władz stało się odciążanie 
rodzin obarczonych koniecznością opieki nad niepełnosprawnymi 
dziećmi. Dążąc do całkowitej centralizacji systemu, utworzono kilka 
wielkich, wielospecjalistycznych instytucji kształcenia osób z nie-
pełnosprawnościami. Znajdowały się przy nich internaty, więc 
dzieci z całego kraju mogły uczyć się z dala od swoich domów.  
Z czasem system ten stał się na tyle niewydolny, że nie był w stanie 
zaspokoić potrzeb całego kraju. By rozwiązać ten problem, w latach 
50. XX w. odpowiedzialnością za organizowanie specjalnego kształ-
cenia obarczono gminy i zaczęto tworzyć mniejsze, lokalne ośrodki 
(Tøssebro, 2003, s. 19–21). Ważnym dokumentem była uchwalona  
w 1967 r. „Biała karta”, zwana też „Aktem integracji”. W później-
szych latach była ona wielokrotnie nowelizowana i uzupełniana. 
Wprowadziła do systemu edukacji zasadę normalizacji i integracji – 
idee, które były już wówczas popularne w krajach Europy Zachod-
niej. Istniał w niej zapis, by „dzięki zintensyfikowanym wysiłkom 
wyrwać więcej osób z wyizolowanego i biernego bytowania w in-
stytucjach i umieścić je w bardziej społecznie funkcjonalnym oto-
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czeniu” („Biała karta”, s. 17, za: Tøssebro, 2003, s. 36). Uchwalenie 
„Aktu integracji” stanowiło początek nowej ery w edukacji norwe-
skiej – edukacji włączającej. W latach 60. powstały pierwsze szkoły 
specjalne bez internatu. Górzyste ukształtowanie terenu oraz ogrom-
ny obszar nie sprzyjały tworzeniu placówek obsługujących większą 
liczbę miejscowości, dlatego z czasem nauczanie specjalne zaczęto 
organizować w lokalnych szkołach. W 1985 r. zamknięto ostatnią 
dużą instytucję zamieszkaną przez osoby z niepełnosprawnością. 
Druga połowa XX w. była w Norwegii początkiem integrowania 
systemu kształcenia specjalnego i ogólnokształcącego. W 1976 r. 
ujednolicono program nauczania we wszystkich szkołach, a paragra-
fy dotyczące kształcenia osób z niepełnosprawnością włączono do 
rozporządzenia dotyczącego edukacji ogólnodostępnej. Podkreślano 
w nim, że każde dziecko ma prawo do zindywidualizowanego po-
dejścia i dostosowania form oraz metod nauczania do swoich potrzeb 
i możliwości. Narodowy program nauczania udoskonalany był pod-
czas reform w latach 1987, 1997 oraz 2006 (Fasting, 2010, s. 181). Rea-
lizacja założeń przyjętych w rozporządzeniu nie była jednak ani pro-
sta, ani szybka. Wciąż wielu nauczycieli i dyrektorów czerpało  
z wieloletniej praktyki segregacyjnej, przenosząc znane rozwiązania 
dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnością na grunt szko-
ły masowej. Ostatnia szkoła specjalna w Norwegii została zamknięta 
w 1992 r., choć nowy system, jakby broniąc się przez uczniami o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, przez długi jeszcze czas znajdo-
wał rozwiązania wyłączające dzieci z niepełnosprawnością z edukacji 
ogólnodostępnej w postaci klas specjalnych lub organizowania lekcji 
poza zwykłą klasą (Tøssebro, 2003, s. 42–43). 

Aktualne rozwiązania dotyczące edukacji włączającej  
w Norwegii 

Drogą do realizacji reformy z 1976 r. okazała się „edukacja przy-
stosowana” (ang. adapted education), której najwierniejszym polskim 
odpowiednikiem jest „nauczanie zindywidualizowane”. Oznacza 
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ono dostrzeganie różnic w rozwoju poszczególnych uczniów oraz 
respektowanie ich poprzez dostosowywanie treści, metod i sposobu 
organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do indywidual-
nych właściwości każdej osoby. Celem nauczania zindywidualizo-
wanego jest maksymalizowanie możliwości rozwoju każdego 
ucznia niezależnie od jego zdolności (Okoń, 1984, s. 104). Realizacja 
nauczania przystosowanego nie byłaby możliwa bez odpowiednich 
zmian w powszechnym programie nauczania (ang. core curriculum). 
Od początku jednolity dla każdej szkoły w Norwegii program trak-
towany był jako narzędzie do wyrównywania szans edukacyjnych 
dzięki temu, że każdy uczeń, bez względu na uwarunkowania spo-
łeczne czy geograficzne, miał dostęp do takiej samej edukacji i każ-
dy kończąc szkołę, przynajmniej z założenia, posiadał taki sam za-
sób wiedzy. W latach 80., w obliczu rosnącego zróżnicowania 
etnicznego kraju w związku z napływem imigrantów, znaczenie tak 
pojętej równości zmieniło się. Uznano, że narzucanie jednolitych 
treści może stać się przyczyną dyskryminacji niektórych mniejszo-
ści. Reforma z 1987 r. podkreśliła, że treści nauczania powinny być 
dostosowane do lokalnych warunków oraz indywidualnych po-
trzeb każdej szkoły (Nilsen, 2010, s. 489). W 2006 r. po raz kolejny 
zreferowana została podstawa programowa, co miało doprowadzić 
do jeszcze większego wyrównania szans edukacyjnych wszystkich 
uczniów. Podkreślone zostały w niej podstawowe kompetencje, na 
jakie powinien zostać położony szczególny nacisk w toku nauczania 
każdego przedmiotu. Do tych kompetencji zalicza się: umiejętność 
wypowiadania się w mowie i w piśmie, czytanie ze zrozumieniem, 
liczenie oraz efektywne korzystanie z nowych mediów. Ponadto 
bardziej niż na zdobywanie wiedzy teoretycznej nacisk kładziony 
jest na nabywanie umiejętności społecznych (Hansen, 2005, s. 135). 
Odejście od ścisłego określania treści nauczania sprzyja większej 
elastyczności pracy nauczyciela oraz zwiększa możliwość indywi-
dualnego dostosowania programu do warunków ucznia. 

Pomimo że w Norwegii zlikwidowane zostały szkoły specjalne, 
uczniowie wciąż mają możliwość korzystania z edukacji specjalnej. 
Procedura kierowania ucznia do kształcenia specjalnego jest po-
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dobna jak w Polsce. W oficjalnych dokumentach podkreślane jest to, 
że zanim podjęte zostaną kroki kierujące ucznia przejawiającego 
trudności edukacyjne do nauczania specjalnego, szkoła, do której 
uczeń uczęszcza, jest zobligowana do wypróbowania wszelkich 
dostępnych środków w postaci edukacji zindywidualizowanej. Jeśli 
nie widać efektów, wówczas uczeń, za zgodą rodziców, jest kiero-
wany do regionalnego centrum pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, gdzie jest diagnozowany pod kątem specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. Następnie otrzymuje indywidualne zalecenia co do 
realizacji procesu edukacji w najbardziej odpowiadający jego po-
trzebom sposób. Na tej podstawie tworzony jest indywidualny pro-
gram edukacyjno-terapeutyczny określający zakres treści, metod  
i form nauczania. Uczniowie o poważnych zaburzeniach otrzymują 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zdarza się, że naj-
bardziej optymalną formą nauczania jest klasa specjalna. Powinna 
być to jednak ostateczność, kiedy zawiodą inne dostępne zwykłemu 
nauczycielowi formy realizacji zaleceń. Dotyczy to jedynie osób, 
które nie są w stanie czerpać korzyści z nauki w zwykłej klasie ze 
względu na bardzo poważne zaburzenia poznawcze, sensoryczne 
lub komunikacyjne (The Education Act, s. 29–30). Działanie takie 
jest zgodne z tak zwaną drugą wykładnią zasady normalizacji, 
sformułowaną przez Wolfa Wolfensbergera, która mówi o tym, że 
wobec osób niepełnosprawnych należy stosować środki jak najbar-
dziej zgodne z kulturowymi normami, aby rozwinąć u nich cechy  
i sposoby zachowań maksymalnie odpowiadające normom kultu-
rowym (Szumski, 2006, s. 36). W roku szkolnym 2009/2010 ze spe-
cjalnej edukacji korzystało około 7% uczniów, głównie w formie 
dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych. Jedynie 
0,5% uczniów korzystało z edukacji specjalnej w warunkach segre-
gacyjnych, poza swoją szkołą rejonową (Fasting, 2010, s. 180). Poli-
tyka edukacyjna zmierza jednak do tego, aby przypadki takie były 
jak najrzadsze i aby maksymalnie ograniczyć zakres specjalnej po-
mocy w szkołach. Podkreśla się przy tym, że pedagogika specjalna 
w stosunku do nauczania ogólnodostępnego ma pełnić formę 
wspierającą oraz że nauczyciele klas ogólnodostępnych powinni 
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ponosić główną odpowiedzialność za sukces edukacyjny uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to możliwe dzięki inwe-
stowaniu energii i środków w nauczanie dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb każdego ucznia w ramach szkół ogólnodostępnych 
(Nilsen, 2010, s. 492–493). Wymaga to niewątpliwie ogromnych na-
kładów finansowych. Parlament norweski co roku na system edu-
kacji wydaje 6,6% dochodu krajowego brutto, przy czym średnia 
dla krajów strefy OECD wynosi 5,9% (Norwegian Ministry of Edu-
cation and Research, Education – from kindergarten to adult education, 
<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger% 
20og%20brosjyrer/Education_in_Norway_f-4133e.pdf#search=subjec 
tscurrycula> [dostęp: 26.10.2013]). 

Koordynowaniem działań związanych z edukacją specjalną zaj-
muje się „norweski system wsparcia dla edukacji specjalnej” (norw. 
Statped). Kieruje on kilkoma multispecjalistycznymi placówkami 
zajmującymi się udzielaniem profesjonalnego wsparcia dla szkół 
oraz władz lokalnych z zakresu pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, takich jak: głębsza i głęboka niepełno-
sprawność intelektualna, uszkodzenia słuchu i wzroku, uszkodze-
nia mózgu oraz poważne zaburzenia komunikacyjne. W Norwegii 
w latach 80. niektóre szkoły specjalne zostały przekształcone w ośrod-
ki specjalistyczne skupiające ekspertów wyspecjalizowanych w za-
kresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej, takich jak tyflopedagogika 
i surdopedagogika. Planowane jest stworzenie narodowego cen-
trum edukacji matematycznej, centrum nauki czytania oraz centrum 
edukacji wielokulturowej (Norwegian Ministry of Education and 
Research, Learning together. Report to Storting (white paper) summary 
2010–2011, <http://www.european-agency.org/country-information 
/norway/national-overview/Special-Needs-Education-Norway.pdf> 
[dostęp: 26.10.2013]). Ponadto, w każdym większym mieście funk-
cjonują edukacyjne centra konsultacyjno-doradcze, w których pra-
cują psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, pracownicy 
socjalni i inni specjaliści. Takie centra oferują szkolenia dla nauczy-
cieli oraz doraźne wsparcie w zakresie metod i form edukacji uczniów 
z niepełnosprawnością. Celem działalności Statped jest stworzenie 
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merytorycznego zaplecza, z którego mogłyby korzystać szkoły  
w celu zaadaptowania warunków nauczania dla uczniów o specy-
ficznych potrzebach wynikających z niepełnosprawności. Centra te 
kontrolują też sposób realizacji zaleceń dotyczących nauczania 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (The Education 
Act, s. 31). Zatem, likwidując szkoły specjalne, nie chodziło o to, by 
zupełnie wyeliminować pedagogikę specjalną – owszem uznano ją 
za bardzo ważny element budowania systemu inkluzywnego. Sta-
rano się jednak nie dopuścić do tego, aby nauczyciele zrzucali od-
powiedzialność za rozwiązywanie problemów uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych na pedagogów specjalnych, lecz aby 
sami, z merytorycznym wsparciem osób wyspecjalizowanych  
w tym obszarze, odnajdywali nowe, twórcze rozwiązania. Ponadto 
celem ograniczania liczby pedagogów specjalnych w szkołach ogól-
nodostępnych było również to, by dawni nauczyciele placówek 
specjalnych nie przenosili starych metod i form pracy do nowej, 
włączającej szkoły (Nilsen, 2010, s. 488). Problem utrzymywania 
aktywnej równowagi pomiędzy nauczaniem ogólnym a specjalnym 
jest przedmiotem ciągłej dyskusji w środowiskach dążących do 
poprawy jakości kształcenia w Norwegii. 

Analizując sposób realizowania edukacji uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w Norwegii, można odnieść wrażenie, że 
nauczyciel szkoły ogólnodostępnej powinien posiadać bardzo sze-
roką, specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, aby 
poradzić sobie z nauczaniem klasy złożonej z uczniów o bardzo 
zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Okazuje się jednak, że 
program kształcenia nauczycieli nie jest w jakiś szczególny sposób 
zorientowany na przekazywanie wiedzy o różnych niepełnospraw-
nościach. W programie studiów obowiązkowy jest blok „pedagogi-
ka i umiejętności związane z pracą z uczniem”, jednak nie ma 
przedmiotów ukierunkowanych na metodykę pracy z osobami  
z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności (The teacher – the  
role and the education, <http://www.regjeringen.no/upload/KD/Ved 
legg/stortingsmeldinger/Teacher_Education_Factsheet.pdf> [dostęp: 
26.10.2013]). W kilku ośrodkach akademickich w kraju można stu-
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diować pedagogikę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, jednak nie jest to zbyt popularny kierunek ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc pracy dla pedagogów specjalnych. Bar-
dziej dostępnym rozwiązaniem jest roczny kurs podyplomowy.  
W kształceniu nauczycieli większy nacisk kładziony jest na kształ-
towanie kompetencji dydaktycznych i metodologicznych w zakresie 
nauczanego przedmiotu. Nauczyciel powinien wiedzieć, w jaki 
sposób rozwijać podstawowe kompetencje oraz jak indywiduali-
zować proces nauczania. Powinien posiadać wiedzę na temat róż-
norodnych metod i form po to, aby móc różnicować podejście do 
dzieci. Ponadto wysoko cenionymi kompetencjami nauczycieli są: 
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, wrażliwość 
na potrzeby dziecka, gotowość do rozszerzania swoich kwalifikacji 
oraz refleksyjność w stosunku do swojej pracy (Teacher training in  
Norway, <http://www.european-agency.org/country-information/ 
norway/norwegian-files/Teacher-Training-in-Norway.pdf> [dostęp: 
26.10.2013]). Jeśli nauczyciel spotyka się z problemem, z którym nie 
może sobie poradzić za pomocą dostępnych mu środków, może 
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony specjalistów zatrudnionych  
w centrach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Podsumowanie 

Norwegia to kraj, w którym tradycje segregacyjne nie mają głę-
bokich korzeni. Wysoko cenioną wartością jest równość wszystkich 
ludzi (Aase, 2005, s. 13–17). Dominująca religia protestancka sprzy-
jała upowszechnieniu szkolnictwa wśród wszystkich warstw spo-
łecznych. Ze względu na specyficzne walory geograficzne Norwe-
gia nie ma feudalnej historii, która w wielu europejskich krajach 
zostawiła piętno w postaci klas społecznych oraz trudnego do 
zmiany przekonania o wyższości niektórych ludzi nad innymi. Po-
nadto ogromna powierzchnia kraju w połączeniu z niewielkim za-
ludnieniem sprzyja tworzeniu się samowystarczalnych społeczności 
lokalnych, gdzie nie jest opłacalne izolowanie pojedynczych, odbie-
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gających od normy jednostek w stworzonych specjalnie dla nich 
instytucjach. Segregacyjny system nauczania nie był w tym przy-
padku pożądany ani opłacalny (Fasting, 2010, s. 180). Wymienione 
czynniki powodują, że Norwegia stała się dobrym gruntem dla 
rozwoju edukacji włączającej. Jej sukces uzależniony jest od zdolno-
ści do uznania i zaakceptowania różnorodności występującej wśród 
uczniów. Dostosowanie warunków nauczania do potrzeb i możli-
wości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga chęci 
oraz dużego zaangażowania ze strony szkoły, a przede wszystkim 
nauczyciela. Nie powinien on zostać z tym wyzwaniem pozosta-
wiony sam. Zadaniem pedagogów specjalnych jest wspieranie na- 
uczycieli w tej pracy, przy czym powinni oni mieć na uwadze, że 
zbytnia ingerencja oraz stosowanie specjalnych środków tam, gdzie 
nie jest to absolutnie konieczne, może spowodować stygmatyzację, 
a w konsekwencji dyskryminację ucznia odbiegającego od arbitral-
nie przyjętej „normy”. Norwegia uznawana jest za kraj, w którym 
idea edukacji włączającej jest bliska urzeczywistnienia. Mimo 
wszystko implementacja tego systemu nie jest wcale zadaniem łat-
wym. Z przedstawionej analizy wynika, że nie stało się to w sposób 
samoistny, lecz wymagało zarówno radykalnych przedsięwzięć  
w aspekcie legislacyjnym, jak i przewartościowania sposobu myśle-
nia o edukacji. Warto jednak podejmować taki wysiłek, aby szkoły 
mogły wreszcie stać się dostępne dla wszystkich dzieci. 
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The article discusses the perception of physical otherness. The author compares theo-
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show the complexity behind the gender-related aspects of self-identity. The core of 
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Uwagi wprowadzające 

Uwikłanie w kontekst ponowoczesności1 narzuca standardy 
implikujące zmiany w tożsamości jednostki oraz określony sposób 
myślenia o wybranych zjawiskach życia zbiorowego. Próba mental-
nej separacji od systemu znaczeń wypracowanych w tradycji danej 
kultury stanowi dla członka wspólnoty ogromne wyzwanie. Sukce-
sywnie, z większą lub mniejszą świadomością, stajemy się „strażni-
kami” społecznie zdefiniowanego pojęcia normalności2. Co za tym 
idzie, codziennie bezkrytycznie osądzamy fakty, których zrozumie-
nie wymagałoby jednak głębszej refleksji. Rezygnacja z pochopnie 
dokonywanych ocen przychodzi z trudem, zakładając, że w ogóle 
pojawia się jakakolwiek chęć przekształcenia istniejących już sche-
matów myślenia czy działania – uruchamianych podczas interakcji. 

Formą uproszczenia otaczającej rzeczywistości są stereotypy. 
Znajomość licznych psychospołecznych teorii uświadamia różno-
rodność czynników przyczyniających się do tworzenia tego mecha-
nizmu. Po pierwsze, ludzki umysł przejawia skłonność do minima-
lizacji energii wydatkowanej na poznanie zjawisk czy osób3. Na 
podstawie tak zwanych cech kategorialnych, a więc wyrazistych 
właściwości obiektu, postrzegający automatycznie uruchamia naby-
te schematy myślowe, po czym dokonuje rozpoznania umożliwiają-
cego mu szybką i stosunkowo adekwatną reakcję. Błyskawiczne 
dokonanie orientacji w sytuacji powoduje, że obserwowana oso- 
ba zostaje bez większego namysłu zakwalifikowana do określonej 
kategorii społecznej, co najczęściej niesie dla niej negatywne skut- 
________________ 

1 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, War-
szawa 2011. 

2 Fragment ten koresponduje z treścią publikacji Ervinga Goffmana pt. Piętno. 
Rozważania o zranionej tożsamości (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2007). Autor tworzy definicję pojęcia Umwelt oznaczającego według niego „lokalny 
świat sensów kulturowych, kodów komunikacyjnych, stereotypów reakcji na specy-
ficzne sygnały innych uczestników społecznych sytuacji”. 

3 Fiske, Taylor, 1991, za: E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 116–117. 
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ki4. Należy podkreślić, że stereotypowe myślenie w znaczący spo-
sób zniekształca procesy kognitywne, takie jak: percepcja, uwaga, 
interpretacja, przechowywanie informacji społecznych, ocenianie  
i reakcje behawioralne5. Ściślej ujmując, umysł mimowolnie dąży do 
takiej organizacji napływających do niego komunikatów, która po-
twierdzałaby treść istniejącego już wzorca. Ubocznym skutkiem 
motywacji do osiągnięcia takowej zgodności jest fakt, iż postrzega-
na osoba zostaje pozbawiona większości cech indywidualnych. Me-
chanizm ten ma silny związek z efektem homogeniczności oraz zjawi-
skiem faworyzowania grupy własnej, które głoszą, że człowiek ma 
tendencję do dzielenia osób z otoczenia pod względem kryterium 
przynależności do grupy „my” lub „oni”. Oznacza to, iż członek 
obcej zbiorowości podlega uproszczonej (niekorzystnej dla niego) 
ocenie, szczególnie wtedy, kiedy zostaje wobec niego użyta etykieta 
językowa. Nazwanie kogoś „cyganem” czy „niepełnosprawnym” 
wywołuje najczęściej szerokie spektrum skojarzeń, za sprawą któ-
rych ignoruje się rzeczywiste właściwości człowieka, usilnie doszu-
kując się w nim cech specyficznych dla utożsamianej z nim grupy6. 
Subiektywizm oceny wzmacnia dodatkowo inne zjawisko – zwane 
pozorną (iluzoryczną) korelacją. Jednostka postrzegająca zauważa 
obiektywnie nieistniejące związki, na przykład jest przekonana,  
że mężczyzna wykonujący zawód księgowego będzie cechował się 
nieśmiałością czy perfekcjonizmem, co oczywiście może mijać  
się z prawdą7. Powyższe dość wybiórczo potraktowane teorie od-

________________ 

4 S. Byra, Mechanizmy kształtowania się stereotypów dotyczących osób z niepełno-
sprawnością, [w:] M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, 
M. Parchomiuk, B. Szabała, Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a inte-
gracją, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 37–38; T. Mądrzycki, Wpływ postaw na 
rozumowanie, PWN, Warszawa 1974; Z. Chlewiński, 1992, za: M. Grabowska, Stereo-
typy płci we wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz 2007. 

5 Bartlet, 1932, za: C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedze-
nia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 17. 

6 E. Aronson, dz. cyt.; Weigl, 1999, za: S. Byra, dz. cyt. 
7 E. Aronson, dz. cyt., s. 137–138. 
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noszą się do zestawu przekonań na temat danej zbiorowości8.  
Co zatem poprzedza pojawienie się dotąd opisanych mechaniz-
mów? 

Otóż zanim dojdzie do uruchomienia między innymi mechani-
zmu kategoryzacji w postrzeganiu, człowiek gromadzi określoną 
wiedzę nabytą w procesie socjalizacji. Pojawienie się stereotypów  
w świadomości jednostki bierze swoje źródło przede wszystkim  
z interakcji zachodzących w określonym kontekście kulturowym. 
Pierwotnym środowiskiem przekazywania dziecku preferowanych 
przez część społeczeństwa poglądów jest niewątpliwie rodzina. To 
właśnie w niej nieukształtowana mentalnie jednostka obserwuje 
wzorce zachowań najbliższych sobie osób, a w późniejszym czasie 
zaczyna je naśladować (modelować) tak, by zyskać akceptację oto-
czenia, a także uniknąć kar czy wyrazu dezaprobaty za ujawnienie 
społecznie niepożądanych działań. Wraz z rozszerzaniem się kręgu 
interakcji dziecko ulega wpływom innych czynników. Przejmuje 
wartości propagowane wśród grupy rówieśniczej czy zamieszczone 
w środkach masowego przekazu (o czym będzie mowa w dalszej 
części)9. Podkreślenia wymaga również fakt, że motywacja do po-
sługiwania się stereotypowym myśleniem nie jest jednoznacznie 
zdeterminowana przez przestrzeń wychowawczą. Otóż znaczącą 
rolę odgrywać może sama osobowość jednostki – poziom (ade-
kwatność) jej samooceny oraz skłonność do postaw konformistycz-
nych czy autorytarnych10. 

Dokonując swoistego podsumowania rozważań na temat stereo-
typów, należałoby przybliżyć znaczenie następujących pojęć: uprze-
dzenia, dyskryminacja i samospełniające się proroctwo. Pierwsze z wy-
mienionych dotyczy postaw czy „nastawienia wobec kogoś lub 
________________ 

8 C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone, dz. cyt. 
9 A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnic-

two Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 228; M. Grabowska, dz. cyt.; C.N. Macrae,  
C. Stangor, M. Hewstone, dz. cyt.; D.G. Myers, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, 
Poznań 2003. 

10 E. Aronson, dz. cyt.; C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone, dz. cyt.; Petti-
grew, 1958, za: M. Grabowska, dz. cyt. 
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czegoś, znajdujące odzwierciedlenie w przekonaniach, emocjach 
oraz zamierzonych zachowaniach”11. Z kolei drugi termin stanowi 
komponent behawioralny, a zatem odnosi się do odmiennego trak-
towania pojedynczych jednostek lub grup12, wynikającego ze sche-
matów myślenia, które nierzadko przyczyniają się do usprawiedli-
wiania negatywnego postępowania. Uzasadnieniem dla praktyk 
dyskryminacyjnych jest dostrzeżenie piętna – właściwości odbiega-
jącej od społecznie konstruowanej normy i deprecjonującej człowieka. 
Co najistotniejsze, niepożądana w danej zbiorowości cecha warun-
kuje specyfikę relacji pomiędzy osobą napiętnowaną a normalsem13. 
Przechodząc do meritum, identyfikacja stygmatu może doprowa-
dzić następnie do dehumanizacji (odczłowieczenia) nosiciela, zapew-
niając jednocześnie postrzegającemu (normalsowi) komfort psychicz-
ny dzięki temu, że znajduje argument irracjonalnie tłumaczący jego 
destrukcyjne zachowanie. Streszczone do tej pory zagadnienia  
z zakresu społecznego postrzegania w mniejszym stopniu odnosiły 
się do samych obiektów stereotypów. Warto zatem zastanowić się 
nad ewentualnymi konsekwencjami pojawiającymi się u jednostki 
funkcjonującej w obliczu generowania nieprzychylnych wobec niej 
postaw. Cennych informacji na ten temat dostarcza zjawisko samo-
spełniającego się proroctwa. Otóż, stereotyp wyzwala konkretne 
oczekiwania wobec przedstawiciela zaliczonego do danej kategorii 
społecznej, w rezultacie specyfika relacji wymusza niekiedy od no-
siciela piętna, by zachowywał się zgodnie z przewidywaniami in-
terlokutora. Przykładem może być okoliczność infantylnego trak-
towania osoby z niepełnosprawnością, która potencjalnie może ulec 
„sugestiom” drugiej strony i przyjąć postawę uległości, mimo że 
taka reakcja wydaje się sprzeczna z jej osobowością. 
________________ 

11 D.G. Myers, dz. cyt., s. 152. 
12 Warunkiem zaistnienia dyskryminacji jest to, by grupy lub jednostki z włas-

nej woli oczekiwały równego traktowania (Allport, za: C.N. Macrae, C. Stangor,  
M. Hewstone, dz. cyt., s. 228). 

13 Normals to bardziej perspektywa aniżeli osoba, ponieważ nosiciel piętna mo-
że w niektórych sytuacjach sam stać się osobą dyskryminującą (choć z mniejszą 
częstotliwością niż osoba niewyróżniająca się z tłumu) (E. Goffman, dz. cyt.). 
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Wzory kulturowe a niepełnosprawność 

Nie bez powodu powyższa egzemplifikacja odnosi się do nie-
pełnosprawności14. Łatwo bowiem wskazać materiały dotyczące 
stereotypowych treści postrzegania tej grupy społecznej. Po raz 
kolejny pozwolę sobie odnieść się do teorii piętna, która wydaje się 
kluczowa dla omawianej kwestii. Chcę zaznaczyć, że fakt wystę-
powania u jednostki nietypowego dla populacji atrybutu (natury 
cielesnej lub mentalnej) nie oznacza, że bezwzględnie zyskuje ona 
miano nosiciela piętna, ponieważ czynnikiem decydującym jest 
przede wszystkim dany zbiór promowanych wartości kulturowych. 
Zatem człowiek rozpoznawany jako geniusz zyska prawdopodob-
nie aprobatę otoczenia, dlatego że intelekt zajmuje wysoką pozycję 
w aksjologicznej hierarchii społeczeństwa15. Zdaniem Zygmunta 
Baumana, ponowoczesność nie znosi myślenia o chorobach, śmierci, 
wyraża sprzeciw wobec wszystkiego, co objawia się jako ludzka 
słabość16. Świat obserwowany przez współczesnego człowieka ma 
postać dwubiegunową, to znaczy istnieją w nim: dobro vs. zło, 
norma vs. patologia, piękno vs. brzydota, brakuje w nim natomiast 
przestrzeni na obecność elementów pośrednich, traktowanych jako 
pewne kontinuum ludzkiego życia17. Dochodzę do wniosku, że  
________________ 

14 Na potrzeby niniejszej publikacji przyjmuję definicję Europejskiego Forum 
Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim (październik 1994) głoszącą, iż 
„osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się w sytua-
cji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecz-
nych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężać 
w taki sposób jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są zwiększane przez deprecjo-
nujące postawy ze strony społeczeństwa”; T. Gałkowski, Wokół definicji pojęcia „oso-
ba niepełnosprawna” – doświadczenia europejskie, Problemy Rehabilitacji Społecznej  
i Zawodowej, <http://www.idn.org.pl/sonnszz/def_on.htm>, [dostęp: 20.10.2013]. 

15 E. Goffman, dz. cyt. 
16 Bauman, 1998; za: E. Charzyńska, Mieć raka piersi i czuć się kobietą – 

doświadczenia pacjentek o różnych orientacjach psychoseksualnych, [w:] K. Palus (red.), 
Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Nauk Społecznych, Poznań 2011. 

17 E. Charzyńska, dz. cyt., s. 149. 
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w obliczu teraźniejszych trendów w społecznych dyskursach nie-
pełnosprawność nadal stanowi niechętnie podejmowany temat. 
Pomimo licznych kampanii społecznych czy oferowanych progra-
mów rehabilitacji, mających na celu wyrównywanie szans, w zbioro-
wej świadomości naruszona sprawność wciąż jawi się jako życiowa 
tragedia. Przekonanie to ma swoje odzwierciedlenie w zestawie 
stereotypowych opinii oraz kreowanych w mediach wizerunkach 
tej grupy. Epitety określające „typową” osobę z ograniczoną spraw-
nością mają najczęściej charakter pejoratywny. Zazwyczaj postrzega 
się ją jako: „słabą, niewydolną fizycznie i umysłowo […] niesamo-
dzielną, nieproduktywną, nieporadną, nerwową, zdystansowaną, 
zależną od innych, złośliwą, drażliwą, wycofaną z życia społeczne-
go […], ubogą i niekompetentną. Nierzadko na całościową ocenę 
takiej jednostki wpływa zauważenie jednej, najistotniejszej dla ob-
serwatora cechy”18. 

Znaczącą rolę w aspekcie utrwalania schematów myślenia  
w omawianej kwestii odgrywają specjaliści, szczególnie w sytua-
cjach, gdy nie respektują potrzeby autonomii osoby, wobec której 
podejmują działania rehabilitacyjne. Pozbawiając pacjenta/klienta 
prawa do podejmowania samodzielnych decyzji (w kwestii ustala-
nia życiowych priorytetów), można przyczynić się do wzmocnienia 
przekonania o zależności rzeczonej grupy19. 

Dużą moc oddziaływania w procesie kształtowania społecznych 
postaw przypisuje się również mediom. Przekazy pojawiające się  
w kulturze masowej mogą kreować mity lub wzmacniać istniejące 
przekonania. Wystarczy obejrzeć kilka telewizyjnych reportaży, by 
zauważyć tendencję do przedstawiania grupy osób z niepełno-
sprawnością głównie w roli beneficjentów pomocy. Postrzega się 
ich jako ludzi godnych litości i generalnie niezdolnych do pełnego 
________________ 

18 Błeszyńska, 2001; Larkowa, 1987; Kawczyńska-Butrym, 1998; Mihilewicz, 
2005; Malec, 2008; Ostrowska, Sikorska, 1996; Ostrowska, 1994, 1997; Żuraw, 1998, 
za: S. Byra, dz. cyt., s. 35. 

19 Finkelstein, 1980, za: C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo 
Sic!, Warszawa 2008; A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. 
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uczestnictwa w nurcie mainstreamu20. Promowanie tego typu obra-
zów działa na niekorzyść tych osób, ponieważ zwykle prezentuje 
ich jako jednostki doświadczające cierpienia lub wręcz przeciwnie – 
herosów dzielnie pokonujących swoje słabości (przykładem może 
być historia Jana Meli). Na ile prezentowane wizerunki pokrywają 
się z rzeczywistością? Z nadzieją wyczekuję momentu, gdy obec-
ność osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej prze-
stanie być czymś szokującym, a dysfunkcja będzie traktowana jak 
każda inna ludzka cecha. Zdaję sobie sprawę, że dokonanie się ta-
kich zmian wymaga czasu, a być może nawet kwalifikuje się do 
założeń utopijnych. Stanisław Kowalik twierdzi, że wyeliminowa-
nie barier o społecznym charakterze wydaje się trudniejsze w po-
równaniu z pozbyciem się fizycznych przeszkód wymagających po 
prostu nakładów finansowych21. 

W kontekście niepełnosprawności mówi się o różnych formach 
dyskryminacji. Mimo że polskie prawo22 uwzględnia ochronę inte-
resów tej grupy, to w praktyce nadal dostrzega się szereg barier. Te 
przejawiają się w niedogodnościach lokomocyjnych w miejscach 
publicznych, trudnościach w zdobyciu solidnego wykształcenia  
i uzyskaniu zatrudnienia czy wreszcie w szkodliwych postawach 
uwarunkowanych społecznie23. Należy zauważyć, że wymienione 
problemy ulegają nasileniu wraz z wkroczeniem w okres dorosłości24. 
________________ 

20 Mając świadomość, że zabiegi tego rodzaju są celowe i służą zachęceniu ludzi 
do wspierania najbardziej potrzebujących, zwracam jednak uwagę na to, by pod-
kreślać różnorodność populacji osób z niepełnosprawnością. 

21 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2007. 

22 Por. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, <http://www.niepelnosprawni. 
gov.pl/karta-praw-osob-niepelnosprawnych/>, [dostęp: 19.10.2013]. 

23 S. Kowalik, dz. cyt.; M. Szpunar, Życie z piętnem. Studia jako próba zdeprecjono-
wania stygmatu osoby niepełnosprawnej, „e-mentor” 2010, 2, s. 62–69; P. Todys, por. 
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w 2008 roku, Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, <http://www.niepelnosprawni.gov.pl>, [dostęp: 
22.10.2013]. 

24 K. Piotrowski uważa, że osoby z niepełnosprawnością mogą przejawiać pro-
blemy związane z realistycznym planowaniem swojej przyszłości, a napotykane 
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Otóż specyfika dzieciństwa wiąże się z większą swobodą, nie  
narzucając w nadmiarze wymagań ze strony otoczenia. Bycie dziec-
kiem z niepełnosprawnością nie wzbudza bowiem takich ambiwa-
lentnych emocji, jak w przypadku dorosłego dotkniętego dysfunkcją, 
który niejednokrotnie, z różnych przyczyn, napotyka na przeszko-
dy w obszarze realizacji nowych zadań społecznych. Właściwe wy-
pełnianie owych zadań może stać się źródłem osobistej satysfakcji, 
społecznej aprobaty czy gwarantem pomyślności na kolejnych eta-
pach życia. Motywacją do podjęcia nowych wyzwań są takie czyn-
niki, jak: somatyczne dojrzewanie (związane między innymi ze 
zwiększoną płodnością), nacisk kulturowy i indywidualne aspiracje 
lub/i wartości25. Robert J. Havighurst wyróżnia następujące zada-
nia społeczne przypadające na okres wczesnej dorosłości: 

1) wybór małżonka (życiowego partnera), 
2) uczenie się współżycia z partnerem, 
3) założenie własnej rodziny, 
4) wychowanie dzieci, 
5) prowadzenie domu, 
6) rozpoczynanie pracy zawodowej, 
7) podjęcie obowiązków obywatelskich, 
8) znalezienie pokrewnej grupy społecznej26. 
Biorąc pod uwagę problematykę niniejszej publikacji, nasuwa 

się nurtujące pytanie, mianowicie: W których obszarach funkcjo-
nowania społecznego niepełnosprawność generuje najwięcej pro-
blemów? Zapoznając się z powyższym zestawieniem, szczególną 
uwagę zwraca to, że dominująca część zadań społecznych odnosi 
się do kwestii pełnienia ról związanych z płcią. Rozpatrując rozwój 
________________ 

bariery potencjalnie sprzyjają niższemu poczuciu samodzielności (K. Piotrowski, 
Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami 
sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010). 

25 B. Harwas-Napierała, Dorosłość jako spełnienie, Wydawnictwo Libron, Kraków 
2012, s. 32. 

26 E. Gurba, Wczesna dorosłość, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psy-
chologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 204. 
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człowieka w ciągu całego życia, uwzględniam trafność koncepcji 
wzajemnego oddziaływania na siebie trzech sfer – soma, psyche  
i polis27. Zaburzenie w którejkolwiek z nich może spowodować 
nieprawidłowości w innej. Swoistą analogię dostrzegam w seksual-
ności człowieka, która pełni jednocześnie funkcję prokreacyjną, 
hedonistyczną i więziotwórczą. Stanowi również jeden z wielu wy-
znaczników dobrej kondycji fizycznej, psychicznej oraz ogólnej ak-
tywności organizmu28. Obszaru płciowości nie należy ograniczać 
wyłącznie do intymnego zbliżenia fizycznego, bowiem pojęcie to 
ma dużo szerszy wymiar. Najoczywistszymi cechami odróżniają-
cymi kobietę od mężczyzny są rozbieżności dotyczące chromoso-
mów w komórkach, budowy i funkcji układu rozrodczego, a także 
regulacji metabolizmu dokonującego się za sprawą odmiennej go-
spodarki hormonalnej organizmu29. Ponadto istnieją przesłanki 
sugerujące, że mózgi – w zależności od danej płci – nie są identycz-
ne pod względem lokalizacji rejonów odpowiadających za określo-
ne funkcje, zatem wykazują inne predyspozycje30. 

W kręgu wzorów męskości i kobiecości 

Powyższe odrębności stanowią odkrycie z punktu widzenia na-
uk ścisłych czy przyrodniczych. Patrząc jednak na to zagadnienie 
przez pryzmat nauk społecznych, dochodzi się do wniosku, że zde-
finiowanie kobiecości vs. męskości wymaga odniesienia się do róż-
norodnych aspektów. Otóż stereotypowe myślenie oraz pojawiające 

________________ 

27 Jest to tzw. triada Arystotelesa. Odnosi się kolejno do sfery biologicznej, psy-
chicznej i społecznej ludzkiego funkcjonowania (A.I. Brzezińska, dz. cyt.). 

28 Halstead, Salhoot, 1978, za: D. Radomski, Ocena życia seksualnego osób z niepeł-
nosprawnością fizyczną, [w:] M. Kościelska, B. Aouila (red.), Człowiek niepełnosprawny. 
Rodzina i praca, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz 2004, s. 144. 

29 Blaim, 1986; Imieliński, Dulko, 1988, za: M. Grabowska, dz. cyt. 
30 Por. D. Jessel, A. Moir, Płeć mózgu, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-

szawa 2008. 
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się za jego sprawą określone postawy i zachowania przenikają do 
wielu sfer ludzkiej egzystencji. Schematy, o których mowa na wstę-
pie, mają również swoje odbicie w kwestii społecznej percepcji ze-
stawu cech specyficznych dla wybranej płci. Już od najmłodszych 
lat dzieci zostają wychowawczo przygotowywane do bycia dziew-
czynką lub chłopcem. Stosowanie przez dorosłych systemu kar  
i nagród powoduje, że przejmują one „właściwy” dla nich zbiór 
zachowań i preferencji, jeśli chodzi o wybór zainteresowań, rodzaju 
zabaw czy chociażby koloru ubrań. Zdobywanie wiedzy na temat 
wyznaczników kobiecości i męskości sprawia, iż w przyszłości do-
rosła jednostka poddaje się społecznym wzorcom, respektując zara-
zem ład ustalony w danej zbiorowości31. 

Monograficzne badania antropologiczne autorstwa Margaret 
Mead rzuciły nowe światło na precyzyjniejsze zdefiniowanie tego, 
czym jest płeć. Wyczerpujące obserwacje i analizy struktur życia 
trzech plemion zamieszkujących teren Nowej Gwinei uświadomiły, 
że pojęcie płci jest wytworem świadomości poszczególnych spo-
łeczności, a atrybuty określające „kobiecą kobietę” czy „męskiego 
mężczyznę” nie należą do uniwersalnych, ponieważ zależą od wy-
tworzonej perspektywy społeczno-kulturowej. W związku z tym 
można wykluczyć całkowity determinizm biologiczny osobowości 
człowieka32. 

Współcześnie, w dużej mierze, tłem dla formowania się tożsa-
mości jednostki jest kultura masowa33. Jak zauważa Aneta Osta-
________________ 

31 A.I. Brzezińska, dz. cyt.; A. Buczkowski, Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje 
się dziewczynkę i chłopca, [w:] J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powro-
tem. Rozważania o płci w kulturze, Trans Humana, Białystok 1997; E. Mandal, Podmio-
towe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związane z płcią, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 2000. 

32 E. Głażewska, Płeć i antropologia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2005. 

33 Zdaniem T. Szkudlarka i Z. Melosika tożsamość współczesnego człowieka 
nie jest mu dana raz na zawsze. Specyfika kontekstu kulturowego przyczynia się do 
niestałości tożsamości, podlegając zmianom uzależnionym od stanu „tu i teraz” czy 
aktualnego „pomysłu na siebie” (por. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość  
i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998). 
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szewska, mass media przestały pełnić jedynie funkcję komunika-
cyjną czy rozrywkową, gdyż przejęły role tradycyjnych instytucji 
odpowiedzialnych za socjalizację, takich jak rodzina, szkoła czy 
Kościół. Panujące w kulturze masowej zjawisko konsumpcjonizmu, 
autokreacja w wirtualnej przestrzeni, a przede wszystkim koncen-
tracja na cielesności w szczególny sposób oddziałują na styl ży-
cia/bycia jednostki. Ponadto stanowią niejako punkty odniesienia 
w kwestii udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jaki je-
stem? Także w obszarze płciowości34. 

Tyrania ciała, a więc poddawanie się wszelkim zabiegom upięk-
szającym, ma na celu dorównanie aktualnym trendom dyktującym, 
jak powinno się wyglądać, by zanadto nie odbiegać od estetycznych 
standardów, a tym samym zyskać akceptację otoczenia. Zdaniem 
Zbyszko Melosika, „kobiety pragną być piękne, aby stać się kobie-
tami; z kolei mężczyźni poszukują piękna w kobietach”35. Nie cho-
dzi tu bynajmniej o urok wewnętrzny, lecz wizerunek ciała, który 
najczęściej stanowi podstawowy wyznacznik atrakcyjności. Poczu-
cie tożsamości płci żeńskiej jest zatem konstruowane głównie na 
podstawie oceny fizyczności – im kobieta ładniejsza w społecznej 
percepcji, tym prawdopodobnie będzie wyróżniać się wyższym 
poziomem samooceny i odwrotnie. Jednakże o postrzeganiu kobie-
cości nie decyduje całokształt, lecz poszczególne fragmenty ciała36 – 
kulturowo kojarzone z erotyzmem (piersi, uda, usta, nogi itd.), co  
w pewnym sensie uzasadnia osobliwość lęku przed zachorowaniem 
na raka piersi i związanym z nim zabiegiem mastektomii37. 

W literaturze można natknąć się na liczne publikacje odnoszące 
się do sfery płciowości osób z niepełnosprawnością. Dariusz Ra-
domski wskazuje na konieczność zerwania z ich stereotypem asek-
________________ 

34 A. Ostaszewska, Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, inter-
net jako nowe środowisko kształtowania tożsamości, Ośrodek Rozwoju Edukacji, War-
szawa 2012, <http://www.ore.edu.pl>, [dostęp: 19.10.2013]. 

35 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2010, s. 22. 

36 Tamże. 
37 Por. E. Charzyńska, dz. cyt. 
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sualności, korzystając przy tym z siły perswazji, jaką daje działal-
ność mass mediów. Współczesna kultura traktuje seks jako przywi-
lej dostępny tylko dla wybranych (głównie zdrowych, sprawnych  
i atrakcyjnych)38. Zgodnie z tym stwierdzeniem widoczna dysfunk-
cjonalność organizmu może odgrywać rolę czynnika dyskwalifi- 
kującego lub lokującego jednostkę na niskiej pozycji w ustalonej 
hierarchii. Z dotychczasowych rozważań stopniowo wyłania się 
konkluzja prowokująca do postawienia pytania o społeczną pozycję 
kobiet z widocznym piętnem natury fizycznej. Czy rzeczywiście 
niepełnosprawność „podkopuje” korzenie kobiecości? Helen Meeko- 
shy i Leanne Dowse twierdzą, że ta grupa żeńskiej populacji ma 
zdecydowanie mniejsze szanse na wyrażanie własnej kobiecości  
w codziennych sytuacjach. Podczas gdy feministki walczą o oswo-
bodzenie się ze stereotypów płci, niepełnosprawne kobiety chciały-
by wpisywać się w owe schematy, pozbywając się zarazem ety- 
kietki osoby aseksualnej, którą dodatkowo wzmacniają przekazy 
medialne39. 

Zestawienie podjętych przeze mnie wątków miało na celu uka-
zanie podłoża teoretycznego, za sprawą którego otrzymałam im-
puls do zainteresowania się zagadnieniem poczucia kobiecości po-
pulacji osób z niepełnosprawnością ruchową. Mam świadomość, że 
zdefiniowanie niepełnosprawności zostało powierzchownie potrak-
towane chociażby ze względu na pominięcie szczegółowego opisu 
klasyfikacji rodzajów dysfunkcji. Podkreślenia wymaga fakt, że 
pojęcie niepełnosprawności, niezależnie od typu, ma przede wszyst-
kim wymiar społeczny, a więc w dużym stopniu wynika z nieade-
kwatności organizacji życia czy, inaczej mówiąc, niedostosowania 
środowiska do specyficznych potrzeb konkretnej grupy odbiorców. 
Dostrzegam, że jedną z najbardziej niepokojących barier jest zjawi-
sko stereotypizacji niosące z sobą szereg konsekwencji zauważal-
nych na poziomie interakcji czy w aspekcie obrazu własnego Ja. 
Dodatkowym czynnikiem stającym na przeszkodzie do społecznej 

________________ 

38 M. Tepper, „Sexuality and Disability” 2000, Vol. 18, Issue 4, s. 283–290. 
39 Meekoshy, Dowse, 1997; Fine, Ash, 1998, za: C. Barnes, G. Mercer, dz. cyt. 
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integracji jest znamienny dla kultury popularnej hedonistyczny 
system wartości. Wydaje się, że aktualnie sceptycznie podchodzi się 
do treści oscylujących wokół odmienności, słabości czy względnej 
brzydoty. Z autopsji wiem, że widoczność tak zwanego piętna mo-
że generować pojawienie się określonych problemów w obszarze 
relacji interpersonalnych. Zestaw stereotypów na temat niepełno-
sprawności oraz specyfika promowanego obecnie stylu życia two-
rzą swoisty krajobraz dla postrzegania pozycji kobiet, których wy-
gląd i poziom sprawności odbiegają od powszechnie zdefiniowanej 
normy40. 

Projekt badań własnych 

Na podstawie analizy zaprezentowanej wiedzy teoretycznej 
zrodził się pomysł przeprowadzenia badań, których celem było okre-
ślenie poczucia kobiecości w kontekście funkcjonowania z widoczną 
niepełnosprawnością ruchową w okresie wczesnej dorosłości41. 

Proces badawczy miał charakter jakościowy w aspekcie groma-
dzenia i interpretacji danych, w dużej mierze opierał się również na 
strategii fenomenologicznej, kładąc nacisk na unikatowość narracji 
respondentek – ich subiektywny odbiór obserwowanej rzeczywisto-
ści42. Procedury badawcze zostały oparte na metodzie wywiadu 
(konkretnie jawnego i indywidualnego), którą Janusz Sztumski 
traktuje jako szczególnie przydatną w sytuacjach, kiedy celem do-
ciekań naukowych staje się poznanie ludzkiej świadomości, czyli 
dotarcie na przykład do intymnych przeżyć respondentów. Należy 
________________ 

40 Por. A. Ostrowska, J. Sikorska, Niepełnosprawność kobiet. Płeć jako dodatkowy 
czynnik marginalizujący?, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1997, 1, 
s. 54–63. 

41 Badania stanowią część pracy magisterskiej pt. Stereotypizacja a poczucie kobie-
cości w kontekście widocznej niepełnosprawności ruchowej w okresie wczesnej dorosłości, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej. 

42 J. Gnitecki, Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Wydaw-
nictwo Naukowe WSP, Zielona Góra 1996. 
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zarazem podkreślić, że wspomniany autor wymienia niektóre cechy 
wywiadu tożsame z tymi, które pojawiają się u Mieczysława Ło-
bockiego przy okazji opisu metody dialogowej. Otóż charaktery-
styczne dla ostatniej: otwartość wobec rozmówcy oraz umiejętność 
aktywnego słuchania, okazały się w tym przypadku elementami 
niezbędnymi w uzyskaniu autentycznych narracji43. Ponadto, w ba-
daniach została użyta również pisemna ankieta (poprzedzająca 
wywiad), która posłużyła wstępnemu zebraniu informacji o grupie 
badawczej, uwzględniając następujące zmienne: wiek, wykształce-
nie, stopień niepełnosprawności, miejsce pochodzenia, wykształcenie 
rodziców, stan pierwotnej rodziny, aktywność zawodową, aktualne 
miejsce zamieszkania, przynależność do wspólnoty, posiadanie 
partnera oraz subiektywną ocenę sytuacji finansowej. Znajomość 
powyższych wskaźników miała na celu zapewnienie taktowności  
i indywidualnego podejścia do każdej z respondentek podczas za-
dawania pytań. Sam wywiad opierał się na kwestionariuszu o ukła-
dzie półstandardowym tak, by optymalnie skoncentrować się na 
rozwinięciu wątków ważnych z punktu widzenia celu badawczego 
i jednocześnie uniknąć dygresji. W wywiadach wzięło udział dzie-
sięć kobiet, których niepełnosprawność jest wyraźna (dwie z nich 
poruszają się na wózku inwalidzkim, dwie chodzą o kulach, reszta 
przemieszcza się samodzielnie). Innym równie ważnym kryterium 
doboru próbki badawczej, poza widoczną dysfunkcją, był wiek 
wskazujący na znajdowanie się w okresie wczesnej dorosłości (od 
20 do 29 lat). Zdecydowana większość respondentek ma wyższe 
wykształcenie lub studiuje. Ograniczona objętość publikacji unie-
możliwia mi zaprezentowanie całości wyników, zatem skoncentruję 
się na najważniejszych problemach pojawiających się w wywiadach, 
które, moim zdaniem, rzadko poruszane są w publicznej debacie. 

W zestawie pytań/tematów zadanych respondentom można 
wyróżnić trzy obszary, mianowicie: 

________________ 

43 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2007; J. Sztumski, Wstęp do technik i metod badań społecz-
nych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010. 
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1) ocena relacji „moja niepełnosprawność a kontakty z innymi 
ludźmi”, 

2) ocena relacji „moja niepełnosprawność a dorosłość”, 
3) ocena relacji „moja niepełnosprawność a poczucie kobie-

cości”. 
Widać, że układ treści kwestionariusza wywiadu miał na celu uka-

zanie możliwie szerokiego kontekstu funkcjonowania z ograniczoną 
sprawnością. Po kolei, jak wspomniałam, przedstawię najbardziej klu-
czowe aspekty, odwołując się do wymienionych obszarów. 

Bycie kobietą w narracjach kobiet  
z niepełnosprawnością ruchową  

w okresie wczesnej dorosłości 

Respondentki opisują społeczne tendencje odnoszące się do 
traktowania osób z niepełnosprawnością. Podają przykłady wska-
zujące na postawy wrogości, litości czy dystansu, ale oprócz tego 
przywołują także przypadki pozytywnych reakcji. Badane najczę-
ściej doświadczają mało komfortowych sytuacji ze strony osób star-
szej generacji, mających zwyczaj wypytywania ich o przyczynę cho-
roby. Poza tym nierzadko jednostki te niedyskretnie się przyglądają 
lub natrętnie oferują pomoc i religijne obrazki – dążąc generalnie do 
infantylizacji rozmówcy i przypisania mu roli cierpiętnika. Kobiety 
dodają, że mają potrzebę ciągłego udowadniania swojej zaradności  
i samodzielności w życiu, zwłaszcza w obliczu kreowania negatyw-
nego wizerunku osób z niepełnosprawnością w mediach. Nieco 
lepiej w ocenie badanych wyglądają kontakty z młodszym pokole-
niem, a zmiany zbiorowej świadomości zmierzają w dobrym kie-
runku, ponieważ następuje stopniowe oswajanie ludzi z widokiem 
fizycznej odmienności. To z kolei oznacza, że osoby z niepełno-
sprawnością zaczynają coraz bardziej otwierać się na świat, zamiast 
wstydliwie skrywać się w domu. 

Poza kontaktami z przypadkowo spotkanymi ludźmi respon-
dentki odnosiły się również do relacji z rodziną, osobami z pra-
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cy/uczelni oraz z grupy towarzyskiej. Mówiąc w skrócie, badane 
czują się akceptowane, podkreślając zarazem, że początki bywają 
trudne, jednak długość trwania znajomości działa na ich korzyść, to 
znaczy umożliwia zmianę wyobrażenia o nich, osłabiając stereotyp. 
Zdaniem kobiet rodzina zapewnia im materialno-emocjonalne 
wsparcie, starając się jednocześnie stawiać im realne wymagania. Są 
jednak wyjątki wskazujące na to, że niepełnosprawność może mieć 
wpływ na relacje z najbliższymi. Przykładem może być pojawiająca 
się postawa nadopiekuńczości lub brak przyzwolenia na realizację 
w niektórych rolach społecznych (jedna z respondentek poczuła się 
skrzywdzona, kiedy rodzina źle zareagowała na wiadomość o jej 
ciąży, co zinterpretowała jako oznakę odebrania jej swobody  
w kwestii samodzielnego planowaniu swojej przyszłości). Jeśli cho-
dzi o aspekt towarzyski, respondentki w większości przyjaźnią się  
z grupą mieszaną. Nie dokonują segregacji pod względem warun-
ków zdrowotnych, choć w niektórych fragmentach wypowiedzi 
zaznaczają, że przebywanie z ludźmi z podobnymi problemami 
daje im konkretne korzyści – w postaci wzajemnego wsparcia czy 
nabierania dystansu wobec własnych ograniczeń (mowa między 
innymi o wspólnym żartowaniu z niepełnosprawności). 

Badana grupa definiuje własne poczucie dorosłości, opierając się 
na różnych kryteriach. Uzupełniając zdanie: „Jestem dorosła, po-
nieważ…”, wyraźna większość respondentek używa sformułowań 
odnoszących się do psychiczno-emocjonalnej dojrzałości przejawia-
jącej się w: odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności po-
dejmowania samodzielnych decyzji, zdolności planowania swojej 
przyszłości, ponoszeniu konsekwencji swoich czynów, dystansie do 
świata i przyjęciu czyjejś perspektywy patrzenia na pewne sprawy. 
Natomiast zdecydowanie mniejsza partia wypowiedzi dotyczy nie-
zależności finansowej czy pełnienia ról społecznych charakteryzują-
cych ten etap życia. Ponadto, niektóre z respondentek podkreślają, 
że nie wykazują silnej potrzeby utożsamiania się z dorosłością,  
ponieważ z racji swojego młodego wieku widzą możliwość zdoby-
wania wykształcenia i swobodnego eksplorowania otaczającej ich 
rzeczywistości. Co najistotniejsze, zdania na temat wpływu niepeł-
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nosprawności na funkcjonowanie w dorosłości są podzielone. Część 
dochodzi do wniosku, że ta właściwość utrudnia bycie społecznie 
postrzeganą jako dorosła pomimo wewnętrznego poczucia, że za-
sługuje się na to miano. Z drugiej zaś strony pojawiają się opinie 
mówiące o tym, iż specyfika trudności związanych z dysfunkcją 
narządu ruchu powoduje, iż respondentki czują się bardziej dorosłe 
pod względem mentalnej dojrzałości. Otóż, interpretując ostatnią  
z opinii, można wnioskować: wybrane respondentki mają pozy-
tywny autostereotyp własnej grupy, co może być czynnikiem 
wspierającym dla ich samooceny44. Przytoczone cytaty stanowią 
swoistą kwintesencję streszczonych wyników: 

„Stereotypy związane z moją niepełnosprawnością utrudniają to 
wkroczenie w dorosłość. Słyszę nadal opinie innych ludzi z prze-
szłości: «Ty pewnie zawsze będziesz mieszkać z mamusią, będziesz 
zależna i nie ma opcji, że będziesz sama się utrzymywać i wycho-
wywać dziecko. Oczywiście w teorii rodzina dała mi swobodę, ale 
chyba nawet nie zakładali, że ja będę kiedykolwiek uprawiać 
seks»”. 

„Niepełnosprawność utrudnia mi bycie postrzeganą w społe-
czeństwie jako dorosła, może ze względu na moje gabaryty, a może 
dlatego, że jestem na wózku, jestem niżej fizycznie od innych, to 
właśnie ludziom zdarza się, nawet nieświadomie, mówić do mnie 
jak do dziecka. Natomiast czy mi osobiście przeszkadza niepełno-
sprawność w dorosłym życiu? Z pewnością mogę powiedzieć, że nie”. 

„Niepełnosprawność hartowała mnie od dzieciństwa, dlatego 
teraz, w dorosłości jest mi łatwiej”. 

Przechodząc do przedstawienia wyników z zagadnienia poczu-
cia kobiecości, omówię najpierw kwestię samej definicji tegoż poję-
cia, gdyż moim zdaniem jest ona kluczowa dla dalszej interpretacji 
w powiązaniu z konsekwencjami niepełnosprawności. Otóż uzu-
pełnienie zdania: „Być kobietą to…” zaskakuje swą różnorodnością 

________________ 

44 Por. S. Bedyńska, P. Rycielski, Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji  
i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2010. 
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– z narracji wyłaniają się dwie przeciwstawne kategorie. Z jednej 
strony respondentki identyfikują kobiecość z zewnętrznymi cecha-
mi czy rolami społecznymi, zauważalnymi przez otoczenie. Wśród 
nich znajdują się: wypełnianie obowiązków matki, gospodyni do-
mowej, realizowanie się w charakterze życiowej partnerki, dbałość 
o wygląd tak, by wzbudzać zainteresowanie mężczyzn lub po pro-
stu być estetyczną (przejawiające się w: pielęgnacji paznokci i cery, 
względnie ładnym ubiorze, goleniu nóg, makijażu, ładnej fryzurze, 
szczupłej sylwetce czy częstym uśmiechu). 

Z drugiej strony ujawnia się postrzeganie kobiecości w zupełnie 
innym wymiarze, w którym wyznacznikami są właściwości men-
talne, subiektywnie (niekiedy metafizyczne) odczuwane przez oso-
bę. Należą do nich: poczucie akceptacji ze strony innych osób  
(w tym ojca i innych mężczyzn), życiowa mądrość, szacunek do 
siebie, skromność, niezależność, poczucie bycia atrakcyjną dla męż-
czyzny, łączenie w sobie subtelności (wrażliwości) i siły, umiejętność 
realizowania się w różnych obszarach życia i spełniania własnych 
marzeń, poczucie zadowolenia z siebie, posiadanie wewnętrznej, 
dobrej energii (bez przejawiania agresji), opiekuńczość, zdolność 
„ożywiania” świata, poczucie posiadania wewnętrznego piękna, 
poczucie dowartościowującej więzi z Bogiem. 

Powyższe definicje są niejako punktem wyjścia do analizy wy-
ników odnoszących się do strategicznego pytania problemowego, 
które brzmi następująco: „Jak respondentki postrzegają własną ko-
biecość, biorąc pod uwagę następstwa niepełnosprawności rucho-
wej, zauważalne przez nie tendencje kulturowe oraz dotychczaso-
we doświadczenia z płcią przeciwną?”. 

Po pierwsze, badane dostrzegają pewien dysonans w obszarze 
porównywania własnej osoby z zafałszowanym wizerunkiem ko-
biety w mediach. Wyrażają sprzeciw wobec traktowania całej żeń-
skiej populacji w kategorii obiektów seksualnych. Ponadto zwracają 
uwagę na fakt „faworyzowania” przez mężczyzn wybranych części 
ciała i niedocenianie pozostałych. W tym kontekście podają przy-
kłady zachwycania się samymi nogami (zwłaszcza chodzenia na 
szpilkach), podczas gdy inne partie zostają pominięte. Zostaje także 
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użyte sformułowanie: „kobieta od pasa w dół”, które oznacza, że 
ignoruje się niektóre walory kobiecej urody (na przykład atrakcyjną 
twarz), deprecjonując w ten sposób kobietę mającą problemy z po-
ruszaniem się z gracją. Optymistycznie respondentki wskazują na 
medialne wizerunki kobiet przedstawiające je w lepszym świetle – 
pokazujące ich osiągnięcia na różnych polach aktywności, choć nie-
stety obok pozytywów nadal pojawiają się stereotypowe obrazy 
„kury domowej”. Ponadto pojawiają się wzmianki na temat coraz 
częstszej obecności kobiet z niepełnosprawnością w kulturze ma-
sowej, za przykład podaje się Monikę Kuszyńską (niepełnosprawną 
piosenkarkę, byłą wokalistkę zespołu Varius Manx) czy „Wybory 
Miss Polski na wózku”. W tym kontekście zostaje wygłoszona nie-
zwykle trafna refleksja. Jedna z badanych kobiet zauważa, że kan-
dydatki biorące udział w podobnych konkursach poza wózkiem 
inwalidzkim nie odbiegają znacząco od promowanych standardów 
wyglądu. W tym momencie zostaje zadane retoryczne pytanie: „Co 
z kobietami, które mają zdeformowane ciała, amputowane kończy-
ny czy inne wyraźne defekty? Czy one również otrzymują szansę 
zaistnienia w przestrzeni publicznej?”45. Można dojść do wniosku, 
że tego typu inicjatywy służą jedynie swoistemu dopasowaniu nie-
pełnosprawności do narzuconych kulturowo schematów odnoszą-
cych się do wyobrażenia na temat „prawdziwej” kobiety. Niestety 
nadal brakuje miejsca na dostrzeżenie potencjału tkwiącego w od-
mienności. Warunkiem zmiany obecnego stanu rzeczy byłoby do-
konanie gruntownej redefinicji kobiecości. 

W narracjach pojawiają się także fragmenty wskazujące na 
trudności w relacjach z płcią przeciwną, jednakże odnoszą się do 
przeszłości, a dokładniej do okresu adolescencji. Respondentki 
wspominają momenty, kiedy czuły się dyskryminowane w grupie 
rówieśniczej jako dziewczyny, chociażby w kwestii niedoświadcza-
nia „zalotów” tak, jak inne koleżanki. Zdawały sobie wówczas 
sprawę, że ich wygląd stanowił przyczynę mniejszej sympatii ze 

________________ 

45 Por. M. Świejkowski, Piękno w deformacji, <http://arteum.pl/aktualnosci/2010 
_05_20_piekno_w_deformacji>, [dostęp: 25.10.2013]. 
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strony chłopców. Patrząc z perspektywy czasu, respondentki zmie-
niły sposób postrzegania własnej osoby, upatrując siły swej kobie-
cości w takich zasobach, jak: mądrość, wrażliwość, wytrwałość w 
obszarze zdobywania wykształcenia i zawodowego rozwoju lub po 
prostu znając swoją podmiotową wartość46. Mniej natomiast kon-
centrują się wokół fizycznych cech, na które nie mają wpływu. Brak 
partnera życiowego (w ośmiu z dziesięciu przypadków) nie jest 
traktowany jako coś dyskredytującego, zdeterminowanego wyłącz-
nie przez niepełnosprawność. Badane z tej grupy uważają, że dotąd 
nie natrafiły na odpowiednią osobę, a poza tym ich „ciężki charak-
ter” utrudnia im wejście w intymną relację. Z drugiej zaś strony 
dwie respondentki będące w związku oświadczają, że czują się 
szczęśliwe i dowartościowane jako kobiety właśnie dzięki męż-
czyźnie znajdującym się u ich boku. 

Uwagi końcowe 

Reasumując, pozwolę sobie na nieco moralizatorskie stwierdze-
nie, że problem postrzegania kobiet z niepełnosprawnością leży 
wyłącznie po stronie społeczeństwa i, jak udowodniono, nie odbija 
się drastycznie na poczuciu tożsamości badanej grupy. Respon-
dentki potrafią przeciwstawić się zbiorowym trendom, kładąc na-
cisk na samorealizację niezależnie od powszechnych opinii na ich 
temat. Można przypuszczać, że dominująca ich część ma poczucie 
bycia atrakcyjną, nie ograniczając się wyłącznie do wizualnych ele-
mentów. Ponadto wyniki niniejszego badania dostarczają motywa-
cji do głębszego zastanowienia się nad specyfiką funkcjonowania 
naszego społeczeństwa. Myślę, że już na tym etapie niezbędna jest 
rekonstrukcja obecnego systemu wartości kulturowych, ponieważ 
tkwienie w iluzorycznym świecie plastikowego wynaturzenia bę-
________________ 

46 Więcej na ten temat pisze P. Skuza w publikacji pt. Poza wszelką sprawnością.  
O dwóch spojrzeniach na problem poczucia własnej wartości, [w:] K.D. Rzedzicka,  
A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2003. 
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dzie stopniowo przyczyniać się do wyniszczenia tego, co naprawdę 
ważne. Jednostka określana mianem nowoczesnej może przejawiać 
trudności w moralnej ocenie rzeczywistości. Wystarczy zapoznać 
się z treściami zamieszczanymi na popularnym portalu społeczno-
ściowym, by zdiagnozować powolne zacieranie się granic pomię-
dzy tym, co normalne a tym, co nienormalne w dążeniu do stawa-
nia się człowiekiem przez duże „C”. 
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Úvod 

Je zrejmé, že v súčasnosti sú otázky spojené s inklúziou resp.  
s exlúziou v oblasti pomáhajúcich profesií nie len problémom od-
borným, ale majú svoj politický rozmer. Napriek tomu, že práve 
ideologizácia inklúzie je jej veľmi dôležitým aspektom, v predkla-
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danom texte sa ním nebudeme hlbšie zaoberať. Vo vzťahu k ná-
hradnej rodinnej a inštitucionálnej starostlivosti o dieťa vyňaté  
z jeho biologickej rodiny má exlúzia dve roviny. 

– Prvá rovina je spojená so samotným aktom vyňatia dieťaťa  
z rodiny, ktorý má charakter exklúzie. Štandardne predsa do svojej 
biologickej rodiny dieťa patrí. K vyňatiu dieťaťa by malo dôjsť len 
vtedy, keď napĺňanie jeho základných biologických, psycholog-
ických a sociálnych potrieb je vážne narušené alebo bezprostredne 
ohrozené. Je do istej miery paradoxné, že na to, aby sme dieťaťu 
zabezpečili optimálnejšie prostredie pre jeho vývin, narušíme aj tú 
časť napĺňania psychologických a sociálnych potrieb, ktoré boli  
v pôvodnom prostredí vcelku priaznivo saturované (napr. emo-
cionálna a sociálna väzba na starých rodičov a kamarátov, známe 
prostredie). 

– Druhá rovina je spojená so samotnou rodinou. Typickým zna-
kom rodín, z ktorých sú deti vyňaté, je totiž ich sociálna izolácia 
(napr. Matějček, 1999, Mikloško, 2008). Žijú buď na okraji majoritnej 
spoločnosti, napr. v rómskych osadách, či etnicky homogénnych 
sídliskách, alebo s minimálne vybudovanou podpornou sociálnou 
sieťou známych a príbuzných. Ide o rodiny, ktoré sa buď samé vy-
lúčili zo širšieho spoločenstva, alebo ich sociálne okolie ako ne-
súrodý prvok neprijalo. 

Dieťa vyňaté z biologickej rodiny teda môže zažívať „exlúziu na 
dvakrát“. Napriek tomu je zrejmé, že cieľom vyňatia dieťaťa nie je 
jeho exklúzia, ale jeho inklúzia. Pre nás z toho vyplývajú dva závery: 

– exklúzia a inklúzia nie sú v tomto prípade vecne opozitá, ale 
sú súčasťou toho istého procesu, ktorým je optimalizácia na-
pĺňania základných potrieb dieťaťa, 

– ani exlúzia, ani inklúzia nemá bez ďalších odborných súvislo-
stí znamienko mínus alebo plus. 

Optimalizácia je tu obsahovo veľmi blízka pojmu „najvyšší záu-
jem dieťaťa“. Práve v kontexte tohoto pojmu je úplne namieste sa 
pýtať: „Aká miera exklúzie a inklúzie je pre to- ktoré dieťa opti-
málna?“ Odpoveď na otázku by nemala byť odpoveďou poplatnou 
„politickým želaniam“, ale v prvom rade vždy odpoveďou odbor-
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nou, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že exklúzia a inklúzia majú nie-
len svoje sociálne (socializačné) charakteristiky, ale i charakteristiky 
psychologické. 

Odborná odpoveď je výzvou, ku ktorej môžeme pristupovať  
z viacerých úrovní. Uvedieme, podľa nás, tri základné: 

– napĺňania potrieb samotného dieťaťa, 
– ochraňovanie záujmov a potrieb iných detí, 
– reálny sociálny kontext, jeho možnosti a limity. 

Napĺňanie potrieb samotného dieťaťa 

Aj dieťa vyňaté z biologickej rodiny potrebuje emocionálne 
vrelé, na pozitívne podnety bohaté a stabilné prostredie. Pri vekovo 
mladších deťoch s dlhodobou prognózou pobytu túto „objed-
návku“ môže veľmi dobre plniť vekovo primeraná adoptívna alebo 
pestúnska rodina. Oveľa menej jednoznačné je to však v prípade: 

– umiestnenia dieťaťa do profesionálnej rodiny (krátkodobého 
profesionálneho pestúnstva), 

– umiestnenia pubescenta a adolescenta do náhradnej rodiny, 
– opakovaného presúvania dieťaťa z rodiny do náhradnej rodiny. 
Pri profesionálnej rodine, po ročnom i dlhšom pobyte malého 

dieťaťa v nej, spôsobujeme jeho presunom do inej rodiny často jed-
nak traumu dieťaťu, jednak profesionálnym rodičom, a pri opa-
kovaných presunoch dieťaťa aktivizujeme v lepšom prípade jeho 
citové otupenie, ktoré môže byť akousi copingovou stratégiou 
prežitia (a týka sa aj profesionálnych rodičov), alebo emocionálnu 
labilitu. V horšom prípade podporujeme jeho abnormný osobnostný 
vývin. Ak vychádzame z našich skúseností zo supervíznych stret-
nutí s profesionálnymi rodinami, profesionálni rodičia, ktorí majú 
zvýšenú citlivosť, alebo pracujú „v krátkodobom režime“ profe-
sionálnych rodín, vykazujú po piatich rokoch tejto práce zvýšenú 
mieru vyhorenia. 

Pri malých deťoch ide o akúsi prirodzenú potrebu vrastania do 
nového rodinného prostredia, u pubescentov a adolescentov,  
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u ktorých je vývinovým trendom ich odpútavania sa od rodiny, 
môže byť nová rodina niečo úplne neprijateľné, s čím môžu byť  
(z ich pohľadu legitímne) v konflikte. Inklúzivnejším prostredím 
môže byť pre nich detský domov, ale aj prevýchovné zariadenie, 
ktoré je založené rovesníckych skupinách. 

Osobitnou skupinou sú deti, ktoré idú na osvojenie do zahra-
ničia. Sú vylúčené nielen zo svojej „vylúčenej“ biologickej rodiny  
a následne z profesionálnej rodiny alebo „rodinnej“ skupiny detského 
domova, ale aj zo svojej krajiny. Najmä pri deťoch mladšieho škol-
ského veku (staršie deti idú do zahraničia na osvojenie výnimočne) 
to veľmi pravdepodobne komplikuje ich budovanie identity. 

Napĺňanie potrieb sa netýka len samotných detí, ale aj potrieb 
profesionálnych rodičov a náhradných rodičov. Nespokojní rodičia 
vychovávajú nespokojné deti. Jeden z okruhov, ktorý pri spájaní pro-
fesionálnych i náhradných rodín a detí zanedbávame, je ich vhodné 
párovanie - matching. Argumentácia, že sú to profesionáli, že si 
teda nemajú čo vyberať, alebo pri náhradných rodičoch, že si zvyk-
nú a že sa to „utrasie“, je jednoducho neprofesionálna, popiera na 
oboch stranách osobnostné charakteristiky a predpoklady. 

Potreby dieťaťa verzus potreby iných detí 

Je zrejmé, že popri tendencii inkludovať dieťa tu existuje aj iná 
tendencia – diverzita starostlivosti a odbornej pomoci dieťaťu. Uve-
dieme tri príklady: 

– Keď internát istej špeciálnej základnej školy internátnej (zvláštní 
školy internátní) na východnom Slovensku zmenili na detský 
domov, bol to detský domov s deťmi s mentálnym post-
ihnutím. Napriek tomu do tohto domova postupne zaradili 
niekoľko detí intelektovo v norme (bolo tu práve voľné miesto 
a bolo to v spádovej oblasti). Ako biologický rodič by sme sa 
zrejme postavili proti, argumentovali by sme tým, že to nez-
odpovedá vývinovým možnostiam nášho dieťaťa, že tam bu-
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de zaostávať a ťažko by sme prijali „inkluzívnu“ argumentá-
ciu nejakého úradníka. 

– V detských domovoch sme vytvorili „pod jednou strechou“ po-
pri bežných skupinách aj špecializované skupiny pre deti s poru-
chami správania. Bez toho, aby sme pripravili odborne pracov-
níkov a ujasnili si filozofiu výchovy, z ktorej chceme vychádzať. 
Ukazuje sa, že tieto dva typy skupín v detskom domove sú ne-
kompatibilné, že nemôžu fungovať v rovnakom režime staro-
stlivosti, prinášajú menší efekt, ako špecializovaná starostlivosť. 

– Vo výskume (Halašová, 2009), ktorý sa zaoberal názormi bio-
logických detí profesionálnych rodičov na profesionálnu rodi-
nu, sa 4/5 respondentov vyjadrili, že by v budúcnosti nechceli 
byť profesionálnymi rodičmi. Naše skúsenosti zo supervízie 
profesionálnych rodín ukazujú, že vstup detí „zvonka“ na-
toľko zásadne mení rodinnú klímu, že dochádza v rodinách  
k žiarlivosti a nespokojnosti biologických detí a skoršiemu od-
chodu z rodiny, pri profesionálnom rodičovi – žene zo strany 
manžela v lepšom prípade k trpiteľskej tolerancii, v horšom 
prípade k rozpadu manželstva. 

Sme presvedčení o tom, že v náhradnej starostlivosti existuje len 
istá miera kompatibility podskupín do celku, pri ktorom je výchova 
či starostlivosť zmysluplná. Ide o to, aby: 

– sociálne znevýhodnení, deti s mentálnym i iným postihnutím 
boli menšinovou skupinou, ktorá sa včleňuje do väčšej re-
latívne stabilizovanej skupiny, 

– miera heterogenity inkludovaných jednotlivcov nebola veľká 
(nepočujúci + nevidiaci + ADHD + agresívni + ostatní = ťažko 
riešiteľný problém), 

– bola práca odborne zabezpečená a podporená (odborný i pre-
vádzkový servis, asistent pedagóga) a realizovala sa vo vhod-
ne štruktúrovanom priestore, 

– inklúzia neznižovala bezpečnosť prostredia aj pokiaľ ide napr. 
o mravné ohrozenie, či ohrozenie sociálno-patologickou skúse-
nosťou (napr. drogovo závislé dieťa, dieťa sexuálne promisku-
itné, dieťa s výraznými a častými agresívnymi prejavmi), 
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– napĺňanie potrieb každého jednotlivca a skupinový záujem bo-
li vyvážené, 

– inklúzia každému dieťaťu viac dávala, ako brala. 

Reálny sociálny kontext, jeho možnosti a limity 

Ideálny model inklúzie neexistuje ani v náhradnej starostlivosti. 
Práve reflektovanie reálnych možností je vhodným východiskom 
pre uplatnenie inkluzívneho prístupu. Nie je vždy ani najlepším, ani 
jediným možným riešením. Na jednej strane sú tu vážne ekono-
mické limity, je potrebné zabezpečiť úpravu prostredia, asistentov 
pedagóga a často ďalší finančne nákladný servis. Na druhej strane 
sú tu limity na strane profesionálnych rodičov, pestúnov i osvoji-
teľov. Ide o to, čo všetko zvládnu oni, čo všetko je schopná zvlád-
nuť ešte ich rodina. Nie je totiž celkom etické pomáhať iným tak, že 
vážne ubližujeme svojim najbližším. Neexistuje totiž osobitne 
najvyšší záujem prijatého dieťaťa a osobitne najvyšší záujem nášho 
biologického dieťaťa. Sú to spojené nádoby. 

Záver 

Každá generalizácia riešenia pomoci (dieťaťu) je nebezpečná. 
Nie vždy je najlepším riešením pre dieťa detský domov, ale nie je 
riešením pre každé dieťa vyňaté z biologickej rodiny ani rodina 
náhradná. Nie vždy je najlepším riešením pre dieťa a ostatné deti 
inklúzia, ale to vôbec neznamená, že by mala existovať iba špeciali-
zovaná starostlivosť. Skutoční experti sú predovšetkým na to, aby 
situáciu posúdili a hľadali riešenie, ktoré nielen konkrétnemu 
dieťaťu pomôže, ale ostatným deťom, resp. ich rodičom, neublíži. 
Sú tu aj na to, aby všade tam, kde sa snaží do odborných riešení 
zasahovať politika, mali odvahu povedať politikom: „Nie!“ 
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Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji 

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

W artykule przedstawiono problem włączenia i wyłączenia na trzech 
różnych poziomach. Pierwszy poziom to zaspokajanie potrzeb dziecka 
samego, drugi poziom – ochrona interesów i potrzeb innych dzieci, nato-
miast trzeci poziom to prawdziwy kontekst społeczny, jego możliwości  
i ograniczenia. Zwrócono uwagę, że ideologia i jej odezwy często wchodzą 
w konflikt z rzeczywistymi rozwiązaniami eksperckimi. Eksperci są pod 
presją politycznych pragnień. Wymieniono kilka konkretnych przykładów 
ze Słowacji, wpływających na „segregację” romskiej etniczności, „segrega-
cję” dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci upośledzonych z nie-
naruszoną populacją przysposobienia międzynarodowego. 

SŁOWA KLUCZE: inkluzja, wykluczenie, społeczność romska, opieka zastępcza 
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Thick description, thin description. Cultural way of understanding disability The 
aim of this article is to present disability from the cultural point of view. Special 
attention will be paid to Clifford Geertz and his thick description. The phrase thick 
description is borrowed from Gilbert Ryle. In the classic example one boy’s eye 
involuntarily twitches while at the same time another boy winks. The physical phe-
nomena are the same but the meaning is different. In understanding disability we 
have to take into consideration not only the medical, social or biopsychosocial mod-
el but cultural context as well. 

KEY WORDS: education, Roma culture, methods of situational 

Vorwort 

Die Situations- Methoden können in der Pädagogik zu einem 
wichtigen Mittel werden, mit dem ein perspektivisch denkender 
Mensch beeinflusst werden kann. Die Nutzung dieser Methoden ist 



136 JAROSLAV BALVIN 

darauf ausgerichtet, dass der Lehrer bestimmte pädagogische Situa-
tionen schafft, zusammen mit dem Schüler versucht, diese zu be-
wältigen und ihn darauf vorbereitet, wie man sich in beabsichtigten 
und unbeabsichtigten Situationen entscheidet. Der Lehrer kann hier 
Methoden anwenden, welche die Fiktion als ein Mittel zur Vorbe-
reitung der Schüler auf das wirkliche Leben nutzen. Das Wechsel-
spiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit (Realität) ist nach wie vor 
sehr wichtig beim weltanschaulichen, philosophischen und ethi-
schen Herangehen der Roma an die Probleme des realen Lebens. 
Dies spiegelt sich auch in der Schaffensweise ihrer Dichter, Schrift-
steller, Künstler und Schauspieler wieder. Dem Lehrer sollte die 
Kultur der Roma bekannt sein, die Art und Weise, wie sie an die 
Lösung realer Situationen herangehen. Mit der Tatsache, dass er 
seine Roma- Schüler lehren wird, mit Hilfe der Fiktion reale Situati-
onen bewältigen zu können, verbindet er die multikulturelle Erzie-
hung und Vorbereitung auf das wirkliche Leben. 

Erziehung und Bildung als ein Model für das reale Leben 

Erziehung und Bildung mit Hilfe von Erschaffung und Lösung 
pädagogischer Situationen entspricht im Wesentlichen dem realen 
Lebensprozess. Es handelt sich dabei immer um ein Model des 
realen Lebens, welches man in unterschiedlichen Situationen, 
sozusagen bildlich, aus dem Unterbewusstsein heraus, erleben 
kann. Dies schafft auch Raum für die Ausnutzung der Fiktion als 
einer Methode zur Entmaterialisierung, zur Abstrahierung der 
Realität, aber auch als einer Methode, die der Lehrer zur Vorbe-
reitung auf das Leben in der realen Welt nutzen kann. 

Diese Tatsache verbindet Pädagogik mit der Nutzung des 
Spiels, als ein Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung. Das Spiel an 
sich fördert nicht nur den Verstand, sondern auch die sinnliche 
Wahrnehmung, künstlerische und gestalterische Fähigkeiten sowie 
die Fantasie. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Spiels zählt 
Wahl- und Entscheidungsfreiheit. Es geht hierbei um die Entwick-
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lung optimaler Entscheidungsfähigkeiten und zwar nicht nur im 
rationalen sondern auch im ästhetischen und ethischen Sinne. Die 
Fähigkeit, aus mehreren Alternativen wählen zu können, zeugt von 
Autonomie und moralischer Identität. Deswegen kann man beim 
Lösen jedes menschlichen Problems als auch in jedem Spiel eine 
ethische Seite finden. Da gerade der Bereich der Ethik sich mit den 
inneren, tiefgründigen Seiten der menschlichen Seele beschäftigt, 
steht diese der fiktiven Welt am nächsten. Es geht vor allem um das 
Herausfinden und Ausnutzen eines bestimmten „Mechanismus“, 
welchen ein Lehrer in der Erziehung, als ein Mittel zur Vorberei-
tung auf die reale Welt, einsetzen kann. 

Das Verhältnis zwischen fiktiven Welt und Realität  
und deren möglicher Einsatz in der Erziehung der Schüler 

Das Spiel kann den Menschen sowohl real als auch moralisch 
beeinflussen. Damit der Erzieher die ethischen Situation- Spiele in 
der Praxis erfolgreich einsetzen kann, sollte er den „Mechanismus“ 
kennen, welcher es möglich macht, mit Hilfe bestimmter Spielfor-
men und fiktiver Situationen, den Menschen auf das Lösen realer 
Probleme vorzubereiten und ihm hilft, mit der Realität in den sich 
andauernd ändernden Verhältnissen sowie aus ethischer Sicht, fer-
tig zu werden. Dieser Mechanismus hat seinen Ursprung in der 
menschlichen Psyche (vergl. Hlavsa, Langová, Všetečka, S. 170). 
Jede Situation kommt in drei Formen vor: 

1. Authentische Form – unser tägliches Dasein und die Aktivitä-
ten bei unterschiedlichen Ereignissen im Leben – REAL. 

2. Bildliche Form – Imitation einer realen Situation in unter-
schiedlichsten Darstellungen, unter Einsatz vom vorgegebe-
nen Zeichen- und Symbolsystem (wissenschaftliche Abstrak-
tion ähnlich dem Spiel) – BILD. 

3. Präsentierte – fiktive Form – Darstellung oder Durchleben 
bestimmter Situationen in der Fantasie – Träume, die imagi-
näre Form – IDEAL. 
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Es gibt viel mehr imaginäre und bildliche Situationen als au-
thentische. Im Gegensatz zu den authentischen Situationen, in de-
nen grundsätzlich nur eine Möglichkeit verwirklicht wird, kann 
man sich von den imaginären Situationen eine größere Anzahl vor-
stellen. Der Mensch ist im Stande, sich seine eigene Situation und 
die von anderen Personen auszumalen. In der imaginären, fiktiven 
Form kann er diese Situation dann ausprobieren, beliebig lenken 
oder sich daran aktiv beteiligen. Eine besondere Rolle spielen hier-
bei auch Träume, mit einem großen Anteil an Weisheit oder als Pro-
jektion der menschlichen Möglichkeiten. Träume, Fiktion, Fantasie 
und Imagination gehören alle zu den Grundsätzen kultivierter  
Orientierung unseres praktischen Tun (Pešková, Schücková, 1991,  
S. 147–151). 

Im Leben eines Menschen, in seinem praktischen Wirken wech-
seln sich alle drei Formen ständig ab, je nachdem welche Situation 
er augenblicklich lösen muss, was auf seinem Tagesplan steht. Und 
gerade diese Tatsache nutzen wir auch zur moralischer Kultivie-
rung des menschlichen Tun, mit Hilfe – einer der alternativen Er-
ziehungsmethoden – der ethischen Situationsspiele. Ich meine, dass 
diese Methode zur Vorbereitung eines Menschen auf die Lösung 
verschiedener Lebenssituationen genutzt werden kann und berei-
chert diesen Prozess um die Größe der ethischen Werte. 

Fiktion, Spiel, Situation: Möglichkeiten  
der Persönlichkeitskultivierung eines Roma- Schülers 

Mit Hilfe von Spielen, kommunikativen Methoden, Einsatz 
von Drama- Elementen sowie ethischen Situationsspielen (akti-
vierenden Spielen) kann sich der Schüler zu einer autonomen 
Person entwickeln. Nimmt er an einem Rollenspiel teil, kann er auf 
der eigenen Haut, jedoch unter vorgegebenen Model- Bedingungen 
erleben, wie stark die Macht der Urteilsgebung (Beurteilung) ist 
und die Haltung beim Lösen und Durchleben der Situationen aus 
des Schulleben ausschaut. Ich gehe hierbei von einem langzeitigen 
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Programm aus, welches sich mit der Entwicklung multikultureller 
Beziehungen zwischen der Majorität (Allgemeinheit) und der Ro-
ma- Minorität (Roma- Minderheit) beschäftigt. Man muss hier quasi 
„von unten“ anfangen, den Roma- Schüler als den Ausgangspunkt 
für den bevorstehenden Konsensus sowie als Grundlage für die 
wahre Roma- Identität ansehen. Nehmen wir an, dass die soziale 
Frustration, die sich bei den Roma in sozialen Bereichen wieder-
spiegelt, ihren Ursprung im vorherigen Schulsystem findet, welcher 
(mit der Absicht der sofortigen Assimilation) für den Roma- Schüler 
große Barrieren geschaffen hat. Diese blockierten die Ausnutzung 
seiner tatsächlichen Entwicklungspotentiale. 

Schüler, die über einen längeren Zeitraum schulische Mißerfolge 
erfahren haben, vermittelte die Schule das Gefühl der Ohnmacht, 
der gescheiterten Existenz, welche relativ schnell als asozial angese-
hen wird. Das Fehlen dialoger Formen sowie unzureichende Mög-
lichkeiten zur Entwicklung eigener Roma- Kultur in Schulen, sind 
der Grund dafür, dass heutzutage die Entwicklung der Roma- Iden-
tität angestrebt wird, in der Annahme, dieses entspricht der sozia-
len Intergration. Dies sind auch Gründe dafür, wieso ich mich in 
meiner Arbeit der Erziehung und Bildung von Roma- Schülern ge-
widmet habe. Imaginäre Situation, Darstellung fiktiver Situationen, 
Suchen entsprechender Methoden beim Lehren konkreter Fächer – 
dies alles sind Mittel, mit deren Hilfe die Fiktion zu einer Anleitung 
zum Lösen bestimmter Lebenssituationen werden könnte. 

Einige Beispiele zur Ausnutzung fiktiver Situationen  
in den Lernfächern Geschichte und Sozialkunde 

Ich stelle hier einige Spiele vor, die nicht nur als Mittel zum An-
eignen neuer Informationen genutzt werden können, sondern auch 
als eine Methode, mit der man sich ethische Werte, die nötig sind 
beim Umgang mit anderen Mitmenschen, aneignet. Diese Spiele, 
durchgeführt zur Lösung fiktiver Situationen, haben es zum Ziel, 
die Identität der Roma- Kinder in der Schule sowie ihr Selbstwert-
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gefühl, was die Zugehörigkeit zu der Roma- Familie (romipen) an-
betrifft, zu steigern. Es ist das Gefühl einer tiefen Verankerung in 
der Roma- Kultur und das emotionale, ethische und philosophische 
Zusammenspiel zwischen Menschen mit Roma- Abstammung. 

Geschichte 

Museum 

Kleinere Gruppen von Kindern (Arbeitsteams) bekommen als 
Aufgabe ein neuartiges Museum einzurichten. Es sollte sich dabei 
um ein Museum handeln, das es noch nicht gibt. An den Kindern 
liegt es, sich auszudenken, was in diesem Museum ausgestellt wer-
den sollte und warum. Am Ende des Projekts sollte eine Diskussion 
statt finden. 

Ethischer Sinn des Spiels: In Schulklassen mit Roma- Kindern 
sollte ein Plan zur Errichtung eines Roma- Kulturmuseums erstellt 
werden. In der Diskussion können die Kinder dann Gründe dafür 
finden, wieso dieses errichtet werden sollte. Das Spiel sollte die 
Kinder zum Nachdenken über das Bedürfnis eines Menschen, die 
eigene Kultur kennen zu lernen, animieren. Die Kinder müssen 
wissen, zu wen sie gehören und an was sie sich als Individuum 
orientieren können. Neben der Erziehung zur Identifikation fördert 
das Spiel auch die Toleranz gegenüber anderen Kulturen. 

Historische Spiele 

Erstellen fiktiver Situationen in verschiedenen Stationen der 
menschlichen Geschichte: 

Ethischer Sinn der Spiele: Die Kinder erhalten nicht nur Infor-
mationen zu einem bestimmten Lebensabschnitt, sondern lernen 
auch die Probleme kennen, mit denen frühere Generationen zu 
kämpfen hatten. Die Spiele sind mit Absicht in Form eines Dramas 
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konzipiert und mit stimulierenden Elementen versehen, damit sie 
auch Spaß und Entspannung bringen. 

Historisches Spiel kann für die Roma- Kinder zum Ausgangs-
punkt werden, um die geschichtliche Situation der Roma besser 
nachempfinden zu können (Nachdenken über die Abstammung, 
Kennenlernen der Kultur ihrer Urheimat – Indien, der Lebensweise, 
Wohngewohnheiten, Kleidungsstils etc.). Inspirationen dazu kann 
man zum Beispiel in dem Buch von Emilia Horvath: Zigeuner in der 
Slowakei (Geschichtlich- ethnographischer Umriss, Bratyslava 1964) 
finden. Eine weitere Quelle stellen u. A. die Märchen der Schriftstel-
lerin Elena Lackowa dar sowie die Werke von Vlado Olah und an-
deren Roma- Schriftstellern. 

Der Zauberdiamant 

Wahrscheinlich hat jedes Volk oder frühere Volksstämme im 
Laufe der Geschichte Situation der Gefangenschaft, der Unterdrü-
ckung erfahren, aus der es versuchte auszubrechen. Dazu reichte 
aber nicht die Anstrengung einzelner Menschen oder einiger Hel-
den. Nötig waren hier unzählige Bemühungen, Vereinigung aller 
möglicher Kräfte. Nur dies führte zu dem großartigsten aller Gefüh-
le, zum Freiheitsgefühl, sowohl beim Individuum als auch beim 
ganzen Volk. Einen besonderen Befreiungsweg durchleben Ge-
meinschaften, die in Diaspora leben und keine eigene, alle Men-
schen vereinigende Heimat besitzen. Zu derartigen Gruppen gehö-
ren auch die Roma. Wenn wir den Geschichtsunterricht so gestalten 
wollen, dass alle Schüler den Befreiungsprozess miterleben und 
damit wir bezeugen können, dass sie die Rolle der vergangenen 
Generation übernehmen und verstehen, können wir folgendes Spiel 
(das starke Emotionen hervorruft) zum Einsatz bringen. Autorin 
dieses Spiels ist S. Pavelková (Machková, 1992). 

Der Spielleiter, – ein guter Sprecher – erzählt folgende fiktive 
Geschichte: 
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In einem Land lebten gutherzige Menschen, die niemanden je 
Leid zugefügt haben. In ihre Nachbarschaft zogen Feinde ein, die 
eifersüchtig auf ihr Glück, ihre Güte und ihre Fähigkeit zu lieben 
waren. Deswegen haben die Feinde sie des Sehens und Sprechens 
beraubt. Die Menschen in diesem Land konnten sich fortan nur 
durch Töne artikulieren oder – bei persönlichen Kontakt – durch 
Berührungen. Eines Tages kam der gute Zauberer zu ihnen i ver-
sprach, dass sie ihr Augenlicht und die Sprache zurückerlangen, 
wenn sie nur den Diamant finden, der irgendwo in den Auen verlo-
ren ging. Es reicht aus, dass man diesen Diamant an die Stirn legt 
und der Mensch wird wieder sehen und sprechen können. Alle Mit-
spieler haben geschlossene Augen und können sich frei bewegen. 
Das Spiel beginnt mit dem Zusammenrufen der Spielteilnehmer. Es 
bilden sich kleinere Gruppen, die sich wiederum mit anderen 
Gruppen verbinden, bis eine Reihe oder ein Kreis aus allen Spielern 
entsteht. Danach fangen alle an, den Diamant zu suchen. Auf den 
Knien suchen sie den Boden ab. Der Spielleiter legt einen Ersatzge-
genstand – z. B. einen Stein – auf den Boden, aber erst während des 
Spiels. Am besten, wenn er diesen Stein demjenigen Spieler über-
gibt, bei dem er eine „ehrliche“ Vorgehensweise vermutet. Für die 
Suche sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen, damit die nötige 
Spannung aufgebaut werden kann und es seitens der Spieler genü-
gend Motivation gibt, den Diamant wirklich finden zu wollen. 

Jeder Spieler, der den Diamant findet, legt ihn an die Stirn und 
erlangt dadurch das Augenlicht wieder. Also macht er die Augen 
auf mit derartigen Gefühl, als ob er zum ersten mal in seinem Leben 
etwas sehen würde. Gleichzeitig darf er aber die anderen nicht ver-
gessen, darf den Stein nicht für sich behalten, sondern sollte ihn an 
andere Mitspieler weitergeben, damit sie eine ähnliche Katharsis 
(seelische Befreiung) erleben dürfen. 

Bei guter Spielführung dauert das Spiel verhältnismäßig lang: 
eine oder sogar zwei Stunden. Nach dem Spielschluss sollte man 
kein neues anfangen, sondern eine Diskussion aufnehmen über den 
Verlauf des Spiels, da die emotionalen Erlebnisse sehr stark sind. 
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Ethischer Sinn des Spiels: Dieses Spiel symbolisiert den Weg 
zur Freiheit und ermöglicht es, in fiktiven Model- Bedingungen die 
Katharsis (seelische Befreiung) zu erlangen. Beim genauen Kennen-
lernen der eigenen Geschichte, können die Spielteilnehmer deren 
einzelne Zeitabschnitte durchleben. Sie sind der Weg zu einem 
würdigen und freien Leben, zur Suche nach der wahren Heimat, wo 
die gegenseitige Solidarität unter der Familien und Klans sowie 
Erfahrungen aus dem hundertjährigen Migrationprozess das Leben 
der Roma nicht gerade einfach gestalteten. 

Ich nehme an, dass man seine gegenwärtige Situation, nicht oh-
ne den „Einsatz“ der Situationen aus der Vergangenheit verstehen 
kann, ohne dass man sich der moralischen Bedeutung der damali-
gen Zeit bewusst wird. Weil die Mehrheitsgesellschaft den Roma 
immer schon missgünstig gegenüberstand, weil sie ihre Anwesen-
heit nah bei sich nicht ertragen konnte. 

„Lass die Hunde los, die Zigeuner sind da” – das war die Parole 
des viktorianischen Englands gegen das Roma- Volk. Dagegen hat 
der deutsche Rassismus versucht, Roma, als eine Rassen- Unter-
gruppe völlig auszurotten. In der Zeit der Konzentrationslager, aus 
denen es fast nie ein Zurückkommen gab, hatte das Suchen nach 
dem „Zauber- Diamant“ eine ganz wichtige Funktion gespielt. Das 
Spiel erfüllte hier seinen Sinn – es ging um Durchleben des Befrei-
ungswegs eigener Vorfahren. Auch wenn die Situation für die Ro-
ma- Häftlinge in Auschwitz nahezu aussichtslos war. Wie die Roma 
in ihren Liedern, mit den Titel „Aušvicate hi kher báro“ (In Auschwitz 
ist ein großes Gefängnis) über das Auschwitz- Leid klagen. 

Gesellschaftslehre 

Mond- Staat 

Auf dem Mond ist eine Gemeinschaft entstanden, die aus Men-
schen verschiedener Kulturen besteht. Die Kinder sollen überlegen, 
wie sie diese Gemeinschaft organisieren können, welche Rechte 
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man ihr zuspricht, welche Führungsart einsetzt, damit es zu keinen 
Konflikten kommt und damit Probleme durch Versöhnung in Rah-
men einer Diskussion gelöst werden. 

Ethischer Sinn des Spiels: Bei den Roma- Kindern oder in ge-
mischten Schulklassen kann man auf diese Art und Weise ethische 
Prinzipien der Kommunikation und des Dialogs zwischen Angehö-
rigen verschiedener Völker durchsetzen. Konkret handelt es sich 
hierbei um interkulturelle Beziehungen und um das Erziehen zur 
Diskussion. Bei diesem Spiel oder anderen Spielen ähnlichen Cha-
rakters können sich die Kinder auch die Methoden der Versöhnung 
durch Selbstbehauptung aneignen. (z. B. asertivní komunikace  
– Vališová, 1991, S. 56–63). 

Überlegungen zu den einzelnen Roma- Sprichwörtern 

Wichtig für Roma- Schüler als Ausgangspunkt zum Nachden-
ken und zur Dramatisierung von Roma- Sprichwörtern (weise Wor-
te alter Roma). 

Mit den Kindern lassen sich fiktive Situationen darstellen, deren 
Handlung auf folgenden Sprichwörtern basiert: 

– ein hungriges Herz ist schlimmer als hungriger Bauch 
– wer etwas verfolgt, der findet es 
– das was für dich bestimmt ist, kann dir keiner nehmen; das 

was für das Schicksal parat hält, bleibt dir erhalten 
– jeder Mensch ist anders, aber wir alle sind Menschen 
– wenn du mich für einen Hund hältst, leine mich an, wenn ich 

für dich ein Mensch bin, bring mir Respekt entgegen. 

Das Spiel zur Bestimmung der Roma- Identität:  
Wer bin ich? 

Wir beginnen mit der Beschreibung einer fiktiven, imaginären 
Situation. Die Schüler entspannen sich, legen oder setzen sich be-
quem hin, schließen die Augen und hören sich eine fiktive Ge-
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schichte an: „Ihr geht durch den Wald, auf einer unebenen Straße. 
Es ist neblig, aber langsam lichtet sich der Nebel und ihr findet euch 
auf einer grünen Wiese wieder. Man kann Rauch in der Luft spüren. 
Ihr bemerkt eine Feuerstelle, das Feuer erlischt langsam. Rundher-
um liegen Steine und einige vergessene Sachen. Zwischen den Sa-
chen leuchtet etwas – ein Taschenmesser. Wahrscheinlich wurde 
dieser von einem Jungen vergessen, der in deinem Alter sein konn-
te. Gleich daneben liegt ein rotes Tuch. Wahrscheinlich gehörte es 
dem Mädchen, welches dem aus unserer Klasse ähnlich sieht. Wür-
de uns nicht soviel Zeit und Raum von diesen Kindern trennen, die 
das Lagerfeuer verlassen und mit der Familie weiter ziehen muss-
ten, könnten wir sie hier bestimmt treffen. Und was wäre, wenn wir 
eine Geschichte über sie schreiben wurden, wie könnten sie sein?“. 

Die Kinder fühlen sich jetzt in die Rolle der entfernten Ver-
wandten hineinversetzt und überlegen, wie diese sein könnten. 
Danach schreibt jedes Kind seine Vorstellungen auf ein Blatt Papier. 
Zum Schluss lesen sich die Kinder die Notizen gegenseitig vor. 

Vorschläge zum Aufbau der Geschichte: 
– Wie sah der Junge, das Mädchen aus? 
– Wie lebte er oder sie? 
– Welche Träume hatte diese Person? Was wollte sie in ihrem 

Leben erreichen? 
– Hatte sie irgendwelche Probleme? 
– Kenne ich das Problem aus meinem eigenem Leben? 
– Wenn ich dem Jungen/Mädchen einen Satz sagen könnte, wie 

würde dieser lauten? 
Eine Abwandlung des Spiels: im Spiel geht es in erster Linie im 

die Zugehörigkeit zu der Roma- Familie. Die Kinder sollten sich 
aber auch in die Rolle der Nicht- Roma- Kinder hineinversetzen 
können. 

Ethischer Sinn des Spiels: Das Spiel hilft dabei, dass sich der 
Roma- Schüler mit sich selbst identifiziert, sich innerlich einem Volk 
zugehörig fühlt (innerliche Identifikation). Indem er sich in die Rol-
le und die Situation der Nicht- Roma- Kinder versetzt, lernt der 
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Roma- Schüler ein anderes Kind als einen gleichwertigen Partner 
und einen Vertreter der Mehrheitsgesellschaft zur respektieren (äu-
ßerliche Identifikation). 

Schlussfolgerung 

Der oben beschriebener Plan, in dem der Lehrer mit Hilfe von 
Erschaffung und Lösung fiktiver Situationen den Schüler schritt-
weise zum Interesse an einer bestimmten Ideologie, zum Kern der 
Sache führt, ist gleich zu setzen mit der Erziehung eines Roma- 
Kindes zu romipen. Art und Weise, wie romipen von der Pädago-
gin Lýdia Lehoczká am Institut für Roma- Studien der Universität 
Konstantyna-Filozofa in Nitra, in ihrer Veröffentlichung Kultúrna 
identita Rómov (Kulturelle Identität der Roma) dargestellt wird, 
führt zur Erklärung der Philosophie des Denkens bei Roma. Im 
romipen finden sich die wichtigsten Grundsätze für die Roma- Situ-
ation in der Welt. Und zu diesem romipen sollte auch ein Roma- 
Schüler hingeführt werden, nicht nur in der eigenen Familie, son-
dern auch in der Schule. 

Andere anregende Methoden, die man auch im Unterricht ein-
setzen kann, sind die oben aufgeführten Spiele. Romipen, wie  
L. Lehoczká es in ihrer Arbeit beschreibt: „bildet die Basis der kul-
turellen Roma- Identität. Romipen ist die Form persönlicher Identi-
tät und Gruppen- Identität, das Gefühl der Zugehörigkeit zu eige-
nem Volk. Romipen bildet die Summe kultureller Werte, sowohl im 
geistigen als auch materiellen Bereich. Romipen bedeutet persönli-
che Identifizierung mit der Roma- Kultur, mit den familiären Tradi-
tionen, mit unseren Wurzeln und der Abstammung“ (Lehoczká, 
2006, S. 57). Zu den wichtigsten Werten des romipen, die durch 
zwischenmenschliche Beziehungen ausgedrückt werden, zählt der 
Respekt. „Respekt stellt im Sinne der romipen eine wirklich wert-
volle und tiefe Beziehung dar. Er sollte im menschlichen Leben eine 
besondere Stellung einnehmen. Er wird als eine Art des Gebens aus 
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unseren Innerem angesehen. Somit ist es auch ein Apel an die Ro-
ma, dass diese lernen, das Leben um sich herum zu begreifen... Le-
ben in Reinheit der Gedanken und des Herzens. Respekt schafft 
auch Raum für Weisheit“ (Lehoczká, 2006, S. 60). 

Dieser ist auch ein richtiger Platz zur philosophischen Über-
windung der Welt, die uns umgibt, sowie der Welt in unserem In-
nernsten. Die Schule sollte auch in dieser Richtung wirken, bei der 
Erziehung des Schülers zum Verständnis des Lebens, bei seinem 
Bestreben nach Lebensweisheit, – für den Roma- Schüler entspre-
chend – romipen. Erstellung und Realisierung vorgegebener, fikti-
ver Situations- Methoden beim Unterrichten der Roma- Schüler ist 
eine von vielen Mitteln, welche die Identität sowie die Autonomie 
der Roma- Kinder im schulischen Leben stärken. 
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Rozwój uczniów romskich:  
możliwości wykorzystania metod sytuacyjnych  

w edukacji kulturowej  

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

Ważnym środkiem w pedagogice, który ma służyć edukacji uczniów, są metody 
sytuacyjne. Nauczyciel może w swojej pracy zastosować te metody, w których 
wykorzystuje się fikcyjne sytuacje jako środek do przygotowania uczniów do real-
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nego życia. Odgrywanie różnych ról daje możliwość doświadczanie różnych sytua-
cji, które mogą pojawić się życiu. Ta okoliczność, wykorzystanie metod sytuacyj-
nych, powinna być brana pod uwagę w edukacji uczniów romskich w rozwoju  
i utrzymaniu tożsamości Romów. 

SŁOWA KLUCZE: edukacja, kultura romska, metody sytuacyjne 
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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 3/2013  

 
 

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.  
„Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość  
i postulaty”, Poznań 7.06.2013 r. 

W dniu 7 czerwca 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się 
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Funkcjonowanie rodzin 
adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość i postulaty”. Semina-
rium zostało zorganizowane z inicjatywy i przy współpracy człon-
ków dwóch kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogiki Opie-
kuńczo-Wychowawczej „Razem” oraz Koła Naukowego Studentów 
Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw. 

Seminarium zorganizowane zostało w celu wymiany doświad-
czeń osób zajmujących się rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi 
(bądź prowadzących takie rodziny) oraz poszerzania (i zarazem 
propagowania wśród studentów) wiedzy na temat funkcjonowania 
rodzin adopcyjnych i zastępczych, a także przebiegu procesu adop-
cyjnego. 

Uczestnikami seminarium byli praktycy – przedstawiciele insty-
tucji zajmujących się rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, osoby 
prowadzące rodziny zastępcze i adopcyjne, jak również pracownicy 
i studenci WSE. 

Uroczystego otwarcia seminarium oraz przywitania gości w imie-
niu Władz Dziekańskich dokonała prof. UAM dr hab. Agnieszka 
Cybal-Michalska – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych. 
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Słowo wstępne wygłosiła dr Astrid Tokaj – Pełnomocnik Dziekana 
Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Kół Naukowych. 

Seminarium podzielone zostało na dwie sesje plenarne, którym 
przewodniczyły: Olga Pytlewska (prezes Koła Naukowego „Ra-
zem”) oraz Dominika Przybyszewska (koordynator ds. naukowych 
Koła Naukowego AGI). 

W pierwszej sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali pięciu refera-
tów. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Kinga Kuszak (z Zakładu 
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE UAM), która 
wskazała na szanse, a zarazem zagrożenia rozwoju dziecka we 
współczesnej rodzinie. Następnie mgr Ewa Flaga (z Zakładu Reso-
cjalizacji WSE UAM) przedstawiła prawne i pedagogiczne aspekty 
zmiany sposobów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w Polsce, wskazując na znaczenie środowiska społecznego w orga-
nizowaniu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Kolejny referat 
wygłosiła mgr Elżbieta Bijaczewska (z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu), która zapoznając słuchaczy ze staty-
stykami, odnoszącymi się do rodzin zastępczych, jak również pro-
blemami doświadczanymi przez te rodziny, przedstawiła pracę 
(działającego w powiecie poznańskim) zespołu ds. pieczy zastępczej. 

Podczas seminarium podjęta została także problematyka orga-
nizacji systemu adopcyjnego, w tym również procedur adopcyjnych 
obowiązujących w Wielkopolsce. Referat na ten temat wygłosiła 
mgr Barbara Grenda (z Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego). 
Na zakończenie pierwszej sesji plenarnej swoimi doświadczeniami 
w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego podzieliły się: mgr Beata Łukaszewska (dyrektor 
Domu Rodzinnego nr 6 w Poznaniu) oraz mgr Elżbieta Mondalska 
(dyrektor Domu Rodzinnego nr 2 w Poznaniu). 

Podczas drugiej sesji plenarnej uczestnicy seminarium mieli 
okazję wysłuchać trzech referatów. W pierwszym mgr Marek Oziem-
kowski (z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu) 
przedstawił pieczę zastępczą w kontekście Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wska-
zując na jej szanse oraz zagrożenia. W tej części seminarium nie 
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zabrakło także głosu praktyka. Swoje doświadczenia, związane  
z prowadzeniem rodziny zastępczej, przedstawił dr Krzysztof Waw-
rzyniak (z Zakładu Pedeutologii WSE UAM). Referat, który zamy-
kał drugą część seminarium, obejmował zagadnienia dotyczące 
funkcjonowania dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej oraz 
jego uwarunkowania. Referat ten wygłosiła mgr Maria Stec (z Za-
kładu Psychopatologii Dziecka WSE UAM). 

W pytaniach kierowanych do prelegentów oraz w toczącej się 
dyskusji, której moderatorem był mgr Łukasz P. Ratajczak (z Za-
kładu Podstaw Wychowania i Opieki WSE UAM), poruszano prze-
de wszystkim aktualne problemy rodzin adopcyjnych i zastęp-
czych, w tym głównie te, które w sposób pośredni lub bezpośredni 
wiążą się z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy. Dyskusja 
ta stała się zarazem okazją do poszukiwania rozwiązań niektórych  
z prezentowanych problemów. 

W podsumowaniu seminarium wyrażono zadowolenie z jego 
przebiegu, a zaproszeni goście zgodnie uznali, iż stanowi ono war-
tościowy wkład do promowania działań ukierunkowanych na 
wspieranie rodziny oraz powoływanie jej form zastępczych. 

Łukasz P. Ratajczak 
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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 3/2013  

 

 

In memoriam – wspomnienia pracowników 
Zakładu Pedagogiki Specjalnej  

o Profesorze Władysławie Dykciku 

Przygotowując się do napisania artykułu wspomnieniowego  
o Profesorze Władysławie Dykciku, mieliśmy – byli i obecni pra-
cownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej oraz byłe doktorantki – na 
uwadze konstatację Myśliwskiego, iż prawda o życiu każdego 
człowieka jest bardzo trudna nie tylko do uchwycenia, ale i do od-
tworzenia1. Dlatego przez cały czas przygotowań naszych wspo-
mnień o Profesorze towarzyszyło nam pytanie o to, w jaki sposób 
najpełniej i najwierniej, jak tylko jest to możliwe, namalować sło-
wem portret Profesora Dykcika. W związku z tym, że każda  
z nas z Profesorem zetknęła się w innym czasie i w innych okolicz-
nościach, postanowiłyśmy stworzyć Jego „wielonarracyjny portret”, 
w tworzeniu którego każda z nas, Jego współpracowniczek, miała 
swój udział. Portret ten będzie przedstawiany w sześciu odsłonach, 
które być może Profesor Dykcik w swojej atencji do lapidarnych 
określeń nazwałby 6 O. Oto one. 

Odsłona pierwsza: Adept pedagogiki specjalnej 

W latach 60. ubiegłego stulecia sytuacja rodzin z dziećmi z głęb-
szą niepełnosprawnością intelektualną w Polsce była bardzo trud-
________________ 

1 W. Myśliwski, Gra z czasem, „Tygodnik Powszechny” 2013, 41(3353), s. 33. 
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na. Życie takich rodzin było przepełnione poczuciem wstydu, upo-
korzenia, smutku i beznadziejności. Odrzucenie społeczne, z jakim 
się spotykały, było powszechne. W takiej rzeczywistości aktywny 
kontakt wtedy młodego studenta pedagogiki Włodka Dykcika  
z Kołem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Poznaniu był nie- 
oceniony. Podczas spotkań z rodzicami okazywał im wiele ciepła, 
optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość ich dzieci. Przez kilka lat 
organizował i prowadził kolonie letnie, turnusy wypoczynkowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z głębszą niepełnosprawnością inte-
lektualną, na których dominowała u uczestników radość osiągnięć, 
wiara w swoje możliwości. Włodek potrafił rozśpiewać, rozbawić 
tych, którzy na co dzień najczęściej żyli w samotności, poczuciu 
porażek i smutku. Pięknie grał na akordeonie, muzyką porywał do 
tańca i śpiewu wszystkich – nawet najbierniejszych. Profesor Dyk-
cik, najpierw jako student potem już jako pracownik naukowy, był 
wysoko ceniony przez rodziców, zwłaszcza matki, za rozmowy 
dające im tak potrzebną nadzieję na usprawnienie swoich dzieci. 
Nie koncentrował się na ich ograniczeniach rozwojowych, ale wręcz 
przeciwnie – na ich możliwościach i potrzebach. Wpajał rodzicom 
podstawowe zasady aktywizowania i wychowania dzieci, robił to 
zawsze w atmosferze zrozumienia i szacunku. Osoby z głębszą nie-
pełnosprawnością intelektualną darzyły „Pana Włodka”, bo tak 
właśnie Go nazywały, niezwykłą sympatią. Zawsze gdy wśród nich 
się pojawił, witały Go z ogromną radością i prosiły, by pozostał  
z nimi jak najdłużej. 

Odsłona druga: Nauczyciel akademicki 

W pamięci studentów pozostawało zawsze pierwsze spotkanie 
z Profesorem (warto zauważyć, że wszystkie z obecnych pracowni-
czek Zakładu Pedagogiki Specjalnej to Jego byłe studentki). Profesor 
zwykł, podczas wykładu początkującego cykl zajęć, poznawać swo-
ich studentów, pytając ich nie tylko o nazwiska i imiona, ale przede 
wszystkim o lokalne ojczyzny. Ta swoista mnemotechnika Profeso-
ra – przypisanie do miejscowości konkretnych osób – zaskakiwała 
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skutecznością. Profesor pamiętał studentów, nawet tych, a może 
przede wszystkich tych, którzy pochodzili z małych miejscowości. 
Miał zwyczaj na egzaminie wymieniać studentów według ich miej-
sca zamieszkania, co budziło podziw wśród rzeszy studenckiej. 

Innym zwyczajem Profesora Władysława Dykcika było zapra-
szanie na wykłady osobistości świata nauki oraz praktyków – pe-
dagogów specjalnych innowatorów. Profesor dbał, by po wykładzie 
zaproszonych gości zawsze miała miejsce dyskusja prowokująca 
studentów do przemyśleń. Kiedy Profesor spotykał się na zajęciach 
ze studentami szczególnie zaangażowanymi, organizował dla nich 
hospitacje w szkołach i placówkach dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Studenci zwykle byli zaskoczeni faktem, jak wielu 
wychowanków placówek Profesor znał osobiście z turnusów reha-
bilitacyjnych, podczas których był opiekunem i wychowawcą. 

Odsłona trzecia: Pracownik naukowy 

Praca naukowa była dla Profesora zawsze najważniejsza. Przy-
pominał nam, że trzeba jej poświęcić czas każdego dnia, nawet jeże-
li przyjdzie człowiekowi siedzieć nad pustą kartką. Zawsze gdy 
gdziekolwiek wyjeżdżał, zabierał z sobą mnóstwo książek, by móc 
na miejscu pracować naukowo. 

Liczne publikacje naukowe Profesora traktowały głównie  
o godności osoby z niepełnosprawnością, rodzicielstwie, odpowie-
dzialności. Wiele miejsca poświęcił zagrożeniom, uwarunkowa-
niom oraz uregulowaniom sytuacji psychospołecznej osób z niepeł-
nosprawnością. 

Osobnym wątkiem zainteresowań naukowych Profesora była 
teoria pedagogiki specjalnej. Rozwijał ją w myśl tradycji aksjolo-
gicznej zapoczątkowanej przez Marię Grzegorzewską, podkreślając 
jednocześnie dokonujące się zmiany paradygmatu oraz nowatorstwo 
rozwiązań w opiece, rehabilitacji i edukacji. Podręcznik Pedagogika 
specjalna – lektura obowiązkowa kolejnych roczników studentów 
pedagogiki i pedagogiki specjalnej2 – doczekał się wielu wznowień. 
________________ 

2 W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2009. 
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Jeszcze kiedy Profesor był z nami, podjął decyzję o kolejnym wyda-
niu – zrewidowanym i uwzględniającym współczesne przemiany  
w pedagogice specjalnej. 

Wielokroć powtarzane na wykładach, spisane w książkach re-
fleksje Profesora na temat jakości życia, samorealizacji, odpowie-
dzialności za los człowieka zagrożonego marginalizacją, konieczno-
ści wielostronnego spojrzenia na jakość instytucjonalnego wsparcia, 
uczestnictwa w kulturze, życiu społecznym stały się punktem od-
niesienia dla wielu pedagogów specjalnych. 

Profesor dużą wagę przywiązywał również do udziału w kon-
ferencjach, podczas których skupiał się na bieżących problemach 
teorii i praktyki polskiej pedagogiki specjalnej, między innymi  
na problemie związanym z kwalifikacjami pedagogów specjal-
nych. Na konferencjach był nie tylko prelegentem, ale także duszą 
towarzystwa podczas części nieoficjalnych. Dzięki temu „konfe-
rencyjna monotonia bankietowa” zmieniała się we wspólną zaba-
wę. Na przykład podczas konferencji w Krakowie ze strony Profe-
sora padł pomysł, by jej uczestnicy reprezentujący poszczególne 
ośrodki akademickie Polski coś zaśpiewali bądź powiedzieli dow-
cipnego. 

Pasja podróżowania i wpleciona w nią ciągła chęć poznawania 
tego, co nowe i jeszcze nieznane, znalazły swoje odzwierciedlenie  
w wadze, jaką Profesor nadawał współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi w Europie, zarówno zachodniej (uniwersy-
tety w Kiel, Magdeburgu, Monachium), jak i wschodniej (uniwersy-
tety w Brnie, Mińsku, Moskwie, Pradze, Wilnie). I podobnie jak Jego 
podróże nie ograniczały się tylko do Europy, tak i Jego kontakty 
naukowe poza nią wykraczały – Profesor współpracował również  
z ośrodkami naukowymi w USA i Kanadzie. Należy podkreślić, że 
wielką troską i zainteresowaniem otaczał zagranicznych studentów 
studiujących poznańską pedagogikę specjalną. Zawsze mogli oni 
liczyć na Jego wsparcie i pomoc bez względu na kraj i kontynent ich 
pochodzenia. Często gościł nie tylko ich samych, ale również ich 
rodziny u siebie w domu, serwując nierzadko tradycyjne dania 
kuchni polskiej przez siebie przygotowane. 
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Odsłona czwarta: Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej  
– niestandardowy Szef 

W roku 1992 Profesor Dykcik został kierownikiem Zakładu Pe-
dagogiki Specjalnej, wyłonionego z Zakładu Psychopatologii Dziec-
ka i Pedagogiki Specjalnej. Został naszym Szefem, bo tak się do nie-
go zwracałyśmy. By zintegrować zespół, Profesor wpadł na pomysł 
„święta zakładu”, to znaczy wspólnego wyjazdu raz do roku do 
różnych placówek, szkół przeznaczonych nie tylko dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Nierzadko „święto zakładu” było 
łączone ze wspólnym wyjazdem na konferencję. Dzięki temu po-
znałyśmy wiele szkół, domów pomocy społecznej oraz warsztatów 
terapii zajęciowej z różnych regionów Polski. Podróżowaliśmy au-
tem Profesora, a On umilał jazdę opowieściami oraz dowcipami. 
Dbał, byśmy podczas podróży nie były głodne, co skutkowało cza-
sami „spożywaniem posiłku” na polecenie służbowe. Często po 
drodze odwiedzaliśmy Jego ukochane Borzęciczki, o których wiele 
nam opowiadał. 

Gdy liczba pracowników zakładu wzrosła i wspólne podróżo-
wanie okazało się zbyt trudne ze względów organizacyjnych, Profe-
sor wprowadził zwyczaj „stacjonarnego święta zakładu”, które od-
bywało się na Jego działce w Wagowie lub na tarasie domu na  
os. Marysieńki w Poznaniu. Było wspólne biesiadowanie, zabawa  
i długie dyskusje dotyczące nie tylko pedagogiki specjalnej. 

Warto wspomnieć, że ze swoich licznych podróży Profesor 
przywoził nam drobne upominki. Często do nas dzwonił, nieko-
niecznie z powodów służbowych. Zawsze byłyśmy pod wrażeniem 
radości i afirmacji życia, która biła od Profesora, Jego dowcipu  
i optymizmu. 

Odsłona piąta: Kolekcjoner 

Wielką estymą darzył Profesor Dykcik książki. Miał ich pełne 
półki. Zawsze wrażenie na nas robiła, jak mówiłyśmy między sobą, 
„biblioteka Profesora”. Znalazły się w niej niemal wszystkie wyda-
wane w Polsce publikacje traktujące o pedagogice specjalnej, mię-
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dzy innymi książki Marii Grzegorzewskiej, Janiny Doroszewskiej 
czy Aleksandra Hulka. Jeśli ktoś z nas zajmował się określonym 
problemem, Profesor pamiętał o nim. Przynosił książki ze swojej 
biblioteki, również te niedawno wydane, nieobecne jeszcze w księ-
garniach. 

W domu Profesora oprócz księgozbioru można było podziwiać 
ponad dwutysięczną kolekcję sów. Każda była inna i z każdą wiąza-
ła się inna historia, którą Szef doskonale pamiętał i chętnie opowia-
dał. Podczas tych opowieści podziwiałyśmy Jego pamięć i sposób 
narracji. Swojemu sowiemu towarzystwu poświęcił książkę, w któ-
rej została opisana część jego kolekcji3. 

Odsłona szósta: Nieobecność 

Trudno nieobecność osoby i pustkę po niej wyrazić słowami. 
Doświadcza się jej bowiem indywidualnie w intymnym zaciszu 
samego siebie, swoich myśli. Dlatego każdej z nas, współpracowni-
czek Profesora, przyjdzie na swój sposób zmierzyć się z Jego nie- 
obecnością i dotykać pustki po Nim. Dobrze, że zostały nam wspo-
mnienia i książki Profesora. 

Krystyna Błachnio  
Marzena Buchnat 
Anna Drozdowicz 
Monika Karwacka 

Danuta Kopeć 
Sandra Krajczy 

Jolanta Lauch-Żuk 
Katarzyna Pawelczak  

Beata Tylewska-Nowak 
Aleksandra Załustowicz 

________________ 

3 W. Dykcik, Sowy. Kolekcja z podróży po Polsce i świecie, Wyd. PTP, Poznań 2009. 
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