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NUMER 6/2014 

PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

„Beka z nienormalsów”,  
czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych 

w kulturze masowej 

ABSTRACT: Grzybowski Przemysław Paweł, Laughing at brainsicks – satiric image of 
disabled in mass culture [„Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepeł-
nosprawnych w kulturze masowej]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki  
Specjalnej, nr 6, Poznań 2014. Pp. 9–32. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 
978-83-232-2900-1. ISSN 2300-391X 

In most societies disabled people are subject to taboo, in terms of laughing at their 
weaknesses, failures, inadequacies and differnt situations connected with their 
disability. However, they are becoming a more frequent ligtsome topic of different 
forms in mass culture (from television to the Internet) – interesting especially when 
they laugh at themselves. The article deals with the situations of laughing at Other 
in this context together with the examples of films, shows and educational projects. 

KEY WORDS: The Other, outsiders, laugh, integration, mass culture, intercultural 
education 

O czyjejś Inności lub Obcości decydują charakteryzujące czło-
wieka właściwości pozwalające postrzegać siebie i pozostałe osoby 
przez pryzmat różnic kulturowych, socjalnych, ekonomicznych itp.1 
________________ 

1 Szerzej na ten temat: M. Augé: Le sens des autres, Fayard, Paris 1994, s. 13–88; 
Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2000, s. 15–80; M. Dąbrowski: Swój/obcy/inny. Z problemów interferencji i komunikacji 
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Jednak podstawą najprostszej i zarazem najczęstszej kategoryzacji 
są cechy biologiczne (wiek, płeć, wygląd zewnętrzny, niepełnospraw-
ność fizyczna lub umysłowa itp.), na które wrażliwe są zwłaszcza 
dzieci i młodzież. Jedną z pierwszych reguł społecznych dotyczą-
cych śmiechu w sferze publicznej jest rozpowszechniony w wielu 
kulturach zakaz wyśmiewania rodziców oraz w ogóle ludzi i zwierząt 
starszych, nieszczęśliwych, chorych, cierpiących i z niepełnospraw-
nością. W większości społeczeństw szczególne ci ostatni podlegają 
zwyczajowemu tabu pod względem wyśmiewania ich słabości, nie-
powodzeń, przywar i rozmaitych sytuacji towarzyszących ich dys-
funkcjom. Mimo to stanowią wdzięczny temat przekazu w kulturze 
masowej – interesujący zwłaszcza w sytuacji, gdy śmieją się sami  
z siebie. Celem niniejszej refleksji jest ukazanie okoliczności śmie-
chu z Innych w tym właśnie kontekście. Zakładam, że w przypadku 
osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w przypadku współczesnej 
satyry, mamy do czynienia z przenikaniem się dwóch rodzajów 
śmiechu: śmiechu z kogoś i śmiechu z kimś, przy czym będący 
obiektem śmiechu Inni zwykle zyskują w oczach odbiorców, co 
można wykorzystać w sferze edukacyjnej, choćby tylko w ramach 
kampanii społecznych służących integracji osób z niepełnospraw-
nością w danym środowisku2. 

Śmiech z Innego w rodzinnej wspólnocie śmiechu 

Wiele związanych ze śmiechem zjawisk zachodzi na stykach 
pokoleń rodziców, dziadków i innych członków rodziny, co inspi-
ruje całą rodzinną wspólnotę śmiechu, przede wszystkim jednak 
dzieci. Wówczas to dokonuje się rozróżnień komicznej twórczości 
________________ 

międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001, s. 47–52; J. Kristeva, Etrangers  
á nous-memes, Fayard, Paris 1988, s. 9–248; B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia  
z fenomenologii obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 11–40. 

2 W niniejszym opracowaniu wykorzystuję materiały zgromadzone na potrze-
by monografii P.P. Grzybowskiego: Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu 
po edukację międzykulturową, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. 
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przeznaczonej dla dzieci i dorosłych, tematycznie i formalnie zwią-
zanych z ich światami. Dzieci lubią się dzielić swym śmiechem  
z innymi. Sprawia im radość, że wciągnęły nową osobę do własnej 
wspólnoty śmiechu. W miarę dorastania i usamodzielniania się 
coraz większą rolę w ich życiu odgrywa rówieśnicza wspólnota 
śmiechu, początkowo będąca po prostu grupą wspólnej zabawy. 
Dziecko stopniowo zyskuje świadomość, że inne reguły występują 
we wspólnocie śmiechu, do której należą jego najbliżsi, inne zaś we 
wspólnocie rówieśniczej. Wiąże się to także z treścią żartów, dow-
cipów i sytuacji, które wywołują śmiech. Często dowcipy i żarty 
danego dziecka bywają zrozumiałe wyłącznie w jego małej, rodzinnej 
wspólnocie śmiechu, ponieważ wiążą się ze specyfiką wzajemnych 
relacji, języka, doświadczeń itp. Śmiech w ich życiu towarzyszy 
przede wszystkim zabawie, służąc odprężeniu, przezwyciężaniu 
strachu, obaw i integrując wspólnotę. Ewentualne ograniczenia 
treści i form komizmu wiążą się z rodzinnym światem wartości  
i przekazywane są w procesie socjalizacji. 

Świadomy śmiech w kontaktach z Innymi pojawia się u dzieci  
w wieku przedszkolnym. Humor przedszkolaków uwarunkowany 
jest aktualnym stanem emocjonalnym. Reagują śmiechem na niemal 
wszelkie przeżywane stany radości, zabawy ruchowe, oglądane 
przedstawienia i filmy, podniecając się obserwowanymi bójkami. 
Zwykle nie zdają sobie sprawy z norm określających, z czego  
i w jakich okolicznościach wypada żartować i śmiać się. Poprzez 
żart wyrażają dezaprobatę wobec nielubianych osób i zjawisk, jed-
nak rzadko żartują z osób lubianych i samych siebie. Dzieci w tym 
wieku nie lubią, gdy ktoś śmieje się z nich, ponieważ nie potrafią 
śmiać się z siebie samych. Ich dowcip często zawiera jednak dużo 
złośliwości, bywa okrutny i poniżający. Na tej zasadzie eksponują  
i ośmieszają postrzegane takie cechy fizyczne, jak wszelkiego rodza-
ju dysfunkcje, niedołęstwo, starość, zwłaszcza w kontekście od-
stępstw od popularnego w danym środowisku preferowanego 
wzorca wyglądu. Dzieciom w tym wieku śmieszne wydają się rze-
czy wynaturzone i wręcz groteskowo przeistoczone, które trudno 
im ogarnąć w ramach posiadanych schematów. Śmieją się więc, nie 
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rozumiejąc, czym jest niepełnosprawność i karykaturalna w ich 
oczach brzydota Innych. Jednocześnie, nie umiejąc wczuć się  
w przeżycia osoby wyśmiewanej, za najbardziej komiczne uważają 
złośliwe żarty i przedrzeźnianie, chętnie je powtarzając i przedłuża- 
jąc, co niekiedy przybiera cechy raniącego szyderstwa i dręczenia. 
Niektóre dzieci wręcz bawią się kosztem ofiary i sycą jej cierpie- 
niem. Bywają przekonane, że zyskają przez to uznanie środowiska, 
więc zachowują się kabotyńsko zarówno wobec rówieśników, jak  
i dorosłych. Złośliwość dziecięcych żartów uwarunkowana jest nie- 
znajomością ich społecznego wydźwięku oraz poczuciem niższości 
wobec dorosłych. Chcąc wzmocnić efekt, dzieci posługują się też 
zwykle „brzydkimi wyrazami”. Obiektem tego rodzaju inwektyw 
bywają bardzo często niepełnosprawni Inni, zwłaszcza gdy nie sły- 
szą małego szydercy. Podejmowane przez dorosłych próby bez- 
względnego i natychmiastowego wykorzenienia takich zachowań 
nie dają rezultatów. Jedynym wyjściem jest stopniowe zastępowa- 
nie tego rodzaju poczucia humoru jego wyższą i szlachetniejszą 
formą3. 

Wyśmiewanie i satyra  
– nieodzowne elementy rzeczywistości społecznej 

Pierwszym kryterium wyodrębnienia jasno określonych rodza- 
jów śmiechu jest zjawisko wyśmiewania. Mamy tu do czynienia ze 
śmiechem z kogoś lub z czegoś, często powiązanym z ośmiesza- 
niem (tj. celowym działaniem, którego dąży do możliwie jak naj- 
dłuższego zachowania w pamięci społecznej faktu wyśmiania). Te- 
go rodzaju śmiech jest przeciwieństwem radosnego śmiechu. Jest 
śmiechem agresywnym, złośliwym, skierowanym przeciwko (np. 
________________ 

3 Patrz: B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Słowo/Obraz/  
Terytoria, Gdańsk 2009, s. 151; C. Matusewicz, Humor, dowcip, wychowanie – analiza 
psychospołeczna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, s. 189; S. Szuman, Psychologia 
wychowawcza wieku dziecięcego, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 
1947, s. 175–176. 
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Innym i Obcym) oraz obiektywnie postrzeganym jako negatywny. 
Społecznych następstw wyśmiewania i ośmieszania można doświad- 
czać latami, jeśli pamięć o fakcie przetrwa w środowisku i nie zatrze 
jej jakieś pozytywne wydarzenie, śmierć ofiary i/lub sprawcy.  
W drastycznych przypadkach może być przekazywana z pokolenia 
na pokolenie jako element historii rodzinnej4. O tych dwóch ro- 
dzajach śmiechu mowa jest w Biblii (z hebr. sâhaq – pozytywny, 
radosny śmiech; lâhaq – wyśmiewanie, kpina), jak również w kul- 
turze starożytnych Greków (odpowiednio z grec. gélân; katagélân)5. 
Platon (427 p.n.e.–437 p.n.e.) upatrywał źródła śmiechu w wyśmie- 
waniu innych i atakowaniu ich słabości, Arystoteles zaś (384 p.n.e.–
322 p.n.e.) w czerpaniu przyjemności z upokarzania i poniżania 
innych6. 

Rozróżnienie to zostało dookreślone we współczesnej refleksji 
socjologicznej. Eugène Dupréel rozpatruje śmiech jako zachowanie 
społeczne, dialog między przynajmniej dwiema osobami, reakcję 
zbiorową na zjawiska komiczne. W zależności od idei, charakteru 
tej reakcji wyróżnia śmiech przyjmujący (franc. rire d’accueil)  
i śmiech wykluczający (franc. rire d’exclusion). Śmiech przyjmujący 
wiąże się z tożsamością idei śmiejących się, z poczuciem we- 
wnętrznej integracji ich wspólnoty śmiechu, nawet jeśli jest ona 
krótkotrwała i powstała spontanicznie wskutek zabawnego wy- 
darzenia. Śmiech wykluczający pomaga izolować osoby poza wspól- 
notą śmiechu, wskazywać im „ich miejsce”, zwłaszcza gdy mamy 
do czynienia z trwałym i celowym procesem. Na tej zasadzie złoś- 
liwe wyśmiewanie i ośmieszanie zawsze opiera się na śmiechu wy-
kluczającym7. 
________________ 

4 Patrz np.: A. Nguyen: Le rire et la derision, L’évolution Psychiatrique 1955, nr 2, 
s. 217–250. 

5 Patrz: H. Lethierry, Potentialités de l’humour. Vers la „géloformation”, 
L’Harmattan, Paris 2002, s. 99; G. Minois, Histoire du rire et de la derision, Fayard, 
Paris 2000, s. 39. 

6 Patrz: A. Ziv, J.M. Diem, Le sens de l’humour, Dunod–Bordas, Paris 1987, s. 7. 
7 Patrz: E. Dupréel, Le problème sociologique du rire, [w:] E. Dupréel, Essais 

pluralistes, Presses Universitaires de France, Paris 1949, s. 27-69. 
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W polskiej refleksji nad śmiechem Juliusz Kleiner odróżnia 
śmiech z kogoś (śmiech złośliwy, wrogi) od śmiechu miłującego. 
Ów pierwszy rodzaj może być charakterystyczny dla sytuacji kon-
fliktu i tryumfu, w której śmieje się pewny swego olbrzym, gdy 
chce mu stawić czoło ktoś mały i niepozorny. Ten ostatni śmieje się 
tym bardziej, gdy udaje mu się pokonać olbrzyma. Przeciwień- 
stwem śmiechu złośliwego z kogoś jest śmiech miłujący, to znaczy 
pogodny, dobrotliwy, mądry, pełen humoru, życzliwości i przeko- 
nania, że mimo bólu i tragedii świat jest dobry. Komizm zawarty  
w zjawiskach i przedmiotach jest dla śmiejącego się powodem do 
okazywania im sympatii, serdecznego uśmiechania się do nich. 
Śmiejący się wprawdzie ma poczucie wyższości wobec spraw ko-
micznych, lecz jednocześnie podchodzi do nich z ciepłem i opty- 
mizmem8. Sprowadzenie idei śmiechu i humoru na płaszczyznę 
aksjologii pozwala poszukiwać dobra w radosnym śmiechu mi- 
łującym, natomiast wiodącego do cierpienia zła w śmiechu złośli- 
wym z kogoś, czyli w wyśmiewaniu. 

Ponieważ ludzie często znają osoby, które z różnych powodów 
chcą wyśmiewać i lubią to robić, nie dziwi fakt, iż wyśmiewanie jest 
domeną komików. Śmiechem z kogoś lub czegoś jest zawsze satyra, 
której celem jest wywołanie pogardy, napiętnowanie, ukazanie  
w krzywym zwierciadle rzeczy lub osób postrzeganych przez twór-
cę jako niemoralne, złe, głupie itp.9 Tego rodzaju śmiech – zdaniem 
Henri Bergsona – powinien onieśmielać przez upokorzenie i karcić 
wady złoczyńcy, co wiąże się z jego ukrytym celem. Śmiech jest 
bowiem przede wszystkim środkiem poprawczym. Jego podsta- 
wową funkcją jest poniżanie, wskutek czego ma sprawiać karconej 
osobie przykrość. Za pomocą takiego śmiechu społeczeństwo mści 
się za swobodę, na jaką ktoś nieodpowiedzialnie sobie pozwolił. 
________________ 

8 Patrz: J. Kleiner, Z zagadnień komizmu, [w:] J. Kleiner, Studia z zakresu teorii lite-
ratury, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
1956, s. 102–115. 

9 Patrz: H. Sawecka, Humor i satyra: paradoks humorysty, [w:] M. Abramowicz,  
D. Bertrand, T. Stróżyński (red.), Humor europejski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej, Lublin 1994, s. 24. 
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Nie udałoby się uzyskać takiego efektu, gdyby śmiech zawierał  
cechy sympatii lub dobroci. Śmiech staje się więc czynnikiem  
wywyższenia, poprawy samooceny śmiejącego się kosztem wyśmie- 
wanego, poniżanego, pogardzanego. Pomaga pokazywać, że jest  
górą, jest lepszy, mądrzejszy, piękniejszy itp. i przez to dowar- 
tościowywać się. Taki śmiech może być środkiem poprawienia  
samopoczucia śmiejącego się i dokuczenia komuś, nawet tylko  
w sensie symbolicznym10. Komik Marcel Pagnol w swej koncepcji 
śmiechu uznaje tego rodzaju śmiech za pieśń tryumfu, wyraz  
chwilowej, jawnej wyższości prześmiewcy nad wyśmiewanym.  
Wyróżnia nawet dwa rodzaje takiego śmiechu: śmiech pozytywny  
– prawdziwy, zdrowy, toniczny (śmieję się, bo góruję nad światem,  
samym sobą i drugim człowiekiem) oraz śmiech negatywny –  
brutalny, smutny, poniżający, mściwy (śmieję się, bo coś lub ktoś  
jest niższe ode mnie, bo mam nad tym przewagę)11. 

Wyśmiewanie bywa jednym z narzędzi konfliktu, społecznego  
oporu, zarzewia rewolucji lub pospolitym elementem kultury  
masowej, w której agresywny śmiech stanowi o poziomie debaty  
publicznej. Będące jego formami kpiny, złośliwe dowcipy, szy- 
derstwa i satyra są czynnikami osiągania społecznej higieny psy- 
chicznej poprzez rozładowywanie niezadowolenia, bezsilnego  
gniewu, oburzenia i kompleksów. Mogą również stanowić rekom- 
pensatę za niepowodzenia i rozczarowania, poniżenia, strach i klęski  
zarówno osobiste, grupy społecznej (np. Innych), jak i całego naro- 
du12. Krytykowanie spraw publicznych za pomocą komicznych  
form jest jednym ze środków podnoszenia jakości kłopotliwych  
relacji społecznych. Komizm wykorzystywany w satyrze czy  
grotesce jest zwykle agresywny, ale u jego podstaw ostatecznie  
spoczywa dobro publiczne. Tego rodzaju krytyczny śmiech odgry- 
wa rolę narzędzia w relacjach między grupami, stanowi pryzmat  
________________ 

10 Patrz: H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, Wyd. KR, Warszawa 2000, s. 226. 
11 Patrz: H. Lethierry, Post-scriptum (la ballade des remords), [w:] H. Lethierry 

(red.), Savoir(s) en rire 3. Rire à l’école? (Expériences tout terrain), De Boeck Université, 
Louvain–Bruxelles 1997, s. 239–240. 

12 Patrz: B. Dziemidok, O komizmie ..., dz. cyt., s. 142. 
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akceptacji lub odrzucenia, podstawę nadawania wartości ludziom  
i zjawiskom. Pozwala też tworzyć, wzmacniać i integrować grupy  
poprzez przyczynianie się do powstawania wspólnot śmiechu13.  
Przedmiotem wyśmiewania nie tylko w sferze publicznej jest głu- 
pota, skąpstwo, chciwość, zazdrość, obłuda itp., to jest uniwersalne  
cechy obiektywnie piętnowane przez otoczenie od dawna. Obec- 
ność wyśmiewania tych cech w sztuce i kulturze masowej prowadzi  
do przekonania, iż mamy do czynienia z odwieczną postawą i za- 
chowaniami uprawomocnionymi jako reakcje na ułomności natury  
ludzkiej – także rozpatrywanej w kategoriach niepełnosprawności.  
Takie podejście staje się niekiedy pretekstem do poczucia wyższości  
wyśmiewającego się jako kogoś, kto będąc intelektualnie i moralnie  
silniejszym, patrzy z góry na wyśmiewanych, ponieważ demaskuje  
ich niedostatki i złą naturę. Wyśmiewanie odgrywa więc rolę czyn- 
nika terapeutycznego, dzięki któremu w społeczeństwie klasyfiko- 
wane i piętnowane są osoby niepełnowartościowe wskutek swoich  
dysfunkcji14. 

Satyra będąca formą negacji i dezaprobaty jest narzędziem spo- 
łecznej krytyki, potępienia i ośmieszenia zła – choćby tylko dostrze- 
galnego w sferze publicznej. Będące jej podstawą wyśmiewanie 
stanowi formę kary mającej wywoływać u osoby czy instytucji bę- 
dącej celem satyry (np. rządzących, prawodawców itp.) upoko- 
rzenie, wstyd i poczucie niezadowolenia z siebie. Ma odstraszać od 
niewłaściwego postępowania i mobilizować do poprawienia błę- 
dów, u obserwatorów zaś kształtować postawę krytycyzmu i bez- 
kompromisowości wobec zła. Staje się szczególnie efektywnym  
narzędziem wobec wrogów, zwłaszcza wrogów wspólnych, pu- 
blicznych. Wyśmiewanie wroga godzi w jego słabości (rzeczywiste  
lub wydumane), wydobywa na światło dzienne wszystko, co czyni  
go słabszym, niższym i gorszym niż się z pozoru wydaje. Nawet  
bardzo mocny przeciwnik traci wskutek wyśmiania pewność siebie,  
a jego uciśnionym, wyzyskiwanym i prześladowanym ofiarom po- 
________________ 

13 Patrz: A. Ziv, J.M. Diem, Le sens …, dz. cyt., s. 6. 
14 Patrz: K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, PIW, 

Warszawa 1985, s. 268. 
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prawia się samopoczucie15. Rozpatrywana w ten sposób satyra mo-
że być narzędziem w walce o prawa Innych, o ich integrację  
w środowisku. 

Inny jako tabu w kontekście wyśmiewania 

Niektóre przedmioty, zjawiska czy osoby mogą stanowić tabu, 
którego nie należy naruszać, wyśmiewając, jego naruszenie zaś mo-
że się wiązać z poważnymi sankcjami społecznymi (np. napiętno-
wanie czy wykluczenie wyśmiewającego). Wprawdzie twórczość 
komiczna nie zna ograniczeń i wszystko może być przedmiotem 
śmiechu, na przykład w sztuce, jednak pewne wartości bywają spe-
cjalnie chronione w sferze publicznej i tylko w niektórych wspólno-
tach śmiechu atak na nie nie spotyka się ze oporem czy sankcją. 
Zwykle wyśmiewanie świętości jest lokowane na pograniczach 
bądź marginesie społecznym, a wszelkie przejawy przekroczenia 
granic bywają potępiane i zwalczane, przynajmniej ze strony domi-
nującej większości. W europejskim kręgu kulturowym najczęściej 
aprobowane przez większość tabu wiążą się ze sferą agresji i seksu-
alności, dlatego też wiele żartów dotyczy właśnie tych sfer – na 
zasadzie: co jest zakazane, może być wyśmiane16. Nie do przyjęcia 
w niektórych środowiskach są żarty ze spraw związanych z religią  
i ideologią narodową (np. dowcipy o przywódcach religijnych  
i narodowych), niepełnosprawnością, nędzą i ułomnością material-
ną lub intelektualną itp. Charakterystyczne jest również, że właści-
wie nie ma dowcipów o matkach, a jeśli już się pojawiają, to budzą 
ambiwalentne reakcje. 

Zwykle jednak tabu wiąże się ściśle z określonym środowi-
skiem. Oto na przykład satyryczny rysunek z Mahometem, który 
wywołał burzę z krajach muzułmańskich, przez większość Europej-
________________ 

15 Patrz: B. Dziemidok, O komizmie ..., dz. cyt., s. 152–166. 
16 Patrz: K. Żygulski, Wspólnota śmiechu ..., dz. cyt., s. 243–255; A. Ziv, J.M. Diem, 

Le sens ..., dz. cyt., s. 5. 
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czyków (zwłaszcza niebędących muzułmanami) nie tylko nie został 
odebrany jako naruszający tabu, ale wręcz uznano go za wyłącznie 
niezbyt udany żart. W związku z tabu w niektórych sytuacjach  
z wyśmiewaniem wiążą się silne, przeciwstawne emocje, na co 
uwagę zwraca Mieczysław Wallis: 

Uderza zwłaszcza, jak przeciwdziałają powstaniu przeżycia komizmu 
współczucie i litość. Znana jest anegdota o głuptasku, z którego na uli-
cy wszyscy się śmieją. Nie śmieje się tylko jeden człowiek – jego ojciec. 
Współczucie dla syna paraliżuje w nim bowiem poczucie komizmu. 
Człowiek kulejący – duch ulegający ciału – jest, w zasadzie, komiczny. 
Ale tylko ktoś gruboskórny może śmiać się z kuternogi. W człowieku 
subtelniejszym współczucie nie pozwala rozwinąć się uczuciu śmiesz-
ności. Bogowie olimpijscy, którzy na widok utykającego Hefajstosa 
wybuchają potężnym śmiechem, mają poczucie komizmu, ale nie mają 
ani serca, ani taktu17. 

Wyśmiewanie w takich sytuacjach staje się więc przedmiotem 
ocen oraz wartościowania wyśmiewających i ich czynów w katego-
riach moralnych – przynajmniej w odniesieniu do obowiązujących 
wzorów i norm wychowania. 

O ile dopuszczalny bywa śmiech z osoby pyszniącej się swą siłą, 
wiedzą lub stanowiskiem, bo pomaga w rozładowaniu kompleksu 
niższości, to kpiny ze słabszych i bezradnych są zdecydowanie źle 
widziane i zwracają się przeciwko wyśmiewającemu, który po-
strzegany jest co najmniej jako źle wychowany18. Wyśmiewanie 
rozpatrywane zarówno w formie bezpośredniego śmiechu z kogoś 
lub czegoś, a także w postaci żartów, dowcipów i kawałów skiero-
wanych przeciwko określonym osobom, instytucjom lub zjawiskom 
mimo powszechności bywa jedną z treści wychowania. Lista zaka-
zów w tym względzie jest długa, a hierarchię poszczególnych pozy-
cji charakteryzuje dynamika – odpowiednio do miejsca i czasu. 
________________ 

17 M. Wallis, O przedmiotach komicznych, [w:] M. Wallis (red.), Przeżycie i wartość. 
Pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931–1949, Wyd. Literackie, Kraków 1968, s. 298. 

18 Patrz: S. Garczyński, Śmiechu naszego powszedniego, Watra, Warszawa 1981,  
s. 61. 
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„Beka z nienormalsów”19 

Kontrowersyjne, lecz zarazem interesujące z edukacyjnego 
punktu widzenia są przykłady naruszania tabu i wyśmiewania nie-
pełnosprawności, zwłaszcza w kulturze masowej. 

 
Ryc. 1. Przykład prowokacji w integracyjnej kampanii społecznej 

Źródło: Facebook [dostęp: 9.04.2015] 

________________ 

19 Wykorzystuję tu potoczne kategorie pojęciowe funkcjonujące w środowisku 
zwłaszcza młodszych internautów. „Beka” to śmiech z kogoś lub z czegoś (np. beka 
ze szkoły, beka z obciachowych ciuchów itp.), „nienormalsi” zaś to kategoria wy- 
wodząca się od anglojęzycznego określenia normal – normalny, zwyczajny, w tym 
wypadku oznaczająca osoby, które z różnych przyczyn (np. niepełnosprawność) 
wykraczają poza normy obowiązujące w danym środowisku. 
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Starożytny i średniowieczny śmiech nie znał tabu o ile pozwalał 
śmiejącym się uwolnić od strachu i trwogi – powodów, do których 
w tamtych czasach było sporo: choroby, wojny, mrok i oczywiście 
Bóg jako groźny sędzia i sprawca cierpienia. Jak piszą Anna Janusz-
kiewicz i Marcin Rychlewski, trwogę przed Bogiem można 

[...] bez zagubienia istoty rzeczy – zastąpić trwogą przed śmiercią, cho-
robą, nieszczęśliwym wypadkiem, kataklizmem czy atakiem terrory-
stycznym. Źródło lęku nierzadko przekształca się w społeczne tabu, 
uruchamiając efekt wyparcia lub zepchnięcia przedmiotu fobii do zbio-
rowej podświadomości. Śmiech stanowi tutaj z jednej strony próbę 
oswajania lęku, z drugiej zaś – jest manifestacją dystansu i poczucia 
wyższości wobec jego źródła20. 

Stąd tak popularne w sztuce, zwłaszcza średniowiecznej, rzeźby 
zdobiące katedry i budynki, przedstawiające Innych i Obcych:  
chorych, ułomnych, cudzoziemców, zwykle o twarzach wykrzy-
wionych w grymasie, o słabych członkach i wyraźnych oznakach 
niższości. Oto Inni oswojeni, wyzuci z cech, które mogłyby wywo-
ływać strach. Kontynuację tej tendencji można dostrzec w później-
szym malarstwie Hieronima Boscha czy Pietera Breugela. Te dzieła 
sztuki stały się pierwszymi dostępnymi w różnym zakresie kana-
łami przekazu treści kultury masowej, a wyśmiewani w nich Inni 
nie tylko budzili zaciekawienie czy niechęć, ale pozwalali śmieją-
cym się odreagować własny strach. 

Wisława Szymborska zwraca jednak uwagę na okrucieństwo 
ówczesnego śmiechu, do którego pretekstem stało się cierpienie 
zwierząt i osób z niepełnosprawnością: 

[…] jak to się jednak dobrze składa, że straciliśmy zdolność rozumienia 
średniowiecznego komizmu! Nie ma czego żałować. Śmiano się wów-
czas z kalek, debilów i wariatów, brzydotę fizyczną uważano za prze-
jaw brzydoty duchowej, na dworach trzymano karłów dla zabawy – 
prymitywny humor zaiste. I tu przypomniał mi się hrabia d’Armagnac 

________________ 

20 A. Januszkiewicz, M. Rychlewski, Czarna księga humoru. Dowcipy – autentyki – 
makabreski, Vesper, Poznań 2011, s. 8–9. 
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i zabawa, jaką w swoim paryskim pałacu wyprawił, a wiek był już, 
bądź co bądź, piętnasty. Sprosił ów hrabia gości, a na dziedziniec wy-
puścił wieprzka i czterech ślepców z kijami. Ślepcy mieli wieprzka za-
tłuc na śmierć; nagrodą było mięso. Podobno można było boki zrywać, 
kiedy ślepcy goniąc za kwiczącym wieprzkiem walili kijami przeważ-
nie po sobie. He, he, hy, hy21. 

 
Ryc. 2. Przykład satyry przedwyborczej 

Źródło: Facebook [dostęp: 9.04.2015] 

Okrutny śmiech z niepełnosprawnych błaznów, dworskich kar-
łów, Innych funkcjonujących w środowisku nędzarzy i plebsu to 
uosabiany przez Quasimoda, towarzyszący średniowiecznym świę-
tom głupców i późniejszym karnawałom element kultury maso-
wej22. W o wiele mniejszej skali (bo bez możliwości wyrządzania 
________________ 

21 W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe. Część druga, Wyd. Literackie, Kra-
ków 1981, s. 14. 

22 Szerzej na ten temat: P.P. Grzybowski, Śmiech w edukacji..., dz. cyt., s. 118–134. 
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fizycznej krzywdy) odziedziczyły go później tłumy bawiące się 
widokiem „ludzkich dziwadeł” pokazywanych w cyrkach (np. cyrk 
Phineasa Taylora Barnuma, który wyszukiwał i zatrudniał wyjąt-
kowo „oryginalnych” niepełnosprawnych). Ten rodzaj śmiechu nie 
wiązał się już ze strachem, bowiem obiekt strachu nie jawił się jako 
niebezpieczny, zwłaszcza za kratami klatki. Śmiech ten towarzyszył 
dążeniom do poszukiwania dziwów i zaskakiwania, był następ-
stwem zaskoczenia oraz tryumfu nad oswojeniem czegoś, co budzi 
niepewność. 

Okiełznanie bezrefleksyjnego śmiechu z niepełnosprawności 
nastąpiło między innymi dzięki upowszechnieniu się literatury 
wychowawczej. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa w powiastce 
Garbaty ustami rodziców bohaterów utworu przestrzega swych 
czytelników przed wyśmiewaniem upośledzenia: 

Już dawno, moje dzieci, widzę w was brzydką skłonność do wyśmie-
wania się, i dawno was przestrzegam; wiem że ten wasz zwyczaj nie 
jest skutkiem złego serca, tylko zbytniej wesołości i nieuwagi. Bądźcie 
wesołe, dzieci moje, ale nigdy kosztem drugich; bo łatwo posądzą was 
o złość, która nie postała w duszach waszych! [...] Gdyby on sobie 
umyślnie takie garby porobił, odpowiedziała Matka, jak owe karykatu-
ry, któreście w warszawskim teatrze widziały, toby się z niego śmiać 
można; ale cóż on temu winien, że się takim urodził? Kiedy widzę jak 
gnie się pod ciężarem swego garbu i ledwie oddychać może, wzbudza 
we mnie najczulsze politowanie; a kiedy wiem, że pod tak niekształtną 
powierzchownością piękna ukrywa się dusza, szacunek przewyższa li-
tość i nie pojmuję jakby się z niego naśmiewać można. [...] O! nietylko  
z pana Dobruckiego, ale z nikogo nie będziemy się śmieli, zawołały 
dzieci, bo zapewne każdy człowiek szpetny, każdy kaleka, prędzej po-
litowania jak śmiechu jest godzien! Uściskali rodzice Antosia i Julisię 
za tę obietnicę z serca uczynioną23. 

Śmiech z kogoś lub z czegoś we współczesnej kulturze masowej 
niekoniecznie wynika ze strachu. Jest raczej środkiem przeciwko 
________________ 

23 K. Tańska-Hoffmanowa, Garbaty, [w:] N. Żmichowska (red.), Dzieła Klementyny 
z Tańskich Hoffmanowej, t. 2, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875, s. 14–15. 
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nudzie, czynnikiem rozrywki czy walki ideologicznej – Inny zaś 
ofiarą lub tylko krótkotrwałym uczestnikiem przedstawienia, które 
trwa tak długo, jak długo budzi zainteresowanie widzów, słucha-
czy, abonentów... „Beka z nienormalsów” to jednak nie tylko znak 
czasu świadczący o próbach przekraczania tabu, ale także czynnik 
walki z wykluczeniem, jeden z kontrowersyjnych, lecz efektywnych 
środków integracji Innych. 

 
Ryc. 3. CP-Dockan. Lalka Goteborskiej Spółdzielni na rzecz Niezależnego Życia GIL 

Źródło: <www.gil.se>, [dostęp: 9.04.2015] 

Osoby z niepełnosprawnością (lub kreowane na takie, choć nie 
zostało to jasno wyrażone) są ciepło przyjmowane przez miłośni-
ków literatury (np. Józef Szwejk)24, czy sztuki kabaretowej (np. Jaś 
________________ 

24 Patrz: J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka, Wyd. Zielona Sowa, War-
szawa 2004. 
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Fasola25, Benny Hill w skeczach o okularnikach i sepleniących26, 
paralityk i niewidomy w skeczach kabaretu Łowcy.B27, Kabaret 
Form Sierocych „Jurki”, parodie niepełnosprawnych w wykonaniu 
kanadyjskiego komika Russella Petersa)28. Satyra na Innych, którzy 
w pozascenicznych okolicznościach byliby postrzegani jako obiekt 
tabu, w przypadku tych programów najczęściej nie razi, bo też nie 
zawiera szczególnych form ośmieszania i/lub wyszydzania, a jedy-
nie prezentuje nieuniknione okoliczności wynikające z ludzkiej fi-
zjologii, wieku i nieporadności. Tego rodzaju Inni wywołują raczej 
życzliwy uśmiech niż szyderczy śmiech, a satyra dotyczy raczej 
naiwnych i nieświadomych świadków perypetii głównych bohate-
rów, ci ostatni zaś budzą u widzów nie tyle litość, co sympatię. 
Dzieje się tak zwłaszcza, gdy działania sparodiowanych tu Innych 
wiodą do ukarania sprawców wszelkiego rodzaju niegodziwości  
i ograniczeń praw Innych lub przywodzą na myśl zjawiska znane 
widzom z autopsji, a w programie odtwarzane na zasadzie „znacie? 
to posłuchajcie!”. 

Osoby z niepełnosprawnością są też wdzięcznym tematem saty-
ryków-rysowników. Poza tradycyjnym natrząsaniem się z niedo-
łężnych staruszków czy niewidomych, z których najczęściej beztro-
sko (wręcz bezrefleksyjnie, a przynajmniej niekiedy daleko od 
empatii i dobrego smaku) żartuje się w prasie i na stronach interne-
towych, bywają przypadki wykorzystywania wizerunków Innych 
w krzywym zwierciadle w celu zwrócenia uwagi na ich potrzeby  
i kłopoty z pokonywaniem barier architektonicznych i społecznych. 
Tego rodzaju obrazki pojawiają się na przykład przy okazji towa-
rzyszących wyborom parlamentarnym kampanii społecznych na 
________________ 

25 R. Atkinson, Mr. Bean, Wielka Brytania 1990–1995. 
26 B. Hill, Benny Hill, Wielka Brytania 1969–1989. 
27 <www.lowcyb.pl>, [dostęp: 9.04.2015]. 
28 <www.russellpeters.com>, [dostęp: 9.04.2015]. Szerzej na ten temat: A. Bie-

ganowska, „Kaleki humor” – pomaga, czy przeszkadza w kształtowaniu postaw wobec 
osób niepełnosprawnych?, [w:] W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak- 
-Tazbir W. (red.), Oblicza humoru, t. 1, Wyd. Tomasz Kalota Centrix, Wrocław 2007,  
s. 251–257. 
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rzecz ułatwień dla osób z niepełnosprawnością czy akcji organizacji 
pozarządowych mających zwrócić uwagę na problemy wybranych 
grup osób specjalnej troski (np. chorych onkologicznie, ofiar wy-
padków itp.). W większości przypadków tego rodzaju satyry, ko-
mizm stanowiący jej podstawę nie jest złośliwy, lecz łagodny,  
a wizerunek Innych wyidealizowany, wręcz naiwny, co jednak nie 
przeszkadza w osiąganiu celów zakładanych przez organizatorów 
akcji, którym chodzi przede wszystkim o wywołanie pozytywnego 
nastawienia odbiorców i zwielokrotnienie informacji w środkach 
masowego komunikowania. 

 
Ryc. 4. Przykłady wykorzystania symbolu niepełnosprawności w kulturze masowej 

Źródło: Facebook [dostęp: 9.04.2015] 

Portale społecznościowe typu Facebook i zintegrowane z nimi 
aplikacje służące komunikacji (np. Twitter) czy publikowaniu  
i wymianie zdjęć (np. Instagram) pełne są rysunków satyrycznych, 
memów i znaków graficznych (np. zaczerpniętych ze wzorów ko-
szulek, plakatów, naklejek, etykietek itp.), w których niepełno-
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sprawni Inni bywają ukazywani zwykle w pozytywnym świetle: 
jako ofiary barier architektonicznych i społecznych; „olbrzymy” 
walczący z własną słabością; równoprawni członkowie społeczeń-
stwa; uczestnicy kampanii edukacyjnych na rzecz integracji itp. 
Rzadkością jest śmiech złośliwy, który mógłby zostać zakwalifiko-
wany jako tabu. Nad stygmatyzującym rechotem hejterów przewa-
ża życzliwy, rozumiejący śmiech z Innymi, a ich dysfunkcje i pro-
blemy wyśmiewane są w podtekstach ataku skierowanego do 
decydentów i twórców prawa. Każdego dnia na stronach interne-
towych zawierających rysunki satyryczne i dowcipy pojawiają się 
rozmaite treści, wśród których Inni ukazywani w różnych kontek-
stach nie są rzadkością. 

Wiele kontrowersji czy wręcz negatywnych reakcji budzą przy-
padki, gdy to prawdziwi Inni z niepełnosprawnością są uczestni-
kami programów. Jedną z pierwszych głośnych w historii kultury 
masowej, wręcz legendarnych produkcji tego rodzaju był pełnome-
trażowy film „Dziwolągi” (ang. Freaks) z 1932 r.,29 w którym w rolach 
głównych wystąpili: Wallace Ford, Leyla Hyams, Olga Baclanova  
i Rosco Ates. Film opowiada historię grupy cyrkowców, w której 
klasycznego wzrostu, piękna akrobatka obiecuje wyjść za mąż za 
karła, planując otrucie go i licząc na wysoki spadek po nim. Intrygę 
odkrywa grupa przyjaciół karła i postanawia zapobiec nieszczęściu. 
W filmie występuje plejada gwiazd cyrku charakteryzująca się roz-
maitymi deformacjami. Tego rodzaju ludzkie „dziwolągi” od lat wy-
stępowały w Cyrku Barnuma i wielu podobnych trupach na całym 
świecie. Tu zostały ukazane nie tylko ich problemy w codziennym 
życiu, ale także wiele zakulisowych zjawisk i procesów niedostęp-
nych na co dzień miłośnikom cyrku i – szerzej – osobom nieobezna-
nym z niepełnosprawnością. Wiele scen, mimo że, jak to zwykle by-
wa w typowej hollywoodzkiej produkcji (film reklamowany był 
nawet jako dramat i horror), utrzymanych jest w satyrycznym duchu, 
budzi jednak refleksję i głęboki szacunek dla Inności bohaterów. 

________________ 

29 T. Browning, Freaks, USA 1932. 
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Pomysł zaangażowania do filmu artystów z niepełnosprawno-
ścią był później wielokrotnie powielany. W Polskiej kinematografii 
zapisał się paradokumentalny film Jacka Bławuta „Nienormalni”30, 
opowiadający historię nauczyciela muzyki pracującego z grupą 
dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Film zdobył między innymi 
nagrodę specjalną za największe wydarzenie artystyczne na Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Don Kichota – doroczną 
nagrodę Polskiej Federacji DKF, Nagrodę FIPRESCI Festiwalu  
w Mannheim, a także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. 

W podobnym duchu utrzymany jest współczesny, krótkometra-
żowy film „Motyli cyrk” (ang. The butterfly circus)31, w którym od-
twórcą głównej roli jest Nick Vujicic, aktor pozbawiony rąk i nóg. 
Przesłaniem filmu jest idea poszukiwania wartości w sobie mimo 
ograniczeń, które w oczach innych mogą być dyskwalifikujące. 
Film, mimo niewątpliwie sentymentalnego podtekstu, jest postrze- 
gany również jako satyra na wiecznie narzekających „zdrowych, 
pięknych i bogatych”, którzy dopiero stając oko w oko z realnymi 
ograniczeniami, zdają sobie sprawę z ludzkich możliwości. 

Mieszane uczucia widzów (o czym świadczą komentarze na fo-
rach internetowych) budzą produkcje, w których Inni wyśmiewają 
się z samych siebie i swych kłopotów. Przykładem jest fabulary- 
zowany reality show „Wyjątkowi” (ang. The Specials)32, w którym 
występuje młodzież z zespołem Downa, śmiejąc się nie tyle z samych 
siebie, co z problemów współczesnych nastolatków. Kontrowersje 
widzów wiążą się z wątpliwościami, czy aktorzy wskutek swej nie- 
pełnosprawności umysłowej są w stanie zdawać sobie sprawę z ko- 
mizmu niektórych scen. Budzi to pytania o etyczność tego popular- 
nego programu oraz o granice przenikania satyry do obszaru tabu.  
O naruszenie tabu i przekroczenie granic w wyśmiewaniu niepełno- 
sprawnych zostali oskarżeni twórcy filmu „Idioci”33, w którym: 

________________ 

30 J. Bławut, Nienormalni, Polska 1990. 
31 J. Wegiel, The Butterfly circus, USA 2009. 
32 <www.the-specials.com>, [dostęp: 9.04.2015]. 
33 L. von Trier, Idioterne, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Włochy 1998. 
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Grupa inteligentnych, wykształconych młodych ludzi przeprowadza 
oryginalny eksperyment: zamieszkują w tymczasowo pustej willi, na-
leżącej do wuja jednego z nich – przewodzącego grupie Stoffera, z za- 
miarem udawania ludzi psychicznie chorych. Poszukując ekstremal- 
nych wrażeń, wyzbywają się wszelkich zahamowań, badają granice 
owej wolności, a jednocześnie świetnie się bawią, obserwując reakcje 
tzw. normalnych ludzi na ich rzekome kalectwo i bez skrupułów ko-
rzystają z wyrozumiałości, jaką otoczenie żywi dla niepełnospraw- 
nych umysłowo34. 

Nieco innego rodzaju wątpliwości budzą niepełnosprawni 
klauni w pracy socjalnej, którą wykonują nawet grupy niepełno- 
sprawnych umysłowo w domach pomocy społecznej35. 

Niekiedy Inni uczestniczą w kampaniach publicznych mających 
zwrócić uwagę na ich obecność w społeczeństwie lub pomóc  
w zbiórce funduszy na określony cel. Przykładem jest CP-Dockan – 
wykrzywiona z paralitycznym skurczu lalka szwedzkiego stowa- 
rzyszenia osób z porażeniem mózgowym Goteborskiej Spółdzielni 
na rzecz Niezależnego Życia GIL (szwedz. Göteborgskooperativet för 
Independent Living)36. Na Facebooku lalka prezentowana jest między 
innymi z ustami pomazanymi piwną pianą, w stroju wampira lub 
czarownicy, na półkach sklepowych z „normalnymi” lalkami itp.37 

Podobnych przykładów można by podać znacznie więcej. 
Wszystkie łączy idea śmiechu mimo wszystko, niekiedy śmiechu 
przez łzy lub do łez. Komercjalizacja kultury masowej i tendencja 
twórców do przekraczania kolejnych granic, byle by tylko zasko- 
czyć odbiorcę i zyskać nową publiczność, pozwalają przypuszczać, 
że tego rodzaju produkcji będzie więcej, a uczestnictwo w nich In-
nych z czasem przestanie budzić kontrowersje, o ile nie będzie na-
ruszać zasady dobrego smaku czy jawnie godzić w tabu, których 
przekroczenie w określonych środowiskach mogłoby być zbyt dra-
________________ 

34 <www.filmweb.pl/film/Idioci-1998-69/descs>, [dostęp: 9.04.2015]. 
35 Patrz: J. Plantet, Histoire de l’atelier Clownenroute: et si le rire était une affaire 

sérieuse, Lien Social 2001, nr 7, s. 4–10. 
36 <www.gil.se>, [dostęp: 9.04.2015]. 
37 <www.facebook.com/Cpdockan>, [dostęp: 9.04.2015]. 
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styczne. Jednocześnie pozytywnie zaskakuje odbiór rozmaitych 
form satyry przez same osoby z niepełnosprawnością, które na ogół 
nie widzą w nich nic zdrożnego, o czym świadczą ich komentarze, 
choćby tylko na forach internetowych i grupach dyskusyjnych Fa-
cebooka. Pozostaje tylko wątpliwość, na ile zaangażowanie osób  
z niepełnosprawnością do działań artystycznych w przestrzeni pu-
blicznej przyczyni się do ich integracji. Być może chodzi tylko  
o show i przyciągnięcie uwagi widzów/słuchaczy/czytelników 
znudzonych „normalnością”, których interesuje nie tyle świat In-
nych, co przekraczanie granic przez media38. 

W sferze edukacji pozostaje więc nawiązywanie do idei mię- 
dzykulturowości i poszukiwanie możliwości wykorzystania wspom- 
nianych form satyry i im podobnych między innymi w ramach lek- 
cji wychowawczych. Interesującym przykładem powiązania idei 
międzykulturowości i śmiechu, także w powyższym kontekście, jest 
karta małego humorysty opracowana przez uczniów francuskiej 
szkoły podstawowej. Nawiązanie do kwestii wyśmiewania, różnic 
rasowych, religijnych itp. czyni z tego dokumentu jedyny w swoim 
rodzaju manifest edukacji międzykulturowej przez śmiech: 

Mamy prawo do żartowania, do bawienia się z przyjaciółmi, do śmia-
nia się, gdy mamy na to ochotę i bez ograniczeń. Mamy prawo śmiać 
się bez przeszkadzania innym. 
Deklarujemy, że humor pozwala zdobywać przyjaciół; pomagać ko-
muś tak, by poczuł się lepiej; pozwala czuć się dobrze we własnej skó-
rze. Humor dostarcza nam wytchnienia i uwalnia nas od stresu. Pocie-
sza nas w niektórych kłopotach, a czasem czyni naszą codzienność  
bardziej interesującą; pomaga nam lepiej pracować, dodając nam zapa- 
łu. Także dzięki humorowi jesteśmy radośni, szczęśliwi, jest nam do-
brze razem; dzięki niemu możemy nawiązywać przyjemne relacje  
w dobrej atmosferze. 
Twierdzimy też, że humor nie powinien być złośliwy czy obraźliwy. 
Nie powinien zawierać kpiny ani sprawiać przykrości. Nigdy nie po-
winien godzić w różnice, które istnieją między ludźmi. Nie będzie- 

________________ 

38 Szerzej na ten temat: J. Szubrycht, Pełno sprawnych, Polityka 2015, nr 22,  
s. 80–82. 
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my już żartować z czyjejś rasy, religii czy wyglądu. Nie będziemy już 
żartować z chorób, niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, ze 
stylu życia, myśli i poglądów innych ludzi, z ich nieporadności, nie-
rozwagi ani też z zawodu, który wykonują, ich kultury, płci, biedy  
i pozycji społecznej. 
Uważamy humor za dobrodziejstwo i możliwą broń. Będziemy się sta-
rać, by złym spojrzeniem nie doprowadzić nikogo do łez. 
Dzieci z pierwszej klasy Szkoły Grandclément w Vaulx-en-Velin39. 

Powyższy dokument może być podstawą głębokiej refleksji  
o granicach śmiechu, a raczej o okolicznościach poszukiwania form, 
które pozwolą złośliwy śmiech z kogoś zastępować radosnym 
śmiechem z kimś – także z Innymi. 
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Wprowadzenie 

Wiek XX ugruntował przekonanie, iż żyjemy w rzeczywistości 
„płynnej”1 – niepewnej i chaotycznej – a ludzkie życie nazbyt często 
________________ 

1 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2006. 
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bywa efektem „przemiału”2, czyli skrajnej marginalizacji i pozba-
wienia praw. Te znane powszechnie, metaforyczne diagnozy 
współczesności i (po)nowoczesności, autorstwa Zygmunta Bauma-
na stanowią odpowiedni grunt dla rozważań na temat związków 
prekariatu i niepełnosprawności. Historyczno-ekonomiczne źródła 
zarówno „płynnej nowoczesności”, jak i „życia na przemiał” – trak-
towanych w tym miejscu już nie jako tytuły książek, lecz pojęcia 
mocno osadzone w dyskursie naukowym – obecne są również  
w formułowanej aktualnie teorii prekariatu oraz w interdyscypli-
narnych studiach nad niepełnosprawnością. Z rozrastających się 
dynamicznie naukowych opisów obu zjawisk wyłaniają się przede 
wszystkim kategorie tymczasowości i niepewności jako podstawo-
we konsekwencje elastycznych form zatrudnienia i sytuacji niepeł-
nosprawności. W oczywisty sposób wymienione kategorie są 
wzmacniane, gdy przedmiotem analiz staje się praca samych osób 
niepełnosprawnych oraz formy wynagradzania osób sprawujących 
opiekę nad ludźmi, których niepełnosprawność wyklucza nie tylko 
pracę zawodową, ale także samodzielną egzystencję. Celem niniej-
szego tekstu jest wskazanie, iż na gruncie pedagogiki specjalnej na 
problem prekarności należałoby spojrzeć szerzej niż jedynie w wy-
miarze ekonomicznym, łączonym z neoliberalnym modelem współ-
czesnej gospodarki. Można mianowicie uwzględnić, iż zjawisko 
niepełnosprawności, ujmowane w pogłębionym kontekście wielo-
wymiarowości i systemowości biopsychospołecznego funkcjono-
wania człowieka, domaga się odniesienia tymczasowości i niepew-
ności do obszarów, które do pracy powinny przygotowywać, jak 
edukacja i rehabilitacja, i które z pracy powinny wynikać, jak ży-
ciowa stabilizacja w dorosłym życiu oparta na niezależności finan-
sowej i możliwości automicznego kreowania własnej przyszłości. 
Takie podejście do zarysowanej w tym miejscu problematyki wy-
maga skonfrontowania zjawisk prekarności i niepełnosprawności  
z neoliberalnym model ekonomii późnego kapitalizmu. 

________________ 

2 Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2006. 
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Istota i źródła prekariatu 

Dojście do zasygnalizowanych we wstępie zależności między 
prekarnością i niepełnosprawnością warto poprzedzić analizą języ-
kową, która prowadzi do odkrycia interesującej zbieżności seman-
tyki obu terminów. Powiązane z sobą określenia prekariat i prekar-
ność trafiły do języka polskiego jako kalki z języka angielskiego 
(precarity) lub francuskiego (precarité). W obu przypadkach rdze-
niem niosącym źródłowe znaczenie jest powszechnie znany łaciński 
wyraz caritas, oznaczający rodzaj miłości – miłosiernej, troskliwej  
i opiekuńczej – stanowiącej jedną z trzech cnót teologalnych. To 
etymologiczne znaczenie prekariatu wzmacnia dodatkowo wyraź-
nie obecny rdzeń czasownikowy, mianowicie obecny we współczes- 
nej angielszczyźnie wyraz to care znaczący tyle, co „dbać, troszczyć 
się, przejmować się czymś”3. Nietrudno skojarzyć, że troska wiąza-
na z etymologią prekariatu jest tym samym językowym kluczem, 
który zaistniał nie tylko w dawniejszych publikacjach psychopeda-
gogicznych4, ale do dzisiaj bywa wykorzystywany w wyrażeniu 
dziecko specjalnej troski jako część eufemistycznej konstrukcji języ-
kowej zastępującej chorobę, niepełnosprawność lub upośledzenie5. 
Zarówno w przypadku prekariatu, jak i niepełnosprawności troska 
może być zatem rozumiana jako przejaw trwałości chrześcijańskiej 
idei wsparcia (najczęściej modlitwą) kogoś doświadczającego fatal-
nej sytuacji życiowej. W tym kontekście tylko pozornie zaskakiwać 
może fakt, iż prekaria w znaczeniu współczesnym jest terminem 
________________ 

3 J. Sowa, Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] J. Sokołowska (red.), Robot-
nicy opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztuki, Łódź 2010, s. 108. 

4 Głównie za sprawą znanej, wydawanej dwukrotnie w latach 1972 i 1979 
książki Tadeusza Gałkowskiego pt. Dzieci specjalnej troski. 

5 „Dziecko specjalnej troski” nadal pojawia się w publikacjach metodycznych  
i popularno-naukowych (np. J. Popławska, B. Sierpińska, Zacznijmy razem. Dzieci 
specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych, 
WSiP, Warszawa 2002; M. Aly, Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia. Wcześniak, 
opóźniony w rozwoju, upośledzony czy po prostu inny? Poradnik dla rodziców i terapeutów, 
GWP, Gdańsk 2004). 
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stosowanym przez lewicową krytykę i teorię społeczną6, a jego inte-
lektualne zaplecze wiązać należy z szeroko ujętym poststrukturali-
zmem, szkołą frankfurcką i analizami przyczyn studenckich prote-
stów z roku 1968. W istocie przecież wczesne chrześcijaństwo jest 
idealnym modelem społecznym, u podstaw którego są równość  
i wspólna własność, którym towarzyszy realna troska o los potrze-
bujących wsparcia. 

Definiowanie prekariatu ujawnia jeszcze jeden ważny kontekst 
znaczeniowy, zasygnalizowany przeze mnie w tytule niniejszego 
artykułu. W dostępnej od niedawna w polskim przekładzie książce 
Guya Standinga czytamy, że „prekariat może być opisany jako  
neologizm łączący przymiotnik «niepewny» [ang. precarious] z rze-
czownikiem «proletariat»”7. Egzystencjalny wymiar pojęcia pre- 
kariat, ujawniający się w opisie sytuacji życiowej odrębnego,  
a jednocześnie bardzo rozpowszechnionego typu grupy socjoeko-
nomicznej, tworzonej przez osoby, które ogólnie można określić 
jako pracowników zatrudnionych na umowach czasowych, jest  
w mojej ocenie kolejnym aspektem łączącym prekaria z niepełno-
sprawnością. Tymczasowość i niepewność w podobny sposób cha-
rakteryzują zarówno byt osób zatrudnianych na podstawie umów  
o pracę, obrazowo nazywanych śmieciowymi, jak i egzystencję osób 
niepełnosprawnych wraz z skupionymi wokół nich opiekunami, 
którymi najczęściej są rodzice (głównie matki) zmuszeni do rezyg- 
nacji nie tylko z pracy zawodowej (również tej prekarnej), ale także 
z czasu wolnego, odpoczynku i osobistego rozwoju. 

Linda Tirado, nazywana „celebrytką prekariuszy”, w następują-
cy sposób określiła egzystencjalno-ekonomiczne konsekwencje 
tymczasowości i niepewności pracy prekarnej: „Nigdy nie będzie-
my wypoczęci. Nigdy nie będziemy pełni nadziei. Nigdy nie poje-
________________ 

6 Zob. G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki,  
P. Kaczmarski, M. Karolak, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014; A. Mabrouki, Gener-
ation precaire, Le Cherche Midi, Paris 2004; J. Butler, Precarious Life: The Powers of 
Mourning and Violence, Verso, London 2004. 

7 G. Standing, dz. cyt., s. 43. 
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dziemy na wakacje. Nigdy. Samo to, że jesteśmy biedni, gwarantuje, 
że nigdy nie będziemy niebiedni. Nie daje to nam wielu powodów, 
żeby się starać”8. Pytanie o źródła prekariatu powinny zatem doty-
czyć źródeł biedy jako czynnika, który we współczesnym świecie 
jest głównym powodem zgody na jakąkolwiek pracę, a więc najczę-
ściej na warunkach dyktowanych przez nastawionego na zysk pra-
codawcę. Istota problemu jest oczywiście głębsza i wiązana jedno-
znacznie z globalnymi mechanizmami ekonomicznymi, które  
w krajach rozwiniętych przyjęły postać dominacji zasad wolnego 
rynku. Stąd neoliberalizm jako określenie modelu gospodarki,  
której rozwój oparty jest na elastycznym i wolnym rynku pracy. 
Produktywność, konkurencyjność i zysk to podstawowe cele wol-
norynkowej, neoliberalnej polityki państw, w których z tych powo-
dów rośnie kapitał niewielkiej grupy najbogatszych osób przy  
jednoczesnej reprodukcji ubóstwa wśród wielkiej masy ludzi za-
trudnianych głównie w usługach i prawie wyłącznie na podstawie 
umów czasowych9. 

Dzisiejsze warunki ekonomiczne zglobalizowanej rzeczywisto-
ści mają swoje źródło w przemianach społecznych drugiej połowy 
XX w., stanowiących zarówno reakcję na kondycję moralną czło-
wieka porażonego skalą i okrucieństwem wojen światowych, jak  
i wyraz buntu młodego pokolenia wobec skostniałej polityki i eko-
nomii prowadzących do konsumpcyjnego uzależnienia od pracy  
i władzy państwowej. Społeczne i polityczne przeobrażenia to  
w istocie zerwanie z pewną wersją systemu policyjnego opisane- 
go przez Jana Sowę – za Jacquesem Rancière’em10 – jako taki, 
„który ma dopilnować, aby każdy i każda zajmowali odpowiednie 
miejsce, żeby wykonywali odpowiednią funkcję, spełniali swoją 
rolę oraz żeby byli tam, gdzie powinni być”11. Neoliberalna globali-
________________ 

8 Z rozmowy Katarzyny Wężyk z Lindą Tirado zamieszczonej w: Duży Format 
2015, nr 17/1128, s. 16. 

9 Zob. G. Standing, dz. cyt., s. 35–45. 
10 J. Rancière, Na brzegach politycznego, tłum. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Wyd. Kor-

poracja Ha!art, Kraków 2008. 
11 J. Sowa, dz. cyt., s. 102. 
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zacja12, jako podstawowe źródło prekarności, przeciwstawia wol-
ność człowieka wolnemu rynkowi, prowadząc do napięcia społecz-
nego będącego nie tylko wyrazem aktualnych problemów młodego 
pokolenia, najbardziej doświadczonego niepewnością pracy na 
umowach czasowych, ale także pokłosiem studenckich protestów  
z roku 1968 wraz z ich intelektualnym zapleczem – filozofią post-
strukturalną czy szkołą frankfurcką13. Guy Standing wymienia  
w tym kontekście Pierre`a Bourdieu, któremu przypisuje sformuło-
wanie problemu prekarności14 oraz Michela Foucaulta i Jürgena 
Habermasa z ich powszechnie znanymi analizami dyskursu władzy 
i wiedzy oraz różnicy i wykluczenia. Za kluczową dla wyrażenia 
istoty prekarności przyjmuje się książkę pt. Imperium, autorstwa 
Michaela Hardta i Antonio Negriego15, w której wyjaśnione zostały 
mechanizmy prowadzące od dekolonizacji do globalizacji przy jed-
noczesnym kształtowaniu się aterytorialnej władzy i dominacji 
transnarodowych korporacji. Z kolei tekstem opisującym podłoże 
ruchów kontestacyjnych sprzed pół wieku, w których dostrzega się 
wspólny wymiar sprzeciwu wobec konsumpcyjnej stagnacji społe-
czeństw Europy Zachodniej i współczesnego buntu prekariuszy, 
jest publikacja Herberta Marcusego, przedstawiciela szkoły frank-
furckiej, zatytułowana Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią 
rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego16. W tej wydanej po raz 
pierwszy w roku 1964 książce Marcuse sformułował tezę, iż nad-
________________ 

12 Pedagogiczne aspekty neoliberalnej globalizacji wykazała ostatnio E. Potulic-
ka, analizując wpływ reform neoliberalnych na współczesny system edukacyjnych 
Stanów Zjednoczonych AP (E. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach 
Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2014). 

13 Zob. G. Standing, dz. cyt., s. 36. 
14 Zob. P. Bourdieu, La précarité est aujourd’hui part out, [w:] P. Bourdieu, Contre-

feux, Liber Raisons d’agir, Paryż 1998, s. 96–102. 
15 M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Wyd. W.A.B., 

Warszawa 2005. 
16 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społe-

czeństwa przemysłowego, wstęp W. Gromczyński, tłum. S. Konopacki i in., PIW, War-
szawa 1991. 
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miar dóbr materialnych doprowadził do pozbawienia robotników 
ich rewolucyjnej siły. W ten sposób miejsce proletariatu stopniowo 
zaczął zajmować prekariat. 

„Poruszenie prekariatu”, wykorzystując terminologię i opis wy-
darzeń proponowane przez Guya Standinga, nastąpiło u progu  
XXI w., gdy „1 maja 2001 r. 5 tys. ludzi, głównie studentów i akty-
wistów, zgromadziło się w centrum Mediolanu na alternatywnym 
pochodzie 1-majowym. 1 maja 2005 r. ich szeregi liczyły już znacz-
nie powyżej 50 tys., a według niektórych szacunków nawet ponad 
100 tys. EuroMayDay stał się ogólnoeuropejską inicjatywą, w ra-
mach której setki tysięcy głównie młodych ludzi wyszły na ulice 
miast całej Europy. Demonstracje te wyznaczyły początek poruszeń 
globalnego prekariatu”17. Neoliberalne reguły rynkowe, stanowiące 
podstawę funkcjonowania gospodarek rozwiniętych społeczeństw, 
stały się jednocześnie zaczynem społecznego fermentu obejmujące-
go coraz szersze kręgi osób buntujących się wobec braku życiowej 
stabilności. Właśnie w takim kontekście umieszczane są obecnie 
osoby niepełnosprawne, których społeczne wykluczenie wzmac-
niane jest barierami neoliberalnej ekonomii. 

Prekariat i niepełnosprawność  
jako problemy ekonomiczno-społeczne 

Studia nad niepełnosprawnością (disability studies) jednoznacz-
nie łączą neoliberalne źródła prekariatu z opisem warunków funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych w ramach gospodarki wolno-
rynkowej. Charakterystyczne jest jednak w tym przypadku to, iż 
jako przyczynę marginalizacji podaje się również podaż usług edu-
kacyjno-terapeutycznych, których nadmiar łączony jest z tradycyj-
nym ujmowaniem utylitarnego celu edukacji specjalnej. Trwanie 
przy przekonaniu, iż użyteczność społeczna równa jest wartości 
człowieka, wzmacnia nie człowieka niepełnosprawnego, lecz wolny 
________________ 

17 G. Standing, dz. cyt., s. 35. 
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rynek usług terapeutycznych. Zgodnie z takim tokiem rozumowa-
nia „w krajach bogatych ekspansja wolnego rynku prowadzi do 
rozrostu usług edukacyjnych i form wsparcia wzmacniających mo-
del intelektualnego i fizycznego dopasowania osób niepełnospraw-
nych do ekonomicznych warunków pracy”18. Włączenie problema-
tyki niepełnosprawności w obszar studiów społecznych wiąże się  
z przyjęciem i kontynuacją krytycznych wymiarów teorii społecz-
nych, wśród których najważniejszymi są studia feministyczne, teo-
ria queer i postkolonializm19. 

Z jednej strony należy zauważyć, że sytuacja społeczna człowie-
ka niepełnosprawnego (od wczesnego dzieciństwa) jest w pierwszej 
kolejności wyzwaniem dla rodziców poszukujących konkretnych 
form wsparcia i rzadko – początkowo – dostrzegających inną per-
spektywę niż pomoc własnemu dziecku, z drugiej natomiast jest 
oczywiste, że edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
wraz z działaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dotyczą z cza-
sem wielu zróżnicowanych podmiotów, z założenia pozytywnie 
włączających się w codzienną, bardzo wieloraką pracę na rzecz 
praw i osobowej autonomii ludzi niepełnosprawnych. Niebagatelna 
rola w tym procesie stowarzyszeń rodziców angażujących osobiste 
zasoby, specjalistów i wolontariuszy w połączeniu z rosnącym udzia-
łem dorosłych osób niepełnosprawnych w samorzecznictwie swych 
potrzeb mogą być potraktowane jako potwierdzenie zainicjowania 
przemiany społecznej pozycji i roli osób z niepełnosprawnością,  
w czym nietrudno znaleźć analogię z innymi grupami społecznymi 
występującym przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć, kolor 
skóry, typ seksualności czy formę zatrudnienia lub jego brak. 

Niepełnosprawność jako zagadnienie teoretyczne jest rozpatry-
wana nie tyle w kontekście straty biologicznej, której oczywistość 
________________ 

18 A. Roulstone, C. Barnes (eds), Working Futures: Disabled People, Policy and So-
cial Inclusion, The Policy Press, Bristol 2005, za: D. Goodley, Disability Studies: An 
Interdisciplinary Introduction, Sage Publications Ltd., London 2010, s. 2. 

19 D. Goodley, B. Hughes, L. Davis, Introducing Disability and Social Theory, [w:] 
D. Goodley, B. Hughes, L. Davis (eds), Disability and Social Theory, New Develop-
ments and Directions, Palgrave Macmillan, New York 2012, s. 2. 
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nie powinna być kwestionowana, ile jako wyraz społecznej, kultu-
rowej, ekonomicznej i politycznej marginalizacji. Wzrost liczby osób 
niepełnosprawnych w skali globalnej wiąże się zarówno z konflik-
tami zbrojnymi, niedożywieniem, ubóstwem, przeludnieniem czy 
pracą dzieci, co dotyczy przede wszystkim obszarów słabszych 
ekonomicznie, jak i ze wspomnianą presją nieustannego dostoso-
wywania się do wymogów wolnego rynku, co z kolei jest głównym 
problemem krajów najbogatszych20. 

Społeczno-ekonomicznych nadużyć wynikających z obniżonej 
sprawności psychofizycznej doświadczają bezpośrednio nie tylko 
same osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, spośród któ-
rych duża część decyduje się na przejęcie wszystkich obowiązków 
opiekuńczych. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością wymaga perma-
nentnego i całożyciowego wsparcia, oznacza to dla jej opiekunów 
(najczęściej rodziców, w tym głównie matek) zarówno rezygnację  
z osobistych planów życiowych, kariery zawodowej, aspiracji spo-
łecznych, jak i nienormowaną pracę fizyczną wymagającą często 
niemałych kwalifikacji pielęgniarskich. Dotyczy to oczywiście tylko 
wybranej i nie tak licznej grupy osób z głęboką, złożoną niepełno-
sprawnością21, ale sytuacja ta stanowi bardzo dobrą ilustrację pro-
blemu ekonomicznego wykluczenia i społecznej marginalizacji ro-
dzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, decydujących 
się na rezygnację z pracy zawodowej, co jest warunkiem otrzymy-
wania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym. 

Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w polskim parla-
mencie, który w kwietniu 2014 r. być może po raz pierwszy uświa-
domił szerszym grupom społecznym, że istnieje tego typu problem, 
może być także ilustracją prekarnego charakteru pracy, jaką wyko-
nują rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Najważniejsza wydaje 
________________ 

20 D. Goodley, Disability Studies, dz. cyt., s. 2. 
21 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, że w roku 2014 liczba opie-

kunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia wynosiła 200 tys., 
<http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,7046,informator-wspar 
cie-dla-dzieci-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html>, [dostęp: 22.05.2015]. 
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się w tym przypadku kwestia różnicowania opieki nad dzieckiem  
i dorosłą osobą z niepełnosprawnością, z czym wiąże się nie tylko 
tymczasowość otrzymywanych świadczeń, ale także niemożność 
spojrzenia na realną pracę w kontekście jej uzawodowienia i powią-
zania z całożyciową sytuacją osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Na sytuację społeczno-ekonomiczną tej grupy społecznej warto 
jednak spojrzeć także w kontekście paradygmatu normalizacyjnego 
i emancypacyjnego. Wykluczenie, którego doświadczają, można 
oczywiście rozpatrywać jeszcze bardziej radykalnie, gdyż barierom 
ekonomicznym zawsze towarzyszą również te o charakterze spo-
łeczno-kulturowym i środowiskowym, ale należy także dostrzec 
przykłady zmian stanowiących efekt stopniowego realizowania 
wizji normalizacyjnej. Od lat 60. ubiegłego wieku podnoszona jest 
kwestia normalizacji środowisk życia osób niepełnosprawnych, co 
pozwoliło na konsekwentne odchodzenie od pseudoutylitarnego 
dostosowywania się osób niepełnosprawnych do aktualnych wy-
mogów życia społecznego. Wychodząc od analizy warunków 
mieszkaniowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, norma-
lizacja stała się z czasem ideą odnoszoną także do pracy i aktywno-
ści pozazawodowej osób niepełnosprawnych. Współczesny namysł 
nad realizacją idei i zasad normalizacji należy odnieść do aktual-
nych warunków ekonomicznych i wzorów społeczno-kulturowych, 
które na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat – nie tylko w tak 
oczywisty sposób, jak w przypadku Polski i innych byłych krajów 
socjalistycznych – uległy wolnorynkowym przemianom. 

Podstawowy i niezmienny sens normalizacji, zgodnie z definicją 
twórcy jej zasad Wolfa Wolfensbergera, to „zastosowanie środków 
maksymalnie zgodnych z normą kulturową, w celu zainicjowania 
i/lub podtrzymywania zachowań i cech jednostki odpowiadających 
w jak największym stopniu standardom kulturowym”22. Aktywna 
________________ 

22 D. Rowley, Jak budować szczęśliwą przyszłość osób ze znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną, [w:] G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Wybrane zagadnienia etyczne, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000, s. 145. 
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postawa otoczenia społecznego wobec potrzeb osoby z niepełno-
sprawnością zakłada uruchomienie jej osobistych zasobów w ra-
mach zaoferowanego wsparcia. Jest to jednocześnie proces wspól-
nego kreowania warunków życia, co oznacza realny współudział 
osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu decyzji dotyczących 
warunków osobistego funkcjonowania. 

Odnoszenie pierwotnych założeń normalizacji do osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną wiąże się ze specyfiką oceny ich moż-
liwości samodzielnego kierowania własnym życiem w kontekście 
powiązania umiejętności wyrażania potrzeb i osobistych upodobań 
z ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Jedno-
cześnie analiza konkretnych wymiarów normalizacji, wśród których 
kluczową rolę można przypisać wspomaganym formom pracy osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzi nas ponownie  
ku problematyce wolnorynkowej ekonomii. Jak pisał A. Krause: 
„Normalizacja pracy osób niepełnosprawnych zakłada bowiem jej 
ekonomiczną opłacalność i podporządkowanie regułom rynku. 
Specjalne przywileje, jakie posiada ta grupa zawodowa, nie mogą 
zastąpić przecież sensowności wykonywanej pracy”23. Okazuje się 
więc, że neoliberalizm może stanowić również pozytywny impuls 
zmieniający tradycyjne podejście do sytuacji osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy. Chodzi bowiem nie o jakiekolwiek zajęcie, 
które wypełnia czas i bywa nazywane terapią przez pracę lub – 
ewentualnie – terapią zajęciową, lecz o czynności mające sens eko-
nomiczny, stanowiące z ofertą wsparcia (w zakresie samej pracy 
oraz mieszkalnictwa i form spędzania czasu wolnego) spójny sys-
tem wspomaganego zatrudnienia i mieszkalnictwa. Coraz liczniej-
sze przykłady realizacji w Polsce tak zaprojektowanych działań na 
rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczą 
o jakościowej zmianie w polityce społecznej na rzecz osób niepełno-
sprawnych, co nie byłoby możliwe bez – opisanego wcześniej – za-

________________ 

23 A. Krause, Normalizacja jako paradygmat myślenia i działania w pedagogice spe-
cjalnej, [w:] C. Kosakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepeł-
nosprawnych, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 48. 
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angażowania rodziców oraz wspierających ich specjalistów, wolon-
tariuszy, samorządowców i urzędników24. 

Nie oznacza to w żadnym razie jednoznacznego przezwycięże-
nie ekonomicznych i społecznych barier w funkcjonowaniu osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Kwestia ta jest nadal bardzo zróż-
nicowana, w oczywisty sposób zależąc od rodzaju i stopnia niepeł-
nosprawności, a także od lokalnych warunków społeczno-gospo- 
darczych, zaangażowania aktualnych władz centralnych i samorzą-
dowych, determinacji opiekunów. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną lub ze spektrum zaburzeń autystycznych (w tym dru-
gim przypadku szczególnie wyraźnie widać jeszcze brak rozwiązań 
systemowych w kontekście pracy i mieszkalnictwa) wymagają 
wsparcia również w zakresie występowania we własnym imieniu, 
czyli w (samo)rzecznictwie. Jeżeli natomiast niepełnosprawność nie 
dotyczy możliwości mentalnych, lecz w inny sposób wpływa na 
________________ 

24 Za przykład mogą posłużyć „system stargardzki” lub Zakład Aktywności 
Zawodowej i system mieszkań chronionych, które powstały dzięki zaangażowaniu 
samorządu szczecińskiego i gmin ościennych. W obu przypadkach kluczową rolę 
inspirującą i koordynującą konkretne działania odegrało Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W publikacji dokumentującej efekty 
współpracy w Stargardzie Szczecińskim znajdziemy sformułowania, co do których 
nie ma wątpliwości, iż są sprzeciwem wobec neoliberalnych źródeł prekariatu: 
„«System stargardzki» był budowany świadomie jako rozwiązanie odpowiadające 
krystalizującej się w trakcie transformacji ustrojowej, nowoczesnej polityce społecz-
nej, rozumianej jako proces charakteryzujący się postępującą demokratyzacją  
i decentralizacją. Ważną kwestią nowoczesnej polityki społecznej jest to, że nie 
ogranicza się ona jedynie do poprawiania materialnych warunków bytu społeczeń-
stwa, do kwestii dystrybucji dochodów oraz zapewniania warunków życia rozu-
mianego jako konsumpcja dóbr i usług, do ochrony najsłabszych i doraźnego roz-
wiązywania palących kwestii społecznych. Nowoczesna polityka społeczna 
ukierunkowana jest na budowę warunków postępu społecznego, na poszukiwanie 
trwałych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i ekonomicznych służących skutecz-
nej realizacji zadań solidaryzmu, równości i sprawiedliwości społecznej oraz urze-
czywistnianiu wizji przyjaznego państwa” (M. Anasz, K. Mrugalska, J. Wojtyńska, 
M.M. Ferenc, Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji  
i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Forum 
Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012, s. 46.) 
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codzienne funkcjonowanie, to sama osoba niepełnosprawna może 
być gotowa do reprezentowania swoich interesów i artykułowania 
potrzeb, w czym wpisuje się najczęściej we współczesny model spo-
łecznego buntu wobec (do)wolności rynku pracy i niepewnej egzy-
stencji. 

Podsumowanie 

Mimo symptomów pozytywnych zmian sytuacja osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin nadal może służyć za przykład społeczno- 
-ekonomicznego wykluczenia, marginalizacji praw i potrzeb. Warto 
jednak zaznaczyć, nawiązując do poczynionych we wstępie analiz 
językowych i podsumowując zarazem przeprowadzony w artykule 
wywód, że tak w przypadku prekariatu, jak wobec osób niepełno-
sprawnych i ich najbliższego otoczenia społecznego należałoby po-
rzucić semantyczne uzależnienie od troski i skupić się na opisie 
działań umożliwiających aktywny współudział wszystkich zainte-
resowanych grup w przezwyciężaniu obiektywnych i subiektyw-
nych źródeł egzystencjalnej niepewności. Choć troskę w odniesieniu 
do prekariatu i niepełnosprawności możemy i powinniśmy trakto-
wać przede wszystkim jako istotny element szerokiego pola seman-
tycznego obu pojęć, to nie sposób ignorować fakt, że ich definiowa-
nie wpływa na utrwalenie uproszczonego sposobu postrzegania 
grup społecznych wymagających realnego wsparcia. W artykule 
poruszone zostały zagadnienia ilustrujące polityczne uwikłanie 
badań społecznych budujących swoje teorie zarówno w paradyg-
macie krytycznym (radykalnej zmiany społecznej), jak i w konstruk-
tywistyczno-interpretatywnym (wyjaśnianie i interpretacja zjawisk 
społecznych). Podjęta przeze mnie próba połączenia znaczeń oraz 
społecznych konsekwencji prekarności i niepełnosprawności wska-
zuje na zagrożenia związane z radykalnym i jednostronnym eks-
ponowaniem praw przy jednoczesnym braku osobistego (lub  
grupowego) zaangażowania w proces społecznej zmiany. Niebez-
pieczeństwo podstawowe – jak sygnalizuje w swej książce Guy 
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Standing25 – to podatność grup wykluczonych społecznie i wyklu-
czeniem zagrożonych na poglądy populistyczne i skrajnie radykal-
ne, czego ludzkość doświadczyła już niejednokrotnie i zawsze ze 
szkodą dla większości uczestników życia społecznego. 
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System oświaty w Polsce zakłada istnienie szkół specjalnych, 
klas specjalnych, szkół integracyjnych, klas integracyjnych oraz 
szkół i klas ogólnodostępnych. Te ostatnie często zwane są maso-
wymi. Do wszystkich wymienionych typów klas czy szkół mogą 
uczęszczać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
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W roku szkolnym 2013/2014 uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych było 36,5 tys.,  
z czego w oddziałach integracyjnych kształciło się 38,4%1. 

Klasy integracyjne organizowane są dla dzieci i młodzieży z na-
stępującymi rodzajami niepełnosprawności: deficytami słuchu 
(osoby niesłyszące i słabosłyszące), deficytami wzroku (niewidome, 
słabowidzące), niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnospraw-
nościami sprzężonymi2 oraz dla uczniów niedostosowanych spo-
łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym3. Uczniowie 
ci mogą kształcić się w szkole podstawowej do końca roku szkolne-
go w roku kalendarzowym, w którym kończą 18. rok życia, nato-
miast w przypadku gimnazjum do roku, w którym kończą 21. rok 
życia, a w szkole ponadgimnazjalnej do 23. roku życia4. 

Przepisy regulujące istnienie klas integracyjnych określają liczbę 
osób, która może się w nich kształcić. Wynosi ona od 15 do  
20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością. Co 
ważne, jeśli u ucznia występuje niepełnosprawność złożona, można 
zmniejszyć liczbę osób w klasie o dwie5. W klasie integracyjnej za-

________________ 

1 Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 91, 154. 

2 Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólno-
dostępnych lub integracyjnych, § 1. 

3 Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólno-
dostępnych lub integracyjnych, § 2. 

4 Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólno-
dostępnych lub integracyjnych, § 3. 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w spra-
wie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, zał.  
nr 2, § 5. 
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trudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Powinien on 
posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej6. 

Program edukacyjny w klasie integracyjnej jest taki sam, jak  
w klasie ogólnodostępnej. Inne są natomiast metody, formy i środki 
nauczania. Jedynie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu głębszym realizują odrębny program nauczania7. 

Do szkoły integracyjnej czy klasy integracyjnej w placówce 
ogólnodostępnej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum 
dziecko przyjmowane jest na wniosek jego rodziców/prawnych 
opiekunów, przy czym: 

1) dzieci z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 

2) dzieci pełnosprawne na podstawie takich samych przepisów, 
jak w sytuacji rekrutacji do szkół ogólnodostępnych – stosuje 
się przepisy art. 2–5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej 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. 

Rodzice dziecka z niepełnosprawnością po uzyskaniu orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego stają przed wyborem pla-
cówki dla swojego dziecka. Mogą wybrać szkołę/klasę specjalną, 
szkołę/klasę integracyjną, klasą ogólnodostępną8. 

Klasa integracyjna musi spełniać wiele warunków, aby właśnie 
tam dziecko z niepełnosprawnością mogło w sposób pełny rozwijać 
________________ 

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszko-
lach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, § 6. 

7 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

8 Szczegółowy opis poszczególnych instytucji oświatowych, w których mogą 
kształcić się uczniowie z niepełnosprawnością, można odnaleźć w: A. Twardowski, 
Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 2008, s. 548–555 oraz D. Gorajewska (red.), 
Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji, Warszawa 2008. 
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swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. Oczywiście musi być przy-
stosowana pod względem infrastruktury i pomocy dydaktycznych, 
które pomogą uczniowi poznawać otaczający świat. Należy zauwa-
żyć, że przygotowania nie polegają tylko na stworzeniu odpowied-
niego miejsca – to tak naprawdę jest to element najłatwiejszy. Wiele, 
jeśli nie najwięcej, zależy od przygotowania nauczyciela, rodziców 
oraz samego ucznia. 

W przypadku szkół z klasami integracyjnymi konieczne jest nie 
tylko przygotowanie ucznia o specjalnych potrzebach, ale również 
uczniów pełnosprawnych. Edukacja integracyjna nie może opierać 
się na przypadku, ale na przemyślanym oddziaływaniu, w którym 
niebagatelną rolę odgrywają rodzice. Nastawienie opiekunów 
dziecka, ich postawy wpływają w dużym stopniu na zachowania 
prezentowane przez dzieci. Edukacja integracyjna powinna być 
wtórna w stosunku do działań integracyjnych, które powinny roz-
począć się już w „w pierwszych latach życia dzieci, w rodzinie, kie-
dy jeszcze nie zostały ukształtowane i utrwalone negatywne posta-
wy wobec mniej sprawnych”9. Ważne są zatem motywy wyboru 
szkoły integracyjnej przez rodziców. Wybór placówki oświatowej 
powinien być przemyślaną i świadomą decyzją. Z motywami wiążą 
się nieodzownie oczekiwania względem szkoły. 

Oczekiwania rodziców 

Rodzice formułują wiele oczekiwań zróżnicowanych ze wzglę-
du na ich treść i rodzaj. Dorota Zawadzka wskazuje na istnienie 
oczekiwań wobec nauczyciela (by był osobą z bardzo dobrym przy-
gotowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi), ocze-
kiwań wobec szkoły (głównie dotyczą warunków, które mogą za-
gwarantować dziecku bezpieczeństwo i umożliwią wszechstronny 
________________ 

9 Z. Kazanowski, B. Mazur, Samoocena młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
w stopniu lekkim jako wyznacznik integracji społecznej, [w:] G. Dryżałowska, H. Żuraw 
(red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademickie „Żak”, War-
szawa 2004, s. 170. 
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rozwój), oczekiwań wobec bazy szkolnej (w szczególności w aspek-
cie nowoczesnego wyposażenia klas lekcyjnych, liczebności uczniów 
w oddziale oraz racjonalnego obciążenia uczniów nauką w ciągu 
tygodnia), oczekiwań dotyczących relacji nauczyciela z dzieckiem 
(w zakresie indywidualizacji), oczekiwań związanych z kontaktem 
między nauczycielami a rodzicami10. Jolanta Rafał-Łuniewska na 
podstawie indywidualnych rozmów z rodzicami wskazała na ist-
nienie następujących oczekiwań głównych opiekunów dziecka: 

– „indywidualnego podejścia do dziecka; 
– rzetelnych informacji o działaniach szkoły; 
– nauczania samodzielności, korzystania z różnych źródeł in-

formacji; 
– sprawiedliwego podejścia do ucznia; 
– rozwijania uzdolnień i zainteresowań ucznia; 
– pomocy w przezwyciężaniu trudności, akceptacji dziecka; 
– wskazania metod skutecznego uczenia się; 
– życzliwej atmosfery; 
– profesjonalizmu nauczyciela, wykwalifikowanej kadry na- 

uczycieli i specjalistów; 
– rozwijania samodzielności u dzieci; 
– wyposażenia dziecka w operacyjną wiedzę i umiejętności; 
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecku; 
– sprzyjania rozwojowi osobowości; 
– różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych; 
– pozytywnych oddziaływań wychowawczych; 
– sprawiedliwego traktowania dziecka; 
– udzielania pomocy w trudnych sytuacjach; 
– zauważania inności dziecka i odpowiednich działań; 
– bogatej bazy dydaktycznej”11. 

________________ 

10 D. Zawadzka, Biblioteczka refleksyjnego praktyka. Nauczyciele i rodzice – sprzy-
mierzeńcy w edukacji i wychowaniu, <http://www.praktykinauczycielskie.dsw.edu. 
pl/wp-content/uploads/2011/03/Seminarium_D.Zawadzka_06_05.pdf>, s. 12–13, 
[dostęp: 28.05.2015]. 

11 J. Rafał-Łuniewska, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
razem – rodzice i szkoła, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, <www.zsl-goraj.cil. 
pl/dokumenty/wdsp.pdf>, s. 30–31, [dostęp: 28.05.2015]. 
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Zauważa się, iż rodzice uczniów uczący się w klasach integra-
cyjnych mają wiele obaw dotyczących tego rodzaju kształcenia. 
Rodzice uczniów z niepełnosprawnością mogą uznawać szkołę 
integracyjną lub masową jako najlepszą opcję kształcenia, która 
pozwoli zaspokoić potrzeby emocjonalne i społeczne12. Rodzice 
pełnosprawnych dzieci natomiast mogą uznawać, iż uczniowie  
z niepełnosprawnością będą faworyzowani, a na innych będzie 
ciążył obowiązek nieustannej pomocy. Dzieci pełnosprawne w opi-
nii ich opiekunów mogą być narażone na ataki uczniów z niepełno-
sprawnością. Obawy mogą dotyczyć również niskiego poziomu 
nauczania13. Pokrywają się one z potocznymi opiniami o funkcjo-
nowaniu klas integracyjnych14. Z tego względu wśród czynników 
mających wpływ na wdrażanie inkluzji odnajdziemy właśnie: 
„omówienie obaw nauczycieli i rodziców [D.P.] dotyczących włą-
czenia do klas uczniów ze specyficznymi trudnościami, zwłaszcza  
z zaburzeniami zachowania”15. 

Z badań Zenona Gajdzicy wynikają następujące motywy wybo-
ru placówki integracyjnej przez rodziców pełnosprawnych uczniów: 

– uznanie, że klasa integracyjna spełnia warunki (dodatkowy 
nauczyciel, mniejsza liczebność klasy) zapewniające wyższy 
poziom kształcenia; 

________________ 

12 M. Rogalińska, „3D” w szkole masowej, a rzeczywistość, [w:] Z. Janiszewska- 
-Nieścioruk (red.), Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni współczes- 
nego systemu edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2010, s. 134–135; A. Twardowski, Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy 
edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 25. 

13 M. Rogalińska, „3D” w szkole masowej …, dz. cyt., s. 134–135. 
14 Z. Gajdzica, Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako 

przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2014, s. 69. 

15 A. Zamkowska, Modele wsparcia udzielanego uczniowi z niepełnosprawnością  
w szkole inkluzyjnej – rozwiązania zagraniczne, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), 
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni współczesnego systemu eduka-
cji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 109. 
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– pozytywne opinie innych rodziców; 
– aprobata idei integracji; 
– uznanie, że dziecko nabędzie przydatnych doświadczeń oraz 

właściwych etycznie postaw życiowych; 
– uznanie, iż klasa integracyjna stwarza lepsze warunki rozwoju 

dla dzieci z trudnościami w uczeniu się16. 
Stanisława Mihilewicz w badaniach opinii rodziców dzieci 

uczących się w szkołach integracyjnych wskazała, że główni opie-
kunowie uznają, iż kształcenie integracyjne pozwala nauczyć się 
życzliwości dla innych, akceptacji, cierpliwości, wytrwałości, zdo-
być większą świadomość równości ludzi między sobą, równości  
w zakresie dostępu do nauki oraz zwiększyć liczbę nowych do-
świadczeń17. Wyniki uzyskane przez Agnieszkę Żytę w badaniach, 
w których uczestniczyli rodzice uczniów z głębszą niepełnospraw-
nością intelektualną, wskazują, że 81% respondentów dostrzegło 
wiele szans w integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jednakże 77% badanych rodziców dostrzegło również różnego ro-
dzaju zagrożenia. Przebywanie osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną ze sprawnymi rówieśnikami może zranić emocjonalnie 
uczniów z ograniczeniami sprawności poprzez poniżanie, wyśmie-
wanie, dokuczanie, agresję, izolację, lekceważenie18. 

________________ 

16 Z. Gajdzica, dz. cyt., s. 68. 
17 S. Mihilewicz, Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełno-

sprawnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełno-
sprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 339–340. 

18 A. Żyta, Szanse i zagrożenia integracyjnego kształcenia i bytowania osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), 
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 29–31; por.: M. Chodkowska, Razem 
damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego społeczeństwa, WSiP, Warszaw 2009,  
s. 30–33; K. Ćwirynkało, Pozycja socjometryczna uczniów niepełnosprawnych a postawa 
nauczycieli wobec integracji, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integra-
cja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 269–275. 
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Powyżej opisane badania wskazują na istnienie różnorodnych 
oczekiwań rodziców. Mogą nimi kierować zróżnicowane motywy 
wyboru placówki integracyjnej czy klasy integracyjnej w szkole 
ogólnodostępnej. 

Problematyka badań własnych 

Punktem wyjścia badań własnych były rozważania na temat 
motywów wyboru szkoły i oczekiwań względem niej formułowa-
nych przez rodziców. Przedstawiono dwa zasadnicze cele: 

1. Zbadać motywy, jakimi kierowali się rodzice w wyborze 
szkoły integracyjnej. 

2. Zbadać, w jakim stopniu w ocenie rodziców ich oczekiwania 
zostały spełnione. 

Problemy główne określono następująco: 
1. Co kierowało rodzicami w wyborze szkoły integracyjnej? 
2. Jak rodzice oceniają stopień spełnienia swoich oczekiwań? 
Problemy główne zostały uszczegółowione w następujący  

sposób: 
1. Jakie czynniki zewnętrzne w opinii rodziców zadecydowały  

o wyborze szkoły integracyjnej? 
2. Jakie czynniki wewnętrzne w opinii rodziców zadecydowały 

o wyborze szkoły integracyjnej? 
3. Jakie były oczekiwania rodziców wobec kształcenia ich dzieci 

w placówkach integracyjnych? 
4. W jakim stopniu w ocenie rodziców zostały spełnione ich 

oczekiwania? 
5. Jakie czynniki, zdaniem rodziców, wiązały się z realizacją ich 

oczekiwań? 
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,  

a kwestionariusz ankiety z pytaniami półotwartymi stanowił na-
rzędzie badawcze. Rodziców poproszono o udzielenie odpowiedzi 
na sześć pytań (trzy pytania zamknięte i trzy pytania półotwarte). 
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Grupą badawczą stanowiło 70 osób – rodziców dzieci kształcą-
cych się w oddziałach integracyjnych w czterech różnych szkołach 
podstawowych na terenie miasta Poznania. Przekrój wiekowy ba-
danych był następujący: 

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

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

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

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

Omówienie wyników badań 

Do czynników zewnętrznych, które zadecydowały o wyborze 
szkoły oraz klasy integracyjnej dla swojego dziecka respondenci 
zaliczyli głównie (szczegółowe wyniki są zaprezentowane w tab. 1): 

– rejon zamieszkania (ponad 60% respondentów zaznaczyło tę 
odpowiedź); 

– mniejsza liczba uczniów w klasie (prawie 65%); 
– pozytywne opinie innych (70% respondentów zaznaczyło tę 

odpowiedź, w tym pozytywne opinie innych rodziców – pra-
wie 40% oraz pozytywne opinie znajomych – trochę ponad 
30%). 

Mniej wskazań rodziców dotyczyło następujących kwestii: 
– zatrudnionych specjalistów (psycholog, pedagog, pedagog 

specjalny, logopeda, rehabilitant) w szkole (10% responden-
tów); 

– uczniowie z niepełnosprawnościami zbliżonymi do niepełno-
sprawności dziecka pod względem jej rodzaju (np. niedosłuch, 
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niepełnosprawność intelektualna) oraz stopnia (np. niepełno-
sprawność intelektualna w stopniu lekkim) (trochę ponad 10% 
respondentów); 

– infrastruktury szkoły – dostosowanie budynków, stan budyn-
ków, rozkład istotnych pomieszczeń (prawie 15%); 

– olimpiad i konkursów, w których biorą udział uczniowie 
szkół, osiągając wysokie wyniki (20%). 

Tabela 1. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na wybór szkoły 

Czynniki zewnętrzne 
Razem 

n [%] 
Brak 0 0 
Rejon zamieszkania 44 62,86 
Łatwy dojazd 19 27,14 
Inne dzieci w szkole 20 28,57 
Znajomość nauczyciela 16 22,86 
Rodzice w szkole mają wpływ na różne sprawy 16 22,86 
Pozytywne opinie rodziców 27 38,57 
Pozytywne opinie znajomych 22 31,43 
Zajęcia dodatkowe 18 25,71 
Olimpiady i konkursy 14 20,00 
Wysokie wyniki egzaminów 18 25,71 
Inni uczniowie szkoły z podobną niepełnosprawnością 8 11,43 
Infrastruktura szkoły 10 14,29 
Mniejsza liczba uczniów 45 64,29 
Dostępna pomoc 17 24,29 
Zatrudnieni specjaliści 7 10,00 

Opracowanie własne 

Dla rodziców mniej istotna była jakość pracy w szkole oraz uzy-
skiwane przez dzieci wyniki (zaledwie co czwarty rodzic brał pod 
uwagę ten czynnik, decydując o wyborze szkoły). Większość rodzi-
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ców kierowała się liczbą dzieci w klasie oraz faktem, że szkoła jest 
w rejonie, czyli względami formalnymi. Drugą grupę czynników 
uwzględnianych przez rodziców były opinie różnych osób o szkole 
oraz względy organizacyjne, na przykład łatwy dojazd lub fakt, iż 
w szkole uczy się także rodzeństwo. Niewiele osób (23%) za ważną 
uznało możliwość współpracy z nauczycielem czy możliwość 
wpływania na życie szkoły. 

Obok czynników zewnętrznych respondenci mieli wskazać 
czynniki wewnętrzne, które wpłynęły na wybór samej placówki 
oraz klasy integracyjnej dla swojego dziecka. Najczęściej rodzice 
uznawali następujące czynniki zewnętrzne mające wpływ na ich 
decyzje (szczegółowe wyniki są zaprezentowane w tab. 2): 

– dziecko pozna możliwości pomagania innym (prawie 63% od-
powiedzi); 

– dziecko będzie umiało zachowywać się w towarzystwie osób  
z niepełnosprawnością (ponad 50%); 

– przekonania rodziców o równości wszystkich ludzi (ponad 
45%); 

– dziecko będzie traktowało innych w sposób życzliwy (ponad 
45%); 

– dziecko pozna problemy osób z niepełnosprawnością (ponad 
45%). 

Ponad połowa respondentów zaznaczyła odpowiedź: „Chcia-
łam/em, aby moje dziecko umiało zachować się w towarzystwie 
osób z niepełnosprawnością, nie bało się ich, nie unikało”. Jedynie 
co trzeci badany wskazał na: „Moje przekonanie o równości 
wszystkich ludzi (bez względu na stopień sprawności)”. Najmniej-
szą rolę w podjęciu decyzji o wyborze szkoły odegrało życzenie 
rodziców dotyczące tego, by dziecko nauczyło się porozumiewać  
z nieznanymi sobie osobami. Ten czynnik zyskał jedynie trochę 
ponad 18% wszystkich wskazań. To znaczy, że jedynie prawie co 
drugi rodzic uznał go za istotny. Jest to zdecydowanie niższy wynik 
niż te uzyskane przez inne odpowiedzi. Warto zaznaczyć, że aż 
sześć wariantów otrzymało bardzo podobny procentowy (ponad 
30%) udział we wskazywanych czynnikach, czyli uznawał je za 
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istotne około co trzeci badany. W porównaniu do czynników ze-
wnętrznych odpowiedzi udzielane w tym pytaniu były zdecydo-
wanie bardziej zrównoważone – różnice między kolejnymi warian-
tami nie są tak duże, jak w przypadku zewnętrznych uwarunkowań 
dokonania wyboru. 

Tabela 2. Czynniki wewnętrzne mające wpływ na wybór szkoły 

Czynniki wewnętrzne 
Razem 

n [%] 
Przekonania o równości wszystkich ludzi 33 47,14 
Przekonanie o idei integracji 22 31,43 
Dziecko będzie miało informacje o niepełnosprawności 22 31,43 
Dziecko pozna problemy osób z niepełnosprawnością 32 45,71 
Dziecko pozna możliwości pomagania innym 44 62,86 
Dziecko będzie empatyczne 24 34,29 
Dziecko będzie umiało zachowywać się w towarzystwie osób 
z niepełnosprawnością 36 51,43 
Dziecko będzie traktowało innych w sposób życzliwy 32 45,71 
Dziecko znajdzie przyjaciół 23 32,86 
Dziecko będzie samodzielne 24 34,29 
Dziecko zostanie zaakceptowane 22 31,43 
Dziecko nauczy się porozumiewać z nieznanymi sobie osobami 13 18,57 
Inne 0 0 

Opracowanie własne 

Również oczekiwania rodziców dotyczące przebiegu procesu 
kształcenia dziecka w szkole, podobnie jak czynniki, które miały 
wpływ na wybór placówki edukacyjnej, nie są jednorodne. Respon-
denci mieli możliwość wskazania swoich oczekiwań i oceny pozio-
mu ich spełnienia. 

Przy określaniu stopnia spełnienia oczekiwań brane były pod 
uwagę dwa aspekty. Pierwszy określał liczbę możliwych wskazań 
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w kafeterii dokonanych przez rodziców. Drugi stanowił ocenę  
spełnienia poszczególnych oczekiwań. Następnie, na podstawie 
uzyskanej średniej arytmetycznej, ustalono pięciostopniową skalę 
stopnia spełnienia oczekiwań. Mogły one zostać uznane za: niezrea-
lizowane, minimalnie zrealizowane, zrealizowane w stopniu prze-
ciętnym, zrealizowane w stopniu powyżej przeciętnym i zrealizo-
wane w stopniu całkowitym. 

Z oceny oczekiwań badanych rodziców wynika, że są oni raczej 
rozczarowani (szczegółowe wyniki są tab. 3). Ponad 75% respon-
dentów uznało swoje oczekiwania za niespełnione lub spełnione  
w minimalnym stopniu (przy czym pierwsza kategoria uzyskała 
ponad 25% wskazań, a druga 50% wskazań). Jedynie trochę ponad 
7% rodziców deklaruje spełnienie ich oczekiwań przez placówkę 
edukacyjną w stopniu całkowitym. Wyniki te mogą wskazywać na 
niezadowolenie i rozczarowanie rodziców faktycznym funkcjono-
waniem danej placówki edukacyjnej. 

Tabela 3. Stopień spełnienia oczekiwań rodziców wobec placówki 

Stopień spełnienia oczekiwań 
Razem 

n [%] 
Niezrealizowane 17 24,29 
Minimalny 36 51,43 
Przeciętny 9 12,86 
Powyżej przeciętny 3 4,29 
Całkowity 5 7,14 

Opracowanie własne 

Niektóre oczekiwania w opinii respondentów zostały spełnione 
całkowicie. Rodzice najczęściej wskazywali następujące aspekty 
pracy szkoły: 

– uczniowie mogą zwrócić się do nauczyciela z każdym pro-
blemem (40% wszystkich wskazań); 

– lekcje prowadzone są w sposób atrakcyjny (ponad 37%); 
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– uczniowie są traktowani w sposób sprawiedliwy przez na- 
uczycieli (ponad 35%). 

Najmniej wskazań uzyskały następujące odpowiedzi: 
– każde dziecko jest otoczone autentyczną troską ze strony ro-

dziców, zatem główni opiekunowie każdego z uczniów w kla-
sie będą poświęcać czas swoim dzieciom i nimi się intereso-
wać (jedynie niewiele ponad 11% wskazań), 

– szkoła zapewnia dobre przygotowanie do egzaminów końco-
wych (ponad 17% wskazań). 

Warto zauważyć, iż prawie 6% rodziców z grupy badawczej nie 
miało oczekiwań w stosunku do placówki, do której posłali swoje  

Tabela 4. Oczekiwania rodziców wobec placówki ocenione jako w pełni spełnione 

Oczekiwania w pełni spełnione 
Razem 

n [%] 
Brak 4 5,71 
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych 23 32,86 
Dobre wyposażenie szkoły 14 20,00 
Włączenie dziecka z niepełnosprawnością w życie szkoły 13 18,57 
Atrakcyjne lekcje 26 37,14 
Sprawiedliwe traktowanie 25 35,71 
Dziecko ma możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc 28 40,00 
Szkoła nie będzie pogłębiać izolacji 21 30,00 
Wszyscy uczniowie uczestnikami życia szkolnego 15 21,43 
Atmosfera życzliwości 22 31,43 
Dobre przygotowanie do egzaminów 12 17,14 
Specjalistyczne zajęcia 16 22,86 
Kontakt z nauczycielem, specjalistą 22 31,43 
Atmosfera wzajemnej współpracy 15 21,43 
Najlepsi nauczycieli 17 24,29 
Autentyczna troska i pomoc ze strony rodziców 8 11,43 
Inne (dzieci będą mniej anonimowe) 2 2,86 

Opracowanie własne 
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dziecko. Również istotny jest fakt, że dwoje respondentów wskaza-
ło mniejszą anonimowość dziecka (prawie 3% wskazań). Pozostałe 
możliwe odpowiedzi mieściły się w granicach od ponad 18,5% 
wskazań do prawie 33%. Wszystkie odpowiedzi respondentów  
w aspekcie całkowicie spełnionych oczekiwań przedstawiono  
w tabeli 4. 

Tabela 5. Czynniki, które w opinii rodziców sprzyjały spełnieniu ich oczekiwań 

Przyczyny spełnienia oczekiwań 
Razem 

n [%] 
Oddani dzieciom nauczyciele 49 70,00 
Dobrze zorganizowana praca 25 35,71 
Współpraca z rodzicami 32 45,71 
Specjaliści 25 35,71 
Współpraca pracowników 34 48,57 
Dobra atmosfera 41 58,57 
Dobre wyposażenie szkoły 16 22,86 
Współpraca z organizacjami 10 14,29 
Rodzice angażują się w pracę szkoły 24 34,29 
Zajęcia dodatkowe 28 40,00 

Opracowanie własne 

Interesujące jest to, w czym rodzice upatrują spełnienia swoich 
oczekiwań. Respondenci wskazują wiele ich przyczyn (tab. 5), 
przede wszystkim: 

– oddanych nauczycieli, którzy pracują w szkole (70% wskazań); 
– dobrą atmosferę panującą w szkole (prawie 60%); 
– współpracę wszystkich pracowników dla dobra dziecka (pra-

wie 50%); 
– współpracę między pracownikami szkoły a rodzicami (trochę 

ponad 45%). 
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Najmniejszy procent rodziców natomiast za przyczyny spełnie-
nia swoich oczekiwań uznaje: współpracę szkoły z innymi partne-
rami – organizacjami porządku publicznego, instytucjami (niewiele 
ponad 14%) oraz dobre wyposażenie placówki (prawie 23%). Nie-
pokojący może być fakt, iż rodzice oceniają bardzo nisko element 
tak zwanego partnerstwa edukacyjnego. Zaangażowanie wielu róż-
nych podmiotów (np. poradnie, fundacje, stowarzyszenia, policja 
czy straż miejska) wpływają w dużym stopniu na efektywność od-
działywań wychowawczych na terenie placówki edukacyjnej. Tylko 
trochę ponad 14% respondentów wskazuje na taką współpracę. 
Pozytywny jest fakt wskazywania pracy oddanych nauczycieli, 
którzy umożliwiają spełnienie pokładanych w szkole oczekiwań. 
Pokazuje to, jak wiele zależy od zatrudnionego personelu pedago-
gicznego. 

Podsumowanie wyników badań i wnioski 

Z przeprowadzonej analizy zebranego materiału empirycznego 
wynika, iż rodzice decydują się posłać dziecko do konkretnej pla-
cówki z wielu zróżnicowanych powodów. Bardzo dużą rolę od-
grywają czynniki lokalizacyjne szkoły – bliskość miejsca zamiesz-
kania czy dobry dojazd. Również fakt kształcenia się przez inne 
dzieci danego rodzica w tej samej placówce jest istotny. Niewąt- 
pliwe czynniki te są bezpośrednio związane z organizacją dnia  
w domu rodzinnym – w klasach młodszych z przyprowadzaniem/ 
odbieraniem ucznia, a w klasach starszych z samodzielnym poko-
nywaniem drogi do placówki edukacyjnej przez dziecko. Lokaliza-
cja jest również ważne z tego względu, że integracja w szkole jest 
wprowadzeniem do integracji społecznej19. Co ważne, rodzice 
uwzględniają także opinie innych (zarówno znajomych, jak i innych 
rodziców). 
________________ 

19 M. Chodkowska, dz. cyt., s. 29. 
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Czynniki związane ogólnie z ideą integracji są przez rodziców 
deklarowane jako te, które decydowały o posłaniu dziecka do klasy 
integracyjnej. Są to przede wszystkim życzenia rodziców dotyczące 
tego, by dziecko umiało pomagać innym, traktowało wszystkich  
w sposób życzliwy, ale również problemy i trudności osób z niepeł-
nosprawnością. Nie bagatelną rolę w opinii respondentów odegrały 
ich przekonania na temat równości wszystkich ludzi. 

Odpowiedzi respondentów wskazują na wysoką świadomość 
rodziców zalet i wad placówki, do której uczęszcza ich dziecko. 
Respondenci zgłaszali bardzo wiele zróżnicowanych oczekiwań 
wobec szkoły i klasy, do której posłali dziecko. W większości zosta-
ły one uznane za niespełnione lub spełnione w minimalnym stop-
niu. Tym, oczekiwaniom natomiast, które zrealizowano przypisano 
głównie następujące przyczyny takiego stanu: pracującym w szkole 
oddanym nauczycielom i panującej dobrej atmosferze. Można 
przypuszczać, że te dwa elementy łączą się z sobą. Jak wykazała  
w swoich badaniach Jolanta Lipińska-Lokś, program zajęć wycho-
wawczych oraz właściwa postawa nauczyciela mają wpływ na rela-
cje emocjonalne między uczniami, w szczególności między ucznia-
mi z niepełnosprawnością a uczniami pełnosprawnymi20. Również 
inni badacze wskazuję na dużą rolę nauczyciela w stworzeniu wa-
runków rozwoju dla każdego ucznia (w tym m.in. dostosowanie 
materiału i metod pracy do uczniów, kształtowanie tolerancji, mo-
tywacji do nauki oraz stwarzanie możliwości partnerskiego kontak-
tu między dziećmi21). 

________________ 

20 J. Lipińska-Lokś, Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi  
z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona 
Góra 2011, s. 194–213, 218. 

21 I. Rudek, Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób 
niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 163–199; J. Bo-
gucka, Pełne uczestnictwo, [w:] J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i naucza-
nie integracyjne, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bogucka, Warszawa 1994, s. 23; 
U. Burzyńska, W. Domański, Specyfika pracy wychowawcy w grupie integracyjnej, [w:] 
J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne, Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994, s. 122–123; A. Fidelus, Problem integracji 
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Należy wskazać, iż o rodzaju kształcenia dzieci powinni decy-
dować rodzice, ponieważ wdrażanie młodego pokolenia do realiza-
cji idei integracji powinno odbywać się już w rodzinie. To właśnie 
opiekunowie mają ogromny wpływ na swoje dzieci, gdyż przeka-
zują im wyznawane przez siebie wartości. Z tego względu motywa-
cja rodziców do posłania dziecka do klasy integracyjnej powinna 
być przemyślana i oparta na przekonaniu między innymi o równo-
ści wszystkich ludzi. 
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Artykuł jest próbą reinterpretacji kategorii przemocy symbo-
licznej w odniesieniu do rehabilitacji osób autystycznych, propo-
zycją teoretyczną w badaniu tego procesu, która może przyczynić 
się do odnalezienia ukrytych mechanizmów tworzących bądź 
podtrzymujących dyskryminację osób autystycznych. Ta dys-
kryminacja może być związana z opresyjnym przekonaniem  
o konieczności poddania się porządkowi społecznemu wyznaczo-
nemu przez osoby typowe. Nie ma tutaj jednak mowy o dobrowol-
nym „poddaństwie” ze strony osób autystycznych oraz świadomie 
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podejmowanego aktu przemocy ze strony terapeutów. Wyjściem do 
rozważań jest myśl, że tak jak osoby „typowe” nie zawsze świado-
mie zachowują się w sposób „opresyjny” wobec niepełnospraw-
nych, tak samo terapeuci podczas terapii stosują przemoc symbo-
liczną wobec osób autystycznych, które są na nią szczególnie 
narażone z racji trudności wynikających z tego zaburzenia. 

Tekst jest pomyślany na wzór puzzli, bo tak jak w czynności ich 
układania najpierw należy odwrócić każdy element obrazkiem do 
góry i odpowiednio go spostrzec, żeby dopasować do całości, tak 
pojęcia z teorii społecznej Bourdieu zostaną najpierw kolejno omó-
wione, a następnie złożone w większą całość poprzez odniesienie 
do zagadnienia terapii osób autystycznych. Sam autor podkreśla, że 
nie mogą one zostać zdefiniowane w stanie wyizolowanym, tylko  
w ramach systemu teoretycznego, do którego należą1 – a więc po-
szczególne elementy będą miały znaczenie tylko jako cały obraz. 

Do głównych pojęć stosowanych przez Pierre’a Bourdieu nale-
żeć będą (w kolejności użytej w tekście): pole, habitus, przemoc 
symboliczna, kapitał symboliczny oraz doksa. Wszystkie one wza-
jemnie się uzupełniają i określają, dlatego szczególnie należy uwy-
puklić ich powiązania. Znajomość znaczeń tych terminów nadanym 
im przez Bourdieu pozwoli również na uniknięcie niewłaściwego 
odczytywania niniejszego opracowania – szczególnie w przypadku 
pojęcia „przemoc symboliczna” czy „władza symboliczna”. Intuicyj- 
ne i pierwotne jej pojmowanie może doprowadzić do potraktowa- 
nia tego tekstu jako rozprawy moralizatorskiej, co byłoby najwięk- 
szym błędem. Ona bowiem nadaje się do różnorodnego odczytu,  
ponieważ zajmuje „w sferze ideologii pozycję równocześnie dwu- 
znaczną i doniosłą”2. 

Według Bourdieu nie ma czegoś takiego jak spójne społeczeń-
stwo, które byłoby scalone jakąś wspólną logiką społeczną, kulturą, 
funkcjami systemowymi, krzyżującymi się konfliktami czy chociaż-
________________ 

1 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sa-
wisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 76. 

2 P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, 
przeł. E. Neyman, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1990, s. 54–55. 



Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych 71 

by globalnym autorytetem – jest ono podzielone na „autonomiczne 
obszary gry”, które określa mianem „pola”3. Jest ono „na wzór pola 
magnetycznego, ustrukturowanym systemem sił obiektywnych, 
relacyjną konfiguracją wyposażoną w specyficzną siłę ciążenia […], 
zdolną do narzucania swej wagi wszystkim przedmiotom i osobom 
w polu tym się znajdującym”4. Trzeba też pamiętać o tym, że „Każ-
de pole stanowi potencjalnie otwarty obszar gry, którego krańce są 
granicami dynamicznymi i same jako takie stanowią stawkę walk 
wewnątrz pola”5. Najważniejszą jego funkcją jest dążenie „do za-
chowania bądź polepszenia swoich pozycji i do narzucenia zasady 
wartościowania jak najbardziej przychylnej swoim własnym wy-
tworom. Inaczej mówiąc, strategie podmiotów działających zależą 
od ich pozycji w polu, czyli w systemie dystrybucji specyficznego 
kapitału i od ich percepcji pola. To znaczy od sposobu widzenia 
pola jako całości i od jego oglądu z określonego punktu widzenia 
wewnątrz pola”6. O co zatem toczy się gra w polu? To zależy od 
rodzaju pola – czy będzie nim pole naukowe, ekonomiczne, wła-
dzy7, czy – ukute na potrzeby tego opracowania – terapii osób auty-
stycznych. 

Czasem identyczne praktyki mogą otrzymać przeciwstawne 
znaczenia oraz wartości w różnych polach, stanach lub w przeciw-
nych sektorach tego samego pola8. Chcąc zrozumieć, jak to się dzie-
je i by dobrze odczytać znaczenie pola, należałby przyjrzeć się ko-
lejnemu terminowi, jakim jest habitus. 

Habitus jest „uspołecznioną subiektywnością”9, formą zindywi-
dualizowanego „kolektywizmu”, ale nie jest on jednostkowy, ani 
________________ 

3 Wacquant w: P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii …,  
dz. cyt., s. 20. 

4 Tamże. 
5 Tamże, s. 86–87. 
6 Tamże, s. 83–84. 
7 Więcej o rodzajach pól w: P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2006. 
8 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wyd. 

Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 122–123. 
9 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii …, dz. cyt., s. 113. 
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nie wyznacza odpowiednich zachowań. Jest tylko potencjałem, za-
sadą generującą strategie, „mechanizmem modelującym, działającym 
wewnątrz jednostek, mimo że nie jest ani ściśle indywidualny, ani 
nie jest sam w sobie całkowitym wyznacznikiem zachowań”10. Au-
tor wprowadza pojęcie habitusu, by zerwać z podejściem przeciw-
stawiającym motywy działania człowieka na dwóch przeciwległych 
biegunach – jako mechanicznego skutku wywołanego naciskiem 
przyczyn zewnętrznych albo zupełnie wolnego i świadomego11. 
Dyspozycja – definiuje Bourdieu – „wydaje się szczególnie nadawać 
do wyrażenia tego, co obejmuje pojęcie habitusu (definiowanego 
jako system dyspozycji) […] predyspozycję, tendencję lub skłonność”12, 
które uaktywniają się w pewnej sytuacji13. 

Jakie jest powiązanie pomiędzy habitusem a polem? „Konstytu-
tywne dyspozycje wykształconego habitusu kształtują się, funkcjo-
nują i liczą się jedynie w polu, w relacji z polem [...], gdzie siły obja-
wiają się jedynie w relacji z niektórymi dyspozycjami”14 – dlatego 
właśnie takie same praktyki mogą otrzymać przeciwstawne zna-
czenia oraz wartości w różnych polach, stanach czy sektorach tego 
samego pola. Należy o tym pamiętać, interpretując to zagadnienie 
na potrzeby pola rehabilitacji osób autystycznych. 

Znajomość habitusu jest niezbędna do zrozumienia przemocy 
symbolicznej określanej również dominacją bądź władzą symbo-
liczną. Bourdieu podkreśla, że „ową szczególną formę dominacji 
można rozpatrywać tylko pod warunkiem rezygnacji z alternatywy 
przymusu za pomocą siły i zgody na racje, mechanicznego nacisku  
i dobrowolnego, swobodnego i świadomego podporządkowania 
się. Skutki dominacji symbolicznej (w dziedzinie płci, grup etnicz-
________________ 

10 Wacquant w: tamże, s. 22; kursywa użyta w tekście cytowanym. 
11 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2006, s. 197–198. 
12 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii 

Kabylów, przeł. W. Kroker, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 193; kursywa 
użyta w tekście cytowanym. 

13 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii …, dz. cyt., s. 123 
14 P. Bourdieu, Dystynkcja …, dz. cyt., s. 122–123. 
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nych, kultury, języka itd.) nie występują w jawnej logice poznają-
cych świadomości, ale w ciemności dyspozycji habitusu, gdzie wpi-
sane są schematy postrzegania, oceny i działania, które poza decy-
zjami świadomości i kontrolą woli kształtują głęboko nieświadomą 
samej siebie relację praktycznego poznania i uznania. [...] Władza 
symboliczna jest sprawowana jedynie przy współpracy tych, którzy 
jej podlegają, ponieważ przyczyniają się do jej konstruowania. Nic 
jednak nie byłoby równie niebezpieczne jak poprzestanie na tym 
stwierdzeniu [...] w owym podporządkowaniu nie ma nic z relacji 
«dobrowolnego poddaństwa» i owe ukryte wspólnictwo nie jest 
zawiązane na skutek świadomego i przemyślanego aktu”15. To właś- 
nie habitus nadaje przemocy symbolicznej jej nieświadomy charak-
ter i podświadomą zgodę na przemoc zarówno w relacjach domina-
cji, jak i zdominowania: „przemoc symboliczna realizuje się w akcie 
poznania i nierozpoznania, pozostającym poza kontrolą świadomo-
ści i woli, w mrokach schematów wpisanych w habitus”16. 

Warto podkreślić, że autor nie wyklucza istnienia obok przemo-
cy symbolicznej również przemocy rzeczywistej/realnej: „Jedno  
z najczęstszych nieporozumień polega na akcentowaniu efektów 
czysto symbolicznych, czyli rzeczywistych skutków przemocy 
symbolicznej, co siłą rzeczy prowadzi do minimalizowania znacze-
nia aktów przemocy fizycznej: bicia, gwałtów, eksploatacji kobiet, 
lub gorzej, rozgrzeszania mężczyzn stosujących te formy przemocy, 
co nigdy nie było moim zamiarem. Ujmując «symboliczne» w opo-
zycji do «realnego», zakładalibyśmy, że przemoc symboliczna jest 
pozbawioną wymiaru realności przemocą czysto «duchową». Ce-
lem materialistycznej teorii ekonomii dóbr symbolicznych, którą 
konstruuję od wielu lat, jest przekroczenie owego naiwnego duali-
zmu […]. Chodzi więc o ukazanie obiektywnego wymiaru subiek-
tywnego doświadczania dominacji”17. 

________________ 

15 P. Bourdieu, Medytacje…, dz. cyt., s. 240–243. 
16 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii …, dz. cyt., s. 167. 
17 P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2004, s. 46–47. 
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Trudno byłoby zrozumieć motywy obiektów działających w po-
lu, gdyby nie wprowadzony przez Bourdieu termin „kapitał”. Za 
autorem wyróżnić można jego cztery główne rodzaje – ekonomicz-
ny, kulturowy, społeczny i symboliczny18. Na potrzeby tego opra-
cowania zostanie omówiony tylko ostatni z nich. 

Kapitał symboliczny stanowią sława, szacunek, znaczenie, repu-
tacja, uznanie. Są one podstawą „egoistycznego poszukiwania za-
spokojenia «miłości własnej», które jest zarazem pełnym zapału 
poszukiwaniem aprobaty ze strony innej osoby”19. „Kapitał symbo-
liczny – jak pisze Bourdieu – to zarówno kapitał materialny, jak 
kapitał społeczny (znajomości i ustosunkowania) oraz kapitał kul-
turowy”20. „Kapitał symboliczny zapewnia formy dominacji, zakła-
dające zależność wobec tych, nad którymi pozwala dominować:  
w gruncie rzeczy istnieje on tylko w szacunku, uznaniu, zawierzeniu, 
zaufaniu ze strony innych osób i dzięki nim i może trwać jedynie 
dopóty, dopóki udaje mu się uzyskiwać wiarę w jego istnienie”21. 
Na kapitał symboliczny składają się między innymi tytuły, pełnione 
funkcje, pozycja w nieformalnej hierarchii pola22, ale i wszystkie 
świadectwa uznania społecznego, wszelkie formy bycia zauważa-
nym, znanym, widocznym, sławnym, podziwianym, zapraszanym, 
lubianym itp.23 Jest on nie tyle najważniejszym ze wszystkich wyżej 
wymienionych kapitałów, co raczej jest najwyższą formą pozosta-
łych. Inne w swym najbardziej ostatecznym i niejawnym celu mają 
ulec zamianie na kapitał symboliczny, który umożliwia sprawowa-
nia władzy symbolicznej przy użyciu przemocy symbolicznej24. 

Ostatnim pojęciem – które dopełnia społeczną teorię Pierre’a 
Bourdieu – jest doksa. Została ona zdefiniowana jako „pierwotna 
________________ 

18 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii …, dz. cyt., s. 104. 
19 P. Bourdieu, Medytacje…, dz. cyt., s. 236. 
20 M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, IFiS PAN, 

Warszawa 1997, s. 111. 
21 P. Bourdieu, Medytacje…, dz. cyt., s. 237. 
22 M. Jacyno, tamże, s. 51. 
23 P. Bourdieu, Medytacje…, dz. cyt., s. 345. 
24 Tamże, s. 347. 
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wiara”25. To „wiedza nienaukowa, oparta na poznaniu pozornym, 
nie domagająca się wyjaśnień; zakorzeniony stan pewności, nawyki 
mentalne”26, której immanentną cechą jest oczywistość27. „Doksa 
jest szczególnym punktem widzenia, punktem widzenia dominują-
cych, który wydaje się oczywistą uniwersalną perspektywą”28. Jest 
to również zbiór „podstawowych przekonań, które nie muszą na-
wet występować w postaci wyraźnego i świadomego dogmatu”29 
oraz „zastanych założeń o charakterze nierozdzielnie poznawczym 
i oceniającym”30. Doksa jest „zbiorem opinii wyznawanych na za-
sadzie wiary przedrefleksyjnej”31. Wszelka wspólnota wartości czy 
interesów, akceptacja tych samych oczywistości opiera się właśnie 
na niej: „pierwotne doświadczenie świata społecznego to doświad-
czenie doksy, czyli zgody na relacje porządku, które – ponieważ leżą 
u podstaw świata rzeczywistego i świata myślanego – akceptowane 
są jako zrozumiałe same przez się”32. 

Jakie jest działanie doksy? „Dyspozycje grup dominujących ja-
wią się jako nienaznaczone, neutralne, uniwersalne oraz jednocześ- 
nie widoczne i dystynktywne lub niewidoczne i naturalne (natural-
na dystynkcja), natomiast grup zdominowanych – jako «różnice», 
czyli negatywne znaki, braki, naznaczenia wymagające uzasadnie-
nia. Doksa jest też obiektywną podstawą gwarantującą niekwestio-
nowaną skuteczność wszystkim strategiom ukrywającym hipo-
kryzję uniwersalizmu, która – posiłkując się zasadą odwróconej 
odpowiedzialności – nazywa każde żądanie dostępu zdominowa-
________________ 

25 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Wyd. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2008, s. 93. 

26 Słownik terminologiczny, [w:] P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do so-
cjologii …, dz. cyt., s. 291. 

27 P. Bourdieu, Medytacje …, dz. cyt., s. 100; P. Bourdieu, Rozum praktyczny.  
O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  
s. 104, 152, 166. 

28 Tamże, s. 98. 
29 P. Bourdieu, Medytacje …, dz. cyt., s. 27. 
30 Tamże, s. 143. 
31 P. Bourdieu, Dystynkcja …, dz. cyt., s. 75. 
32 Tamże, s. 578. 
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nych do praw i samostanowienia partykularnym33 lub «komu-
notarnym» zerwaniem uniwersalnego kontraktu. Grupy zdomi-
nowane żądające uniwersalnych praw, których się im odmawia, są 
– paradoksalnie – natychmiast skazane na partykularyzm i «komu-
notaryzm»34 [...]”35. 

Doksa to „porządek świata taki, jaki jest, z jego obowiązującymi 
znaczeniami i znaczeniami zakazanymi [...]. Jeszcze bardziej zadzi-
wiające jest to, że istniejący porządek z wpisanymi weń relacjami 
dominacji, prawami i krzywdą, przywilejami i niesprawiedliwością 
utrwala się tak łatwo [...], że trudne do zniesienia warunki egzy-
stencji traktowane są jako akceptowalne, a nawet naturalne”36. 

Zanim nastąpi próba zmierzenia się puzzlami i ukazana zosta-
nie władza symboliczna terapeutów podczas pracy z osobami auty-
stycznymi, należałoby pokazać, że nie teoretyczne rozważania nie 
są zupełnie pozbawione podstaw naukowych. 

Joanna Kossewska37 dokonała przeglądu badań dotyczących 
osób wykonujących prace związane z niesieniem pomocy osobom 
niepełnosprawnym: nauczycieli, psychologów oraz pracowników 
służby zdrowia. Okazało się, że różne badania kończą się podob-
nymi wnioskami, mianowicie pracownicy zawodów pomocowych 
w takim samym stopniu, jak inni ludzie czują się zagubieni, gdy 
muszą pracować z osobą niepełnosprawną oraz że nie są wolni od 
stereotypów i uprzedzeń, a przecież zakłada się, iż profesjonaliści 
powinni być bardziej wrażliwi na potrzeby niepełnosprawnych.  
Z badań wynika, że lekarze, pielęgniarki czy rehabilitanci przypisu-
ją osobom niepełnosprawnym, którym pomagają, niższy status spo-
łeczny, a psychologowie różnicują swoje postawy względem zabu-
________________ 

33 Partykularny oznacza nieuwzględniający interesów ogółu, dbanie o interesy 
własnej grupy interesu. 

34 Komunotaryzm – zamykanie się wspólnot. 
35 P. Bourdieu, Męska …, dz. cyt., s. 145–146. 
36 Tamże, s. 7. 
37 J. Kossewska, Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich deter-

minanty, <http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_01.html>, [dostęp: 
09.04.2015]. 
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rzeń, jakie mają ich podopieczni – bardziej pozytywne przejawiają 
wobec dzieci przewlekle chorych, z zaburzeniami sensorycznymi  
i trudnościami w uczeniu się niż wobec dzieci zaniedbanych, uza-
leżnionych (od środków odurzających, alkoholu), przejawiających 
zaburzenia łaknienia (anoreksja/bulimia), psychotycznych, auty-
stycznych i z nadpobudliwością psychoruchową. Ten sam profil 
postaw utrzymywał się wśród badanych psychologów niezależnie 
od zakresu osobistego kontaktu z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Badania postaw wobec osób niepełnosprawnych prowadzono także 
wśród nauczycieli – zawodu o szczególnym znaczeniu dla kształ-
towania postaw kolejnych generacji dzieci i młodzieży. Postawy 
nauczycieli wobec niepełnosprawnych uczniów wpływają nie tylko 
na przystosowanie społeczne uczniów oraz efekty terapii. Nauczy-
ciele szkół podstawowych prezentują nieprzychylne postawy  
wobec uczniów niepełnosprawnych, szczególnie wobec dzieci  
z porażeniem mózgowym i zaburzeniami emocjonalnymi. Istotną 
zmienną w kształtowaniu postaw nauczycieli wobec niepełno-
sprawnych uczniów jest kontakt i własne doświadczenie – ci, którzy 
podejmują osobiste kontakty z dziećmi niepełnoprawnymi i ich 
rodzinami, charakteryzują się bardziej pozytywnymi postawami niż 
nauczyciele, którzy takich kontaktów nie utrzymują. 

Znając wyniki badań i teorię społeczną Bourdieu, można przejść 
do nakreślenia władzy symbolicznej terapeutów w polu terapii osób 
autystycznych. W polu tym nie będą przebywały same osoby auty-
styczne, ale również ich rodzice i terapeuci, a siłą ciążenia będzie 
terapia. Nie na przykład wspólne bycie, spędzanie wolnego czasu 
itp., ale właśnie działania – ogólnie mówiąc – „naprawcze”. O co 
toczy się gra w polu terapii osób autystycznych? O prowadzanie 
terapii, a zatem w polu terapii osób autystycznych najbardziej bę-
dzie liczył się terapeuta jako podmiot terapii – osoba aktywna, która 
dąży do zachowania bądź polepszenia swojej pozycji i do narzuce-
nia zasady wartościowania jak najbardziej przychylnej swoim włas- 
nym wytworom, czyli najbardziej będzie liczyła się praca terapeuty. 
Osoba autystyczna jako przedmiot terapii będzie biernym jego 
ogniwem. Nie może ona nie zgodzić się na terapię, nie może świa-
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domie wpływać na jej kształt i ją zmieniać. Może wprawdzie sta-
wiać opór (zarówno w formie bierności czy „zachowań trudnych”), 
ale wówczas on znów może zostać objęty oddziaływaniami tera-
peutycznymi. 

Niebezpieczeństwo władzy terapeuty jest podobne do władzy 
nauczyciela, który „sprawuje tu najbardziej subtelną (a przez to 
niebezpieczną) z form władzy – mikrowładzę: rozproszoną i mało 
uchwytną władzę nad szczegółami, mikroelementami codziennego 
życia”38. 

Mechanizm użycia przewagi i dominacji, autorytetu i przemocy 
pozwala nie tylko w skutkach prowadzić do usprawiedliwienia  
(w oczach podmiotu) istniejących stosunków siły i nierówności,  
ale może sam z siebie być usprawiedliwiony wtedy, gdy ten przy-
mus sprzyja korzystnym stanom rozwojowym jednostki i grup spo-
łecznych39. 

Przemoc symboliczna ma wiele wymiarów, różne stopnie nasi-
lenia, jej mechanizmy są zróżnicowane i z jednej strony prowadzi 
do nieuświadomionego podporządkowania jednostki wobec zasta-
nych struktur i znaczeń oraz prowadzi do podporządkowania im 
jednostki wbrew i przeciwko jej potrzebom, interesom i możliwo-
ściom rozwojowym, a z drugiej strony niesie z sobą doświadczenia 
prorozwojowe i może dostarczać instrumentów doświadczania 
podmiotowości. Przemoc symboliczna bowiem w tym przypadku 
nie tylko powoduje uwikłane ideologicznie sytuacje opresji wobec 
osoby autystycznej, ale może być czynnikiem walki z jej uprzedmio-
towieniem. 

Przemoc symboliczną można traktować jako „instrument adap-
tacji jednostki do norm grupy społecznej, do norm, reguł i przepi-
sów organizacji w konwencjonalnym stadium rozwoju. Jednostka, 
przez system kar i nagród, ćwiczeń, narzucania znaczeń i uzasad-

________________ 

38 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 25. 

39 Z. Kwieciński, Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, 
[w:] Socjopatologia edukacji, Trans Humana, Olecko 1995, s. 126. 
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nień istniejących norm jest wyćwiczana, wdrażana, przymusem 
wprowadzana w świat jej realnych i potencjalnych interakcji i relacji 
w zastanym świecie społecznym i jego instytucjonalnych urządzeń. 
Zarazem jednak od wczesnych okresów rozwoju narzucane są jed-
nostce kulturowe interpretacje przyjętych definicji dobra i zła przez 
instytucje zastanej przez nią dominującej (w jej «przestrzeni życio-
wej») religii. Tak więc i te nadrzędne – w danej, naturalnie zastanej  
i przekazywanej w procesach socjalizacji kulturze – kryteria warto-
ściowania są narzucane jednostce za pośrednictwem przemocy 
symbolicznej pośredniczonej przez socjalizację (grup pierwotnych)  
i edukację (instytucji). Dopiero jednak rozwój jednostki do poziomu 
dyskursu znaczeń w obrębie uniwersum wartości wypracowanych 
w dziejach przez ludzkość i świadome kształtowanie przez jednost-
kę odrębnej, niepowtarzalnej tożsamości (jako symbolicznej struk-
tury kompetencji zapewniającej ciągłość i swoistość osobowości 
społecznej w czasie i przestrzeni) jest taką fazą rozwoju, w której 
jednostka zyskuje pełnię kompetencji emancypacyjnych i komuni-
kacyjnych, zdolność do kreowania siebie samej, swego świata spo-
łecznego i kultury” (Kwieciński 1995, s. 127). 

Ale czy i na ile jest to możliwe w przypadku osób autystycz-
nych? Jakie one mają możliwości zdobycia „pełni kompetencji 
emancypacyjnych”, w jakim stopniu komunikacyjnych? Należy 
bowiem pamiętać, że zaburzenie to składa się ze swoistej triady: 
odchyleń od normy w zakresie interakcji społecznych, komunikacji 
i aktywności. Ale gdyby odwrócić sytuację i zadać sobie pytanie, co 
by się stało, gdyby nie podejmowano prób wobec omawianej kate-
gorii osób, by nauczyć ich przestrzegania norm społecznych? Ten 
rodzaj swoistego „przymusu” zdaje się być usprawiedliwiony sam 
przez się, gdy służy rozwojowi jednostki. W ten sposób autor dzieli 
przemoc na dwie kategorie: przemoc o charakterze rozwojowym  
i przemoc o charakterze nierozwojowym (Kwieciński 1995, s. 126). 

Tekst ten zaledwie dotyka zagadnienia, jakim jest władza sym-
boliczna generowana przez terapeutów w toku oddziaływań tera-
peutycznych wobec osób autystycznych. Pozostaje wiele otwartych 
pytań, jak chociażby te, które stawia sam Kwieciński i nimi zostanie 
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zakończony ten tekst: Jaka i do czego odnoszona przemoc może być 
uznana za rozwojową, a jaka za nierozwojową? Od jakiej granicy 
sprzyjania – niesprzyjania rozwojowi jednostki? Kto miałby defi-
niować tę granicę oraz kryteria „sprzyjania rozwojowi”? I w końcu, 
jak rozumieć „rozwój”, jego wymiary, miary i kryteria?40 
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Wprowadzenie 

Zasadniczym polem dociekań artykułu są dwie płaszczyzny za-
gadnień: pierwszą autyzm, drugą zaś muzykoterapia jako forma 
niwelowania deficytów generowanych badanym syndromem. Te 
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dwa obszary zainteresowań – autyzm oraz muzykoterapia wy-
korzystywana w pracy z dzieckiem autystycznym – wymagają  
niewątpliwie szerszych badań podejmowanych w pogłębionym 
wymiarze skoncentrowanym na empirycznie weryfikowanej sku-
teczności, z dodatkowo podjętą próbą zobrazowania wzajemnych 
zależności. 

Rozważania teoretyczne.  
Stan badań 

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, którego poznanie wciąż jesz-
cze stawia wiele pytań bez jednoznacznych odpowiedzi. Współczes- 
ne kryteria diagnozowania autyzmu – przyjęte także przeze mnie  
– zostały opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychia-
tryczne i zawarte w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku 
Zaburzeń Psychicznych DSM (wyd. IV) oraz w najnowszym – V wy-
daniu DSM. Trzy najważniejsze objawy autyzmu według DSM IV 
to: zakłócenia w regulacji stanów afektywnych i lęku, zakłócenia  
w zachowaniu społecznym i wrażliwości społecznej, zakłócenia 
przetwarzania informacji rozumiane jako irracjonalne myślenie oraz 
mylenie rzeczywistości z fantazją. Najnowsza wersja DSM V nato-
miast redukuje trzy powyższe objawy autyzmu, charakteryzując je 
jako dwa główne obszary zaburzeń: deficyty w komunikacji spo-
łecznej i w interakcjach oraz restrykcyjne, powtarzające się wzory 
zachowań, zainteresowań, aktywność1. Autyzm wymaga specjali-
stycznego i holistycznego wsparcia wielu specjalistów, którzy 
wspomagając rozwój dziecka, stopniowo będą realizować wyzna-
czone cele terapeutyczne, zachowując potrzeby dziecka. Jedną  
z terapii, która może zostać włączona do wczesnej interwencji 
usprawniającej pacjenta, jest muzykoterapia. 
________________ 

1 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifith Edition DSM V, American Psychiatric Publishers, Washington 
DC/London 2013. 
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Muzykoterapia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki oraz 
formą terapii, która zakłada możliwość dotarcia poprzez estetyczny 
komunikat dźwiękowy do każdego człowieka. Co więcej, dokonuje 
się ów proces całościowo, angażując zarówno emocje, zmysły, eks-
presję, jak i substancjonalność uczestnika terapii. Światowa Federa-
cja Muzykoterapeutów formułuje następującą definicję interesują-
cego nas pojęcia: 

Muzykoterapia jest użyciem muzyki i/lub muzycznych elementów 
(dźwięk, rytm, melodia i harmonia) przez wykwalifikowanego mu-
zykoterapeutę w pracy z klientem lub grupą, w procesie skierowanym 
na umożliwienie lub sprzyjanie komunikacji, nawiązywaniu relacji, 
uczeniu się, mobilizacji, ekspresji, organizacji i realizację innych waż-
nych terapeutycznych celów po to, aby wyjść naprzeciw fizycznym, 
emocjonalnym, umysłowym, społecznym i poznawczym potrzebom 
jednostki2. 

Kenneth Bruscia, amerykański muzykoterapeuta, przedstawia 
sposoby muzycznego oddziaływania jako takie doświadczenia mu-
zyczne, jak: improwizacja, odtwarzanie, tworzenie, słuchanie3, które 
wyzwalają ekspresję oraz komunikację muzyczną i pozamuzyczną 
(werbalną i niewerbalną), stając się nośnikiem przekazu pomiędzy 
odbiorcą i nadawcą4. Wspólne tworzenie muzyki (nawiązywanie 
interakcji pomiędzy dzieckiem a terapeutą), możliwość dostosowa-
nia do gry uczestnika, wykorzystywanie do maksimum muzycz-
nych środków wykonawczych sprawia, że terapia poprzez muzykę 
uważana jest niejednokrotnie za jeden z najbardziej skutecznych 
narzędzi terapeutycznych. 

W niniejszym artykule wykorzystaną metodą pracy jest Muzy-
koterapia Kreatywna Paula Nordoffa i Cliva Robbinsa oraz Growth 
________________ 

2 K. Stachyra, Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych 
studentów pedagogiki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009,  
s. 62. 

3 K. Bruscia, Defening Music Therapy, Barcelona Publishers, Gilsum 1998, s. 115. 
4 A. Brandalise, Music Therapy, Song and Communication, Voices A World Forum 

for Music Therapy 2009, Vol. 9, nr 2. 
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Through Play (GPS), a technikami improwizacja, odtwarzanie, two-
rzenie i słuchanie. 

Muzykoterapia Kreatywna, zwana również „Podejściem Nor-
doff – Robbins”, określa sposób traktowania muzyki jako formy 
komunikacji, a uczestnika terapii jako człowieka, który pod maską 
zaburzeń i trudności ujawnia niespotykane zdolności i umiejętności. 
Twórcami tej metody byli amerykański kompozytor Paul Nordoff 
oraz angielski pedagog specjalny Clive Robbins. Głównym założe-
niem tego podejścia jest odkrywanie wewnętrznego potencjału 
człowieka poprzez aktywność twórczą, która jest nieodzownym 
elementem życia i rozwoju każdego człowieka. Tworzenie muzyki 
wyrażonej w swobodnej i naturalnej improwizacji pozwala dziecku 
na przeżycie wielu doświadczeń muzycznych i pozamuzycznych, 
wspomaga poszczególne sfery rozwojowe, a co najważniejsze dla 
tego podejścia – pozwala nawiązać niewerbalny kontakt z terapeutą 
lub grupą. Tutaj muzyka występuje jako terapia, bo jest podstawo-
wym medium relacji. Jeżeli dziecko jest zaangażowane w proces 
tworzenia, to w jego trakcie zostają pobudzane i rozwijane umiejęt-
ności poznawcze, społeczne, motoryczne oraz emocjonalne. 

Inna metoda wprowadzoną do badań to komplementarna me-
toda pracy z dziećmi autystycznymi – Growth through Play, GPS – 
Rozwój przez Zabawę. Jest ona opozycyjną formą terapii opartą na 
budowaniu relacji poprzez zabawę o niedyrektywnym charakterze. 
Growth through Play System jest autorskim programem terapii Kat 
Houghton, założycielki i dyrektora Instytutu Relate to Autism.  
W swoich założeniach metoda wykorzystuje podejście rozwojowe, 
według którego umiejętności komunikacyjne są nabywane przez 
wszystkie dzieci niezależnie od predyspozycji czy zaburzeń5. 
Głównym postulatem metody jest teza świadcząca o tym, że dzieci 
z autyzmem uczą się przede wszystkim poprzez związki emocjo-
nalne nastawione na wzajemną interakcję z rodzicami/opiekunami, 
które zachodzą poprzez zabawę i niedyrektywne aktywności. 
________________ 

5 <http://www.relatetoautism.com/index.php?subform=article&article_id=17>, 
[data dostępu: 30.04.2015]. 
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Tematyka podejmowana w niniejszym badaniu nie jest przy-
padkowa. Wyrażona jest istnieniem dość znaczącej luki w dotych-
czasowych badaniach nad zastosowaniem muzykoterapii w pracy  
z dzieckiem autystycznym, która zauważalna jest zwłaszcza w pol-
skim piśmiennictwie naukowym. Do najważniejszych badaczy zaj-
mujących się muzykoterapią możemy zaliczyć: Tadeusza Natanso-
na6, Elżbietę Galińską7, Macieja Kieryła8, Pawła Cylulko9, Kingę 
Lewandowską10, Krzysztofa Stachyrę11 i Ludwikę Konieczną- 
-Nowa12. Większość wymienionych twórców sytuowała swoje zain-
teresowania badawcze w koincydencji z psychologią muzyki,  
dociekaniami psychiatrycznymi czy naukami skupionymi wokół 
problemów psychosomatycznych. 

W piśmiennictwie anglojęzycznym natomiast jest wiele przy-
kładów badań muzykoterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą czy 
osobami dorosłymi z autyzmem. Do wiodących reprezentantów 
tego nurtu naukowego, zajmujących się muzykoterapią, którzy 
udowadniali, że jest ona formą terapii mającą pozytywny wpływ na 
pacjentów autystycznych, należą m.in.: Paul Nordoff i Clive Rob-
bins (twórcy Muzykoterapii Kreatywnej, 197113), Kenneth Bruscia 
(twórca teoretycznych koncepcji muzykoterapeutycznych, 198214, 
________________ 

6 T. Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979. 

7 E. Galińska, Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii, Zeszyty Naukowe 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu 1990, nr 52, s. 32–42. 

8 M. Kierył, Elementy terapii i profilaktyki muzycznej, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996. 
9 P. Cylulko, Muzykoterapia niewidomych i słabowidzących dzieci, Wydawnictwa 

Tyflologiczne PZN, Warszawa 1999. 
10 K. Lewandowska, Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej 

dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Kinga Lewandowska (nakł. autora), Gdańsk 2001. 
11 K. Stachyra, dz. cyt. 
12 L. Konieczna-Nowak, Wprowadzenie do muzykoterapii, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2013. 
13 P. Nordoff, C. Robbins, Music Therapy in Special Education, The John Day 

Company, New York 1971. 
14 K. Bruscia, Music in the Assessment and Treatment of Echolalia, Music Therapy 

1982, Vol. 2, nr 1, s. 25–42. 
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199815), Julite Alvin (twórczyni metody opartej na swobodnej im-
prowizacji, 1978, 199116), Edith Hillman Boxil (twórczyni Kontinu-
um Świadomości, 198517), Tony Wigram (1999, 2000, 200618). Po-
wyższe badania, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, dostarczają 
wielu informacji na temat metod, podejść i technik muzykoterapeu-
tycznych, które w określony sposób wpływają na funkcjonowanie 
najbardziej zaburzonych sfer rozwojowych autystów. Rozumiejąc 
odmienność badań prowadzonych w naszym kraju, a także do-
strzegając brak penetracji zagadnienia wykorzystania muzyki  
w terapii autyzmu, uznano, iż stanie się ono tematem wiodącym 
prezentowanego badania. 

Metodlogia badań własnych 

Podejmowane kwestie badawcze będą wskazywały oddziały-
wanie muzykoterapii (wybranych technik muzykoterapeutycznych) 
na poziom funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, motorycz-
nej, emocjonalnej, społecznej, komunikacyjnej w zakresie niwelo-
wania napięcia oraz w zakresie niwelowania stereotypii. Zatem, 
przedmiotem niniejszych badań jest muzykoterapia, a właściwie 
techniki muzykoterapeutyczne wprowadzane w interwencję19 
terapeutyczną dzieci z autyzmem. 
________________ 

15 K. Bruscia, Defining Music…, dz. cyt. 
16 J. Alvin, Music Therapy for the Autistic Child, Oxford University Press, New 

York 1991. 
17 E.H. Boxill, Music Therapy for the Developmentally Disabled, Aspen Systems 

Corporation, Rockville 1985. 
18 T. Wigram, Ch. Gold, Music therapy in the assessment and treatment of autistic 

spectrum disorder: clinical application and research evidence, Child: Care, Health and 
Development 2006, Vol. 32, nr 5, s. 535–542. 

19 „Interwencja to […] wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana  
i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu 
oraz jego rodzinie” (B. Cytowska, Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 
małego dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaga-
nie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014). 
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Najistotniejszym celem podjętych badań jest poznanie wpływu 
działań opartych na aktywności muzycznej na wybrane sfery roz-
wojowe dzieci autystycznych. Jest niezwykle istotne, aby za pomocą 
badań udokumentowano w sposób możliwie rzetelny zakres 
wpływu i znaczenie muzykoterapii dla dzieci z zaburzeniami roz-
wojowymi, potwierdzając tym samym to, że terapia poprzez muzy-
kę może być skutecznym narzędziem pracy terapeutycznej. Celami 
weryfikacyjnymi będą sprawdzenie skuteczności działań muzyko-
terapeutycznych w ramach quasi-eksperymentu oraz porównanie 
dwóch niedyrektywnych metod pracy z dziećmi autystycznym – 
muzykoterapią a terapią poprzez zabawę (GPS). Celem eksplora-
cyjnym będzie przysposobienie, modyfikacja oraz opracowanie 
narzędzi badawczych do pomiarów ilościowych i jakościowych 
sfery społecznej, emocjonalnej, poznawczej, komunikacyjnej, moto-
rycznej w zakresie niwelowania napięcia i stereotypii dzieci auty-
stycznych oraz skuteczności powyższych technik muzykoterapeu-
tycznych. Celami praktycznymi jest opracowanie programu 
oddziaływań opartych na muzykoterapii oraz metod sprawdzają-
cych ich zastosowanie (szczegółowe raporty z sesji oraz nagrania 
wideo z całego procesu badawczego). Ponadto, cele te odnoszą się 
do wskazania muzykoterapii jako terapii, która może okazać się 
skuteczną metodą wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. 

Postawione przeze autorkę pracy pytania badawcze są następu-
jące: 

1. Jaka jest skuteczność zastosowania działań muzykoterapeu-
tycznych w usprawnianiu rozwoju dzieci autystycznych  
w ujęciu ilościowym (pomiar) i jakościowym (badanie fe-
nomenologiczne)? 

2. Jaka jest skuteczność zastosowania działań terapią opartą na 
zabawie – GPS w usprawnianiu rozwoju dzieci autystycz-
nych w ujęciu ilościowym (pomiar) i jakościowym (badanie 
fenomenologiczne)? 

Poniżej wyszczególniono hipotezy: 
1. Zauważalna jest istotna efektywność działań muzykotera-

peutycznych w usprawnianiu dziecka z autyzmem w sferze 
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poznawczej, motorycznej, emocjonalnej, społecznej, komu-
nikacyjnej, w zmniejszeniu napięcia i stereotypii. 

2. Zauważalna jest istotna efektywność terapii opartej na za-
bawie – GPS w usprawnianiu dziecka autyzmem w sferze 
poznawczej, motorycznej, emocjonalnej, społecznej, komu-
nikacyjnej oraz w zmniejszeniu napięcia i stereotypii. 

Zmienną niezależną w niniejszym badaniu jest prowadzenie 
muzykoterapii opartej na improwizacji, tworzeniu, odtwarzaniu, 
słuchaniu/relaksacji, zmienną zależną natomiast jest poziom funk-
cjonowania rozwojowego dziecka autystycznego. Ze zmiennych 
wyłaniają się wskaźniki. Wskaźnikiem zmiennej niezależnej są ra-
porty, obserwacje z sesji muzykoterapeutycznych oraz nagrania. 
Wskaźnikiem zmiennej zależnej są wyniki uzyskane z analizy ja-
kościowej oraz z pomiaru sfer rozwojowych dziecka autystyczne-
go: poznawczej, motorycznej, emocjonalnej, społecznej, komuni-
kacyjnej, napięcia oraz stereotypii (sfera specjalna). 

Badaniom eksperymentalnym poddana została grupa dzieci au-
tystycznych (n = 18) w wieku od 3 do 7 lat z ośrodków i fundacji 
Górnego Śląska. Zaznaczyć należy, że był to quasi-eksperyment 
naturalny (główna metoda badań) prowadzony w typowych, nie-
zmiennych warunkach zajęć. Wspomniany quasi-eksperyment był 
oparty na technice dwóch grup równoległych, tj. grupy ekspery-
mentalnej, w której wprowadzony został czynnik eksperymentalny 
oparty na zmiennych niezależnych jakimi są techniki muzykotera-
peutyczne oraz grupy kontrolnej, w której nie wprowadzono 
zmiennych niezależnych, ale w tym przypadku czynnikiem kon-
trolnym jest metoda oparta na zabawie – GPS. Każda sesja trwała 
20–30 min i odbywała się raz w tygodniu. Całość badań eksplora-
cyjno-weryfikacyjnych (faza eksplanacyjna) zakończona została 
analizą wyników w ujęciu ilościowym (z zastosowaniem pomiaru 
zmiennych zależnych – funkcjonowania dziecka autystycznego  
w sferze poznawczej, motorycznej, emocjonalnej, społecznej, komu-
nikacyjnej, a także w zakresie niwelowania napięcia i stereotypii) 
oraz jakościowym (w zakresie relacji z terapeutą i funkcjonowania 
pacjentów poza terapią). Techniki wykorzystane w projekcie ba-
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dawczym to: obserwacja uczestnicząca, wywiad ze specjalistami, 
analiza dokumentów. 

Narzędzia badawcze użyte w fazie przygotowania badania, słu-
żące do rozwiązywania problemu badawczego, przedstawione  
są następująco: The Autism Developmental Skillset Assesment 
(ADSA)20 – przeznaczony do pomiaru i oceny zachowań dziecka 
autystycznego w trzech obszarach: umiejętności społeczne, odbiór  
i ekspresja komunikacji oraz stereotypowe, powtarzające się wzory 
zachowań, zainteresowań i aktywności21; Standaryzowana Skala 
Obserwacji Zachowania Dziecka (SOZ) opracowana przez Martę 
Bogdanowicz, zawiera kategorie opisowe i liczbowe zachowań 
dziecka pod względem funkcjonowania sfery społecznej, emocjo-
nalnej, poznawczej, ruchowej oraz wykazuje stopień świadomość 
kierunków, stereotypii, wokalizacji, agresji lub/i autoagresji, lęku22; 
ponadto liczne arkusze obserwacyjne, skale, szczegółowe raporty  
z sesji oraz nagrania wideo (m.in. arkusze obserwacyjne M. Ra-
szewska i W. Kuleczka23; kwestionariusze obserwacyjne rozwoju 
dziecka A. Franczyk i K. Krajewska24 oraz A.J. Cotugno25). 

________________ 

20 A.E. Reschke-Hernández, The Autism Developmental Skillset Assesment (ADSA), 
University of Missouri, Kansas City 2004, s. 76–78. 

21 Tamże. Narzędzie The Autism Skillest Assessment jest przetłumaczone (przez 
A. Knapik-Mikołajczak i S. Knapik-Szweda) oraz zaadaptowane tylko do powyż-
szych celów badawczych i stosowane wyłącznie – za zgodą autorki – przez S. Kna-
pik-Szweda. 

22 M. Bogdanowicz, Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) dzieci i rodziców, uczestni-
czących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. „Fokus”, Gdańsk 
2000, s. 22–23. 

23 M. Raszewska, W. Kuleczka, Muzyka otwiera nam świat, Wyd. „Harmonia”, 
Gdańsk 2009, s. 54–56. 

24 A. Franczyk, K. Krajewska, Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Na bazie własnych do-
świadczeń z pracy terapeutycznej, czyli od programu do realizacji, propozycje rozwiązań 
pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych  
 specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wyd. „Impuls”, Kraków 2006, s. 51–54. 

25 A.J. Cotugno, Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, Wyd. „Fraszka Edukacyjna”, War-
szawa 2010, s. 55. 
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Wyniki i analiza 

Ze względu na niemożność przedstawienia całościowych wyni-
ków danych (w tym danych statystycznych) zostaną zaprezento-
wane wybrane aspekty zachodzących zmian na podstawie Standa-
ryzowanej Skali Obserwacji Zachowania Dziecka (SOZ) i z The 
Autism Developmental Skillset Assesment (ADSA). Nie sposób 
przedstawić szczegółowo zmian zachodzących u wszystkich uczest-
ników badania, dlatego uwzględniono poszczególne przypadki 
(dwa przypadki z grupy eksperymentalnej, w której czynnikiem 
zachodzących zmian była muzykoterapia oraz dwa przypadki dzie-
ci z grupy kontrolnej, w której wprowadzono czynnik terapii po-
przez zabawę GPS.) 

Badania z wyżej opisanymi dziećmi trwały od stycznia 2014 do 
lipca 2014 r. Zgodnie ze strategiami quasi-eksperymentu pierwszy 
pomiar odbył się w styczniu, drugi w lipcu. Kwestionariusz SOZ 
wypełniały (oprócz muzykoterapeuty) także dwie obiektywne  
osoby (specjaliści z różnych dziedzin – psycholog, logopeda, fizjote-
rapeuta, pedagog specjalny), które nie uczestniczyły w sesjach muzy-
koterapeutycznych. Poniżej przedstawiono uśrednione dane ilościowe 
z pierwszego i drugiego pomiaru czterech przypadków. Na wykresie 
pomiar I zaznaczono linią ciągłą, a pomiar II linią przerywaną. 

Z powyższej analizy wynikają poziomy reprezentowanych 
umiejętności według kategorii, przy czym 1 pkt oznacza bardzo 
słaby poziom rozwoju, 2 pkt słaby poziom, 3 pkt poziom dostatecz-
ny, niski przeciętny, 4 pkt dobry poziom, 5 pkt bardzo dobry po-
ziom. Na dwóch pierwszych wykresach przedstawiono wyniki 
przypadków, do których wprowadzono czynnik eksperymentalny – 
muzykoterapię. Dość klarowne konstatacje, można bowiem do-
strzec wyraźne różnice w poszczególnych sferach rozwojowych. Na 
pierwszym wykresie, przypadek 1 poprawił swoją sferę społeczną 
oraz sferę specjalną (stereotypie, wokalizacje, świadomość kierun-
ków, agresja, lęk). Dziecko podczas ostatniej sesji muzykoterapeu-
tycznej, słuchało i nawiązywało kontakt wzrokowy z terapeutą 
podczas piosenki powitalnej, która ewoluowała w swobodną 
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improwizację na bębnie opartą na naprzemiennym dialogu. Chło-
piec w szybkim tempie naprzemiennie uderzał w dwa bębny, na-
słuchując swoich produkcji dźwiękowych. Ponadto, chłopiec grał na 
dzwonkach (improwizacja i tworzenie). Stopniowo pojawiała się 
naprzemienność w tworzeniu, w której to chłopiec stawał się pro-
wadzącym, a terapeuta naśladował produkcje chłopca, jego nastrój. 

Wykres. Wyniki badań 

Przypadek 1. MT 
 

Przypadek 2. MT 

 
Przypadek 3. GPS Przypadek 4. GPS 

Znacząca różnica pojawiła się również w przypadku 2, gdzie 
można zaobserwować widoczne zmiany, zwłaszcza w obszarze 
sfery ruchowej, społecznej i emocjonalnej. Dziecko podczas sesji 
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wyraźnie poprawiło swoją ekspresję i zaangażowanie w muzycznej 
naprzemienności, zwłaszcza podczas improwizacji instrumentalnej 
i odtwarzania piosenek – przeważających doświadczeń muzykote-
rapeutycznych. Stopniowo zaczęło akceptować wprowadzane za-
sady oraz z dużą radością podążało za nimi. Poprzez improwizacje 
na pianinie i na bębnie motywowała się do podtrzymywania i wy-
dłużania kontaktu wzrokowego, który na początku terapii stanowił 
trudność. Pod koniec procesu dziecko dużo wokalizowało i gawo-
rzyło, dostosowując się do muzycznego materiału podawanego 
przez terapeutę. Podczas zabaw muzyczno-ruchowych znacznie 
częściej obserwowała, a na późniejszym etapie naśladowała działa-
nia terapeuty. 

Dwa kolejne przypadki, należące do grupy kontrolnej, wpro-
wadzającej zabawę poprzez terapię – GPS, wykazują mniejsze róż-
nice w sferach rozwojowych w przeprowadzonych pomiarach. Po-
mimo że jednostki liczbowe w przypadku 3 są wyższe od dwóch 
pierwszych przypadków, to zmiany pomiędzy pierwszym a dru-
gim pomiarem wskazują na minimalną poprawę, zwłaszcza w sfe-
rze poznawczej i ruchowej. Wyjątek stanowi sfera emocjonalna  
i społeczna dziecka, która pozytywnie się rozwinęła. Chłopiec pod-
czas terapii miał duże trudności z przystosowywaniem się do pew-
nych reguł. Opornie wykonywał polecenia zgodne z założeniami 
zabawy. Jednakże z biegiem czasu chłopiec przełamywał bariery, 
potrafił inicjować zabawę oraz kreatywnie tworzyć jej zasady, które 
przedstawiał terapeucie. Ponadto, nadmierna impulsywność chłop-
ca była przekierowana na specjalnie dobrane zabawy ruchowe, któ-
re wspomagały go w odreagowaniu energii. 

Podobną sytuację dostrzegamy w przypadku 4, w którym sfera 
emocjonalna znacznie uległa poprawie. Dziecko ekspresyjnie wyra-
żało swoje emocje adekwatnie do sytuacji, preferowała jedną formę 
zabawy, dzięki której nawiązywał pozytywną relację z terapeutą. 
Jednakże sfera ruchowa oraz specjalna nie wykazała znaczącej 
zmiany. Chłopiec podczas ostatniej sesji przejawiał wiele zachowań 
stereotypowych, trudności w sferze poznawczej i podążaniu za 
proponowanymi zabawami. 
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Dyskusja 

Wspierając muzyką terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu, na-
leży podkreślić, że ze względu na niedyrektywny charakter sesji, 
możliwości dostosowania się do potrzeb każdego dziecka oraz inter- 
akcje, do jakich można dochodzić podczas muzycznej aktywności, 
profesjonalni muzykoterapeuci, za pośrednictwem działań mu-
zycznych, wspomagają rozwój dziecka z autyzmem. Otrzymuje ono 
potrzebne bodźce, odpowiednie impulsy twórcze, które kształtują 
sfery zaburzone w tempie i konfiguracji odpowiedniej dla dziecka. 

Autorka pragnie zasygnalizować, że zaprezentowane powyższe 
wyniki nie są całościowym materiałem badawczym. Celem nad-
rzędnym artykułu było przedstawienie koncepcji perspektywy ba-
dawczej i narzędzi badawczych oraz wskazanie potrzeby pro-
wadzenia badań w modelu jakościowo-ilościowym skupiającym 
zagadnienia autyzmu oraz muzykoterapii. Ponadto, istotnym celem 
była prezentacja, czym jest muzykoterapia i inne formy niedyrek-
tywnych działań względem dzieci z autyzmem. Na podstawie po-
wyższych danych można zauważyć zmiany, jakie pojawiły się pod-
czas prowadzonych terapii w czterech przypadkach. Trudno 
jednakże jest jednoznacznie wskazać, która z terapii (ze względu na 
swoje właściwości) z większą intensywnością wspomaga rozwój 
dziecka z autyzmem, gdyż nie zostały ukazane całościowe dane 
ilościowe i jakościowe, ze względu na obecny proces opracowywa-
nia wyników. Ukazane cztery przypadki nie wskazują jednoznacz-
nie, która z terapii – muzykoterapia czy terapia poprzez zabawę 
(GPS) – bardziej efektywnie usprawniania dziecko z autyzmem, 
jednakże pojawiają się opisane zmiany. 

Zakończenie 

Powyższe badania, pomimo braku możliwości stwierdzenia ge-
neralizacji i obiektywności badawczej, mogą wzbogacać obecny stan 
wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie muzykoterapii oraz jej wpływu na 
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dzieci z autyzmem i ich rozwój. Należy zatem zapewnić, że badania 
dotyczące wpływu muzykoterapii na dzieci z autyzmem będą roz-
szerzane i kontynuowane, gdyż dostrzegalny jest deficyt badań 
łączących muzykoterapię i autyzm. Sądzę, że muzykoterapia jest 
ciekawym, wciąż mało znanym zagadnieniem badawczym, z punk-
tu widzenia polskiej teorii, terapii czy działań pedagogicznych, dla-
tego warto podjąć trud penetracji powyżej zarysowanych zagad-
nień. 
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Preface 

Education of Romani students cannot make do without peda-
gogy (teacher’s role, Romani pedagogic assistant’s role in relation to 
Romani students) or without andragogics (role of the teacher’s ap-
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proach to the parents of Romani students, knowledge of the laws 
and ways of life of adult Roma, Romani culture, history, and so-
called ROMIPEN, i.e., Romanihood, which refers to expressions of 
deep-rooted Romani culture demonstrated in the life of the Roma 
people as their spiritual and value-setting basic existence). 

In the text we want to emphasize the fact that successful educa-
tion of Romani students and education policy concerning the Roma 
is not possible without profound knowledge of the Romani people, 
their history, culture, and the rules of their identity, as well as rela-
tions between the majority and the Romani minority. The spiritual 
outcome of the approach to Romani students and their parents de-
rives also from the spiritual legacy of the “pedagogy of love“, dem-
ocratic upbringing based on equality, irrespective of the differences 
between races or nationalities, in accordance with the principles 
promoted by the Czech social pedagogue Přemysl Pitter (1895–1976). 
Of course, in this context, it is necessary to mention also the con-
crete work and philosophy of upbringing related to Romani stu-
dents promoted by another prominent Czech social pedagogue, 
Miroslav Dědič (born 1925), who built up a system of positive educa-
tional approach to Romani children and their parents in the 1950’s 
and 1960’s. 

Education of Romani students as a Pedagogic Theme 

Education of Romani students as a pedagogic theme seems to be 
a tautology. The name of the theme is a reaction of some of the sug-
gestions made by “reputed specialists“ who try to defend the theme 
as a social issues, rather than as part of social work, where it be-
longs according to their judgment. 

I do not second that opinion. Namely, education of Romani stu-
dents is a strictly pedagogic theme, even though it incorporates  
a number of social, nationalist, cultural, and political factors. That 
however is a normal pedagogic reality that cannot justify defining 
upbringing and education of the Roma a merely social theme, or 
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mere part of social pedagogy or social andragogics. From the be-
ginning of our scientific and pedagogic activities, while searching 
for suitable methods of educating Romani students in the Czech 
Republic and Slovak Republic, we have understand this theme in 
this context. 

We want to show the importance of the educational theme in re-
lation to Romani students, teaching at different levels of schools, as 
well as in relation to Romani pedagogic assistants who work pri-
marily in Czech and Slovak elementary schools, where their work 
involves a lot of communication between teachers and Romani stu-
dents, between teachers and Romani parents, and between schools 
and Romani communities in certain localities with high concentra-
tion of Romani inhabitants. Our work is also based on multicultural 
approaches.1 It is important that students or workers at schools and 
other institutions deal with or become professionals who are capa-
ble of conscious self-regulation and self-evaluation of their perfor-
mance.2 

The institute of Romani pedagogic assistants at schools was es-
tablished already in former Czechoslovakia in the years of 1992–
1993 as an experimental program and exists to this day, even 
though in somewhat weaker parameters. The Czech Ministry of 
Education endeavored to ensure education of Romani assistants in 
various forms, of which the following are most important: 

– acquaintance with Romani history; 
– acquaintance with Romani culture; 
– acquaintance with the history of relations between the Roma 

and the majority; 
– acquaintance with issues concerning Romani national and na-

tionalist identity; 
________________ 

1 O multikulturních kompetencích srov.: J. Balvín, Pedagogika, andragogika  
a multikulturalita. Praha: Hnutí R, 2012; J. Hladík, Konstrukce a modely multikulturních 
kompetencí. In: Pedagogická orientace 2010, č. 4, s. 26–46. 

2 J. Hladík, S. Vávrová, Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů. 
Praha: Hnutí R, 2011. 
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– acquaintance with methods of teaching Romani students; 
– acquaintance with basic pedagogic theory, methodology, and 

didactics. 
In addition writing about the ways and contents of work with 

Romani pedagogic assistants, it is also a good idea to prepare con-
crete programs for work with Romani pedagogic assistants, which 
can be used as inspiration implementation of romological programs 
at schools, not only universities, but also secondary and elementary 
schools. We believe that these programs should be part of civic edu-
cation and multicultural education in these types of school. It is  
a cross-section theme in our schools, but it is applied best as part of 
civic education, as well as history, music, creative arts, etc. Our text 
may be used as theoretical basis to concrete programs. 

Concepts of Scientific Activities  
and Education of Romology 

In Czech and Slovak universities, romology is studied as a spe-
cialization, often together with pedagogy. It deals with all of the 
above themes that Romani pedagogic assistants have been  
acquainted with (today, the term assistant teacher is preferable). As 
part this specialization, students are introduced not only to the his-
tory, culture, and relations between the majority and Romani mi-
nority, but also with pedagogic issues (education of Romani stu-
dents) and andragogical issues (relations with Romani parents and 
the Romani community as a whole). In this context, we can find 
much inspiration in Pitter’s approach to the parents of children who 
used to come to the Milíč House (in a modern dictionary we would 
call it a children’s club house or low-threshold facility). Founded in 
1933 in the style of Pitter’s humanist, pacifist, and religious educa-
tion, it functioned until 1951, when the communist system dissolved 
it and converted it into after-school facilities for children of working 
mothers to be raised in the new socialist way. Přemysl Pitter himself 
had to go into exile under the threat of imprisonment. 
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In the Milíč House, meetings were organized for parents, where 
they were told in an unforced manner how to raise children and 
how to handle complex behavioral situations in child raising, etc. 
These activities are also inspiring for the work with pedagogues and 
assistants working with Romani parents of school children or chil-
dren taking part in leisure activities in low-threshold clubs. 

As part of the requirement to present one’s own concept of edu-
cating Romani children, created on the basis of our scientific and 
pedagogic activities to date, I want to present an educational con-
cept in a field that I consider borderline, yet very useful for the 
work of pedagogues (as well as Romani pedagogic assistants, newly 
teacher assistants), who are preparing for teaching students at ele-
mentary schools or educators at educational institutions, leisure 
clubs, etc. Content-wise, such preparation corresponds to the work 
of a social pedagogue, but is equally essential for any teacher. 
Namely, most Romani students at elementary schools are enrolled 
in special elementary schools. Unfortunately, up to 2005, Romani 
students were mostly enrolled in special schools (approx. 80%), 
which they attended together with handicapped students. This was 
a blatant discrimination of members of the Roma people, yet it 
somehow prevailed and functioned pertinaciously to the extent 
where it was declared a great means of facilitating integration (to-
day called with the modern term of inclusion) of Romani children in 
the society. Discrimination was also the mere fact that the alumni of 
special schools had limited access to further education. For instance, 
they were unable to pass graduation exams at high schools. Nowa-
days, the situation is such that all students are supposed to attend  
a regular elementary school, yet approximately 35% Romani stu-
dents remain in so-called special and practical elementary schools. 
It is a Solomonic solution, something like “to have your cake and 
eat it”, but one cannot expect a rapid change to happen in a situa-
tion where many Romani communities have been marginalized for 
a long time in the society, both in Bohemia (city ghettoes) and Slo-
vakia (Romani village settlements). 
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Teaching romology in various forms and under various names 
is being practiced at most pedagogic faculties, as well as philosoph-
ical faculties, since the 1990’s, i.e., since the Velvet Revolution in 
1989. After the revolution, newly established universities, as well as 
the existing ones, were even encouraged to pledge commitment of 
research of Romani issues. For instance the Jan Evangelista Purkyně 
University founded the Institute for the Study of Romani Culture, 
where the new university promised to monitor developments in 
cultural, social, and educational spheres involving Romani commu-
nities. In Prague, the Indological Institute of Charles University 
opened a Department of Romistics, which specializes mainly in 
teaching the Romani language, culture, and history of the Roma. In 
Slovakia, a Department of Romani Culture wan established at the 
Constantine the Philosopher University in Nitra, which currently 
functions as the Institute of Romological Studies. The advantage of 
romology is that it can incorporate a broader spectrum of determi-
nants that impact positively on the education of Romani students, in 
addition to language and cultural determinants (which are dealt 
with in romistics). In our educational concept we want to emphasize 
social and cultural aspects, in addition to language, historical, an-
thropological, ethical, and philosophical aspects, i.e., the very con-
cept that are analyzed best by romological scholars. 

Why Romology, rather than Romistics 

The option of teaching romistics might be a lot more acceptable 
for preparation of future teachers and other specialists, such as an-
dragogues, social workers, health care workers, and Romani peda-
gogic assistants, etc. However, this specialization is quite specific, as 
it concentrates on the Romani language and culture, history, and 
other aspects of the theme known as “the Roma”. These themes are 
taught as part of the main curriculum, whereby romistics has been 
taught since 1990, especially thanks to a prominent romist, Milena 
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Hübschmannová, at the Dept. of Indology, Charles University, 
which also has a section of romistics, as mentioned hereinabove. 

Romology, contrary to romistics, examines issues concerning 
Romani communities and their role in the society in a broad sense 
of the word, i.e., the multiplicity of aspects, not merely the lan-
guage. The study may give teachers and other specialists in social 
sciences (including technical ones) the base for understanding the 
situation of the Roma and their relations with the majority. This 
opens opportunities for students, future teachers, or other special-
ists, as well as for Romani pedagogic assistants, who are likely to 
deal with Romani communities in their career, to comprehend bet-
ter the situation of Romani students at schools, the situation of 
Romani clients in social services, the tense situation between the 
Roma and the majority in legal matters, as well as in dealing with 
the state administration or local government, etc. 

Romology, however, is to be understood (while respecting the 
names of various subjects taught at our pedagogic departments, 
mostly as elective subjects) as an auxiliary subject for students of 
pedagogy, social work, andragogics, as it helps future teachers to 
get some insight into the sensitive issue of relations between the 
Roma and the majority, learn about the basics of Romani culture, 
history, nationalist aspects and specifics of the development and 
social background of Romani children and their families, and also 
the pedagogic aspects of work with Romani students. Classical 
romology is taught as part of social work studies at the Constantine 
the Philosopher University in Nitra, the Institute of Romological 
Studies, formerly Department of Romani Culture, which had exist-
ed since the beginning of the 1990’s. 

We consider František Štampach the founder of romology. He 
studied the Roma (then Gypsies) already in the former Czechoslovak 
Republic (1918–1938) in the broadest sense of the word. From the 
pedagogic perspective, particularly important is Štampach’s book 
from 1933 entitled A Child over the Abyss (Dítě nad propastí),3 
where he describes the Gypsy child as “endangered” child. However, 
________________ 

3 F. Štampach, Dítě nad propastí. Praha, 1933. 
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he does not find the reasons for this statement in the child’s mental 
deficiency or retardation, rather in the existing social and historical 
conditions. According to František Štampach, the endless chain of 
failures on the part of Romani children could be and must be inter-
rupted through socio-pedagogic work and willingness of teachers 
and other students, including majority students as well as majority 
parents to accept Romani children, respect their social and historical 
situation, and integrate them in the society gradually as equal mem-
bers of the society. At present, this trend is called inclusion.4 Romani 
students often are students with special behavioral and educational 
needs and that is how they ought to be viewed and approached by 
schools and teachers. Romani pedagogic assistants, social peda-
gogues, and andragogues may play a meaningful role in this process. 

The new conceptual apparatus respects the unique and exceptional 
character of students with special needs. All problem issues related to 
humanist education should therefore form an integral part of regular 
schools and simultaneously part of the education of children with spe-
cial needs during the process of their upbringing and education. Every 
pedagogue with a humanist approach ought to be aware of these par-
ticulars and be able to adopt a correct attitude, while respecting each 
child’s individuality requiring special educational attention.5 

These new forms of work focused on the creativity of Romani 
children play an important motivation role. The co-author of this 
article, J. Novotná, concentrated extensively on research and practi-
cal application of the creativity of Romani students. For many years, 
she, along with other authors and research workers achieved signif-
icant progress in the quality of their education.6 
________________ 

4 V. Kurincová, T. Turzák, Príprava budúcich učiteľov na vyučovanie v podmienkach 
inkluzívnej školy v kontexte formovania hodnotového systému vysokoškolákov. In: M. Siro-
tová (ed.), Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní: Pedagogika Actualis II., 
Trnava: Univerzita sv. Cyrila and Metoda, 2011, s. 109–120. 

5 T. Turzák, S. Szabadosová, Nové pojmy, nové prístupy, nová výchova. In: Rodina  
a škola: mesačník pre rodičov a učiteľov. č. 1. roč. 57. 2009, s. 12–13. 

6 Srov. J. Dargová (v současnosti Novotná), M. Ďuričeková, Rozvojatvorný model 
edukačných aktivít učiteľa rómskych detí. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. 
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In the pedagogic perspective, communication with Romani par-
ents is complemented with andragogical aspects of the matter (an-
dragogics as theory of enlightenment and education of adults). Alt-
hough a teacher is a pedagogue, not an andragogue, he should be 
knowledgeable of the principles of communication with adults, who 
are in this pedagogic situation represented by Romani parents.  
A leading Slovak specialist in the field of inclusive pedagogy and 
communication with the students’ parents as an effective means of 
raising and educating students, Tomáš Turzák, wrote, 

One of the phases in family life is the enrollment of a child in the 
school. Both the parents and children encounter new challenges and 
obligations. Any child that “different”, unique, requires more attention, 
not only on entry into the school, but in the decision-making process of 
opting for segregated or integrated school attendance. Both the parents 
and the specialists ought to be well acquainted with the rights and ob-
ligations of the parents, who have to be prepared to assume their new 
role as parents of a student with special educational needs.7 

The above approaches are currently “in”, even though are based 
on ideas dating back to František Štampach, a humanist and 
founder of romology in response to the need to educate Romani 
students systematically already between W.W.I. and W.W.II. The 
ideas of František Štampach (and not only him alone) have become 
one of the theoretical sources of our scientific work on development 

________________ 

Prešov: Grafotlač, 1999, s. 44–75; J. Dargová (v současnosti Novotná), Tvorivosť 
žiakov vo výučbe. In: J. Maňák et al. (eds), Tvořivá škola. Brno: Paido, 1998, s. 45–56;  
J. Dargová (v současnosti Novotná), Creativity Training in Pre-Service Teachers. Peda-
gogická revue, Special English Number, Vol. 57, 2005, s. 64–79; J. Dargová,  
Ľ. Čonková, Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba. Prešov: Privatpress, 2002;  
J. Novotná, J. Jurčíková, Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu. Brno: Paido, 
2012; J. Novotná, Creativity as the Ultimate and Instrumental Value of the Youth. Studia 
Edukacyjne 2013, nr 25, s. 243–268. 

7 T. Turzák, Práva a povinnosti rodičov výnimočného dieťaťa v kontexte kooperácie 
rodiny a školy. In: Klíma školy v 21. storočí. Zborník z konferencie s medzinárodnou 
účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, Centrum vzdelávania doktorandov. 2008, s. 172–175. 
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of systematic, long-term research at schools that have positive expe-
rience with teaching Romani students. 

Another important source, especially in the pedagogic sense, is 
the work of the social pedagogue Miroslav Dědič, who worked 
successfully with Romani students after W.W.II. In 1950, he found-
ed the first Romani boarding school in Květušín, Šumava. He 
applied his experience in practical communication with Romani 
children (pedagogic work), which included quite naturally and im-
portantly communication with the parents of the Romani students 
(andragogical work).8 

In the process of summarizing various concepts of teaching 
romology, we cannot omit to mention romistics, founded by Milena 
Hübschmannová. In addition to language as the main subject in 
romological studies, attention was also paid to the specifics of the 
Roma people, compiled under one common term: ROMIPEN 
(ROMANIHOOD). Particularly valuable are the following of her 
publications: 

Šaj pes dovakeras-Můžeme se domluvit (Hübschmannová, 
1994),9 
Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů – 
collection of Romani proverbs (1991),10 
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou – stories by Romani 
writer Elena Lacková (Lacková, 1997).11 
The third important source of our approach to the education of 

Romani students is the life and work of the Czech social pedagogue 
Přemysl Pitter (1895–1976). The 100th anniversary of his birth, in 
1995, was declared an international anniversary of UNESCO. The 
J.A. Komenský Museum in Prague organized a major conference in 
________________ 

8 O pedagogické i andragogické práci Miroslava Dědiče viz J. Balvín a kol. 
Romové a jejich učitelé. Sborník z 12. setkání Hnutí R. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999. 

9 M. Hübschmannová, Šaj pes dovakeras-Můžeme se domluvit. Olomouc: Univer-
zita Palackého, 1994. 

10 Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů – soubor romských 
přísloví. Praha, 1991. 

11 E. Lacková, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda, 1997. 



The Roma and Education in Pedagogic and Andragogical Contexts 111 

that occasion. Subsequently, we organized, jointly with other teach-
ers of Romani children under the R-Movement of Cooperating 
Schools (Hnutí R), which was dedicated to the pedagogic and ethi-
cal legacy of this social pedagogue and the possibilities of using his 
multicultural European work for the education of Romani students. 
The collection of papers from that conference was entitled: Přemysl 
Pitter and Multicultural Education of Romani students.12 

Conclusion 

We consider education of Romani children and communication 
with Romani parents important activities not only for schools, but 
also for the society as a whole. Namely, correct and forthcoming 
relationships of teachers with Romani students and with their par-
ents have a positive effect in that they create a wholesome atmos-
phere of intercultural social relations. In order to broaden the scope 
of teachers’ experience with Romani children, it is necessary to pre-
pare them in a more comprehensive scale in the Romani culture, 
history, language, sociologe, etc. In this text, we have outlined pos-
sible applications of romistics and romology, so that they could be 
systematically offered at our schools. 
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Romowie a edukacja w kontekście pedagogicznym  
i andragogicznym 

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

Wychowanie i edukacja uczniów z grup mniejszościowych stawia duże wymagania 
nauczycielom. Odpowiada za to specyfika kulturowa i społeczna tych uczniów, 
szczególnie uczniów romskich. Biorąc pod uwagę 300 000 Romów żyjących w Cze-
skiej Republice i około pól miliona w Słowackiej Republice, prawie każdy nauczy-
ciel może spotkać romskich uczniów w swojej szkole. Dlatego przygotowanie na- 
uczycieli na specyfikę romskiej kultury jest ważne, ponieważ pomaga nauczycielom 
w sferze pedagogicznej, tworzeniu relacji z romskimi dziećmi i nastolatkami oraz  
w sferze andragogicznej z romskimi rodzicami. 
 
SŁOWA KLUCZE: romski uczeń, romski rodzic, andragogika, pedagogika, Romowie 
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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 6/2014

Agnieszka Wątorek, Kompetencje językowe dzieci  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną,  

Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2014 

Publikacja zatytułowana Kompetencje językowe dzieci z lekką niepełno-
sprawnością intelektualną autorstwa Agnieszki Wątorek poświęcona jest 
mowie jako jednemu z aspektów rozwoju dzieci. Publikacja przedstawia 
wyniki badań własnych autorki nad kompetencją językową dzieci z dia-
gnozą lekkiego upośledzenia umysłowego. W pracy dokonano syntezy 
treści powiązanych z różnymi dyscyplinami naukowymi (językoznawstwa, 
psycholingwistyki oraz pedagogiki specjalnej). Jak twierdzi autorka, publi-
kacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych problemami 
dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

Autorka książki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie języ-
koznawstwa, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
(pedagogika specjalna, logopedia, nowoczesne kierowanie oświatą i zarzą-
dzanie oświatą), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 
(neurologopedia) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (językoznawstwo 
studia III stopnia). W swojej pracy naukowej zajmuje się edukacją, terapią  
i wspieraniem aktywności twórczej uczniów z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną. Jest animatorką działalności artystycznej dzieci z lekką nie-
pełnosprawnością intelektualną, autorką scenariuszy sztuk teatralnych dla 
najmłodszych oraz współorganizatorką imprez kulturalnych służących 
integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Przedsta-
wiana publikacja nie jest jedyną w dorobku autorki. W 2006 r. opubliko-
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wano zbiór scenariuszy do przedstawień szkolnych pt. Dialogi wierszem 
pisane na okazje wciąż te same. 

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, które można podzielić na 
dwie części: pierwszą odnoszącą się do definiowania pojęć kompetencji 
językowej oraz wyjaśnienia związku pomiędzy kompetencją poznawczą  
i językową w kontekście LNI oraz część drugą przedstawiającą metodolo-
gię oraz wyniki badań własnych autorki. Publikację rozpoczyna krótki 
wstęp, w którym autorka przedstawia plan książki i opisuje zawartość 
każdego rozdziału. Na końcu wstępu autorka składa podziękowania pani 
doc. Magdalenie Smoczyńskiej za pomoc w zaprojektowaniu badań nad 
kompetencją językową, recenzentom książki za cenne uwagi, a także dy-
rektorom szkół, nauczycielom i rodzicom za możliwość przeprowadzenia 
badań. 

Pierwszą część publikacji otwiera rozdział pt. Kompetencja językowa – 
pojęcie, ortogeneza, sposoby i badania. W rozdziale tym objaśniono termin 
„kompetencja językowa”, przedstawiono etapy ich nabywania w prawi-
dłowym rozwoju oraz przyczyny niepowodzeń. Autorka prezentuje poję-
cie kompetencji językowej w dwojaki sposób, odnosząc się do źródeł na- 
ukowych i definicji przedstawionej przez Noama Chomsky’ ego, która 
przez dekady inspirowała badaczy. Sięga do najnowszych definicji psycho-
lingwistyki na gruncie polskich badań naukowych. Powołuje się na publi-
kacje Idy Kurcz i Stanisława Grabiasa. W podrozdziale drugim Agnieszka 
Wątorek opisuje proces nabywania kompetencji językowej w warunkach  
prawidłowego rozwoju. Przedstawia proces nabywania języka od okresu 
płodowego do okresu wczesnoszkolnego oraz kierunki nabywania słow-
nictwa przez dzieci. Na podstawie najnowszych badań ukazuje grupę 
czynników mających wpływa na rozwój mowy dziecka. Obok czynników 
genetycznych pojawił się także czynnik społeczny i pojęcie „dzieci wil-
czych” – dzieci żyjących w izolacji społecznej, sierocińcach i domach dziec-
ka. Opisuje zaburzenia języka u dzieci i związane z nimi dysfunkcje rozwo-
jowe. Rozdział kończą koncepcje metodologiczne w badaniach nad 
kompetencją językową. Autorka przedstawia narzędzia diagnostyczny w 
badaniach nad zaburzeniami mowy, metody ilościowe i jakościowe służące 
do szacowania wielkości słownika biernego i czynnego. Przedstawia spo-
soby diagnozowania słownictwa przy użyciu testów psychologicznych. 
Prezentuje trzy rodzaje testów stosowanych do oceny słownictwa dzieci, są 
to: TSD – Test Słownikowy dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat Marty Koć- 
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-Januchty, OTS-R – Obrazkowy Test Słownikowy – rozumienie Ewy Ha-
man i Krzysztofa Fronczyka stosowany dla dzieci w wieku 2;0-6;11, a także 
Test Językowy LEKSYKON Andrzeja Jurkowskiego przeznaczony do ba-
dań młodzieży 12;6-17;5. Odnosi się on do koncepcji kategorii semantycz-
nych Herberta Clarka i Eleanor Rosch oraz hipotezy funkcjonalnego jądra 
Katherine Nelson. Przedstawia metody i techniki badania umiejętności 
gramatycznych i wypowiedzi narracyjnych. 

W rozdziale 2 zatytułowanym Związek pomiędzy kompetencją poznawczą  
i językową w kontekście lekkiej niepełnosprawności intelektualnej Agnieszka 
Wątorek opisuje związek między sferą poznawczą a sferą językową  
w kontekście lekkiej niepełnosprawności intelektualnej. Obejmuje on takie 
zagadnienia, jak relacja mowy do myślenia oraz stan wiedzy na temat 
kompetencji językowych dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

W pierwszym podrozdziale autorka przedstawia proces nabywania 
mowy i jego związek z myśleniem. Prezentuje poglądy Ferdinarda de 
Saussure’a określające język jako sumę obrazów akustycznych oraz Jeana 
Pigeta o czterech stadiach rozwoju intelektualnego. Autorka zestawia ze 
sobą dwie koncepcje, tj. determinizmu poznawczego z determinizmem 
językowym. Przedstawia koncepcję Uniwersalnej Gramatyki Chomsky’ego 
w zestawieniu z teorią przyswajania języka drogą naśladownictwa i ucze-
nia się. W drugim podrozdziale autorka prezentuje relację mowy i myśle-
nia a zaburzenia rozwojowe. Wyjaśnia przyczyny oligofazji, czyli zaburzeń 
mowy, wskazując czynniki powodujące zaburzenia językowe i komunika-
cyjne u dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wymienia pro-
blemy diagnostyczne dla zjawiska lekkiej niepełnosprawności intelektual-
nej, takie jak kryterium IQ niewerbalnego oznaczającego występowanie 
problemów językowych zarówno w niskiej, jak i w wysokiej sprawności 
intelektualnej. W podrozdziale 3 autorka wyjaśnia pojęcie niepełnospraw-
ności intelektualnej, opierając się na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases ICD-10 
z 1994 r.), opracowanej pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia 
WHO. Według ICD-10 upośledzenie umysłowe to istotnie niższe od prze-
ciętnego funkcjonowanie intelektualnie zdiagnozowane przed 18. rokiem 
życia. W dalszej części podrozdziału przedstawione zostały narzędzia 
diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu niepełnosprawności intelektual-
nej. Wymienione są tu przede wszystkim narzędzia badające poziom umy-
słowy dzieci, tj. Skala Inteligencji Weschlera WISC-R, Skali Stanford-Binet 
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oraz Skala Leitera i Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia. Autorka zwra-
ca szczególną uwagę na wieloetapowość badań przy orzeczeniu niepełno-
sprawności intelektualnej. Przy diagnozie należy zwrócić uwagę na takie 
kryteria, jak ocena sprawności intelektualnej, porównanie poziomu po-
szczególnych funkcji, rozpoznanie zaradności życiowej, aspekty medyczne 
oraz pedagogiczne. W dalszych rozważaniach autorka skupia się na uwa-
runkowaniu rozwoju psychospołecznego dzieci z lekką niepełnosprawno-
ścią intelektualną. W podrozdziale omówiono podłoże genetyczne oraz 
społeczne występowania niepełnosprawności intelektualnej u dzieci. 
Szczególnie dużo miejsca poświęca się czynnikom wychowawczym i spo-
łecznym. Autorka wymienia niewydolność wychowawczą rodziców wśród 
czynników odpowiedzialnych za lekką niepełnosprawność intelektualną. 
W kolejnym podrozdziale Agnieszka Wątorek prezentuje właściwości 
procesów poznawczo-językowych u dzieci z LNI, kontynuując rozważania 
nad kompetencją komunikacyjną. Przedstawia wiele deficytów poznaw-
czych (zaburzenia percepcji uwagi, pamięcią i myślenia). Podrozdział 4 
nosi tytuł Przegląd badań nad kompetencją językową dzieci z LNI. Zaprezento-
wano w nim umiejętności leksykalne, narracyjne oraz gramatyczne dzieci  
z LNI. W każdym z podrozdziałów autorka prezentuje koncepcję nad wy-
braną kompetencją. Celem omawianego podrozdziału jest przedstawienie 
wybranych umiejętności u dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektual-
ną na wybranych etapach rozwoju. Autorka rozpoczyna od poziomu umie-
jętności leksykalnych, przywołując badania nad słownictwem osób z LNI 
Sheili Glenn i Cliffa Cunninghama, a także Claudii Cardoso-Martins.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że początkowa zdolność rozpozna-
wania słów u dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną ujawnia się 
w tym samym wieku umysłowym, jak w całej populacji, jednak wkrótce po 
wspólnym starcie większość z nich zostaje w tyle. Wyniki prezentowanych 
badań dotyczą wczesnego repertuaru leksykalnego dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie, obejmując głównie nazwy obiektów dynamicznych, 
przedmiotów użytkowych, części ciała, podstawowe aktywności, cechy 
percepcyjne, a także pojedyncze zaimki, spójniki i przyimki. Do rzeczow-
ników obecnych w wypowiedziach dzieci z LNI należą: nazwy osób, zwie-
rząt, roślin i produktów spożywczych oraz przedmiotów codziennego 
użytku. Na rejestr czasowników natomiast obok dominujących „być”  
i „mieć” złożyły się zmiany położenia w przestrzenie istot żywych i czyn-
ności manipulacyjne. Kończąc opisywany podrozdział, autorka próbuje, na 
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podstawie badań, ustalić wspólny model terapii mowy dzieci z LNI. Dal-
sze rozważania oscylują wokół nabywania kompetencji gramatycznych 
przez dzieci z LNI. Punktem wyjścia jest teoria o istnieniu związku pomię-
dzy wiekiem chronologicznym a produkcją słów. Z przedstawionych przez 
autorkę badań naukowych (m.in. Bruno Facona oraz Therese Facon-
Bollengier) wynika zależność kompetencji składniowej od pamięci werbal-
nej. Autorka prezentuje także badania nad opanowaniem składni na gruncie 
polskim, powołując się na Zbigniewa Tarkowskiego i Józefę Bałachowicz. 
Podsumowując część sprawozdawczą podrozdziału, dotyczącą umiejęt- 
ności gramatycznych, Agnieszka Wątorek zwraca uwagę na różnice  
w metodologii i procedurach badawczych w opisanych badaniach. Pozwa-
la to jednakże wysnuć wniosek, iż dzieci z LNI mają największe problemy  
z rozumieniem konstrukcji złożonych, wykazują wybiórcze przyswajanie 
schematów zdaniowych, niekonsekwentne stosowanie reguł syntaktycz-
nych oraz jednostajne produkowanie struktur określonego typu. 

Agnieszka Wątorek najwięcej uwagi poświeciła umiejętnościom narra-
cyjnym dzieci z LNI. Powołując się na badania naukowe nad zdolnościami 
narracyjnymi dzieci z LNI, autorka nie jest w stanie jednoznacznie stwier-
dzić zależności między niepełnosprawnością a narracją jednostki. Przed-
miotem prowadzonych badania była zdolność do opowiedzenia historyjki 
z prezentowanego obrazka. Z badań wynika, że konstruowanie opowiadań 
sprawia dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie duże trudności. 
Sprawnie rozpoznają i nazywają poszczególne postaci, przedmioty i dzia-
łanie, jednak nie potrafią dokładnie nakreślić sytuacji, w jakiej znalazł się 
główny bohater. W ich relacji pojawia się wiele nieścisłości, deformacji oraz 
braków rekonstrukcyjnych. Zgodnie z innymi badaniami jednostki z LNI 
nie dostrzegają związku pomiędzy trafnością użytych przez siebie sformu-
łowań a ich reprezentacjami w umyśle odbiorcy. 

Rozdział 3 omawianej publikacji zawiera metodologię badań własnych, 
problematykę badawczą oraz metody i narzędzia badawcze. Przedmiotem 
badań autorki jest kompetencja językowa ośmio- i dziesięcioletnich 
uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych z lekką niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Dokonuje ona charakterystyki umiejętności leksykal-
nych, gramatycznych i narracyjnych dzieci z LNI. Przedstawia szczegóło-
we hipotezy badawcze obejmujące dwie grupy, czyli dzieci z LNI oraz 
dzieci w normie intelektualnej. Badania przeprowadzone zostały w latach 
2008–2011 na terenie dwóch dużych miast, tj. Krakowa i Katowic, a także  
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w miastach sąsiadujących, na dużej grupie dzieci (187) tworzących grupę 
kryterialną oraz dwie grupy kontrolne (jedną dobraną ze względu na wiek 
umysłowy, drugą ze względu na wiek metrykalny). Badania miały charak-
ter wieloetapowy. Pierwszy etap to badania pilotażowe dające sposobności 
oceny narzędzi badawczych. Autorka opisuje sposób wyłaniania uczestni-
ków oraz sposób klasyfikacji kandydatów do grupy kryterialnej. Autorka 
dokonała celowego wyboru badanych dzieci, przedstawiając charaktery-
stykę badanych. W kolejnej części rozdziału opisano metody i narzędzia 
badawcze stosowane w celu pozyskiwania danych, a także wykorzystane 
metody jakościowe (metodę analizy dokumentów, metodę badań testo-
wych oraz metodę studium porównawczego). Wśród analizowanych do-
kumentów znalazły się deklaracje zgody rodziców na udział dziecka  
w badaniu, ankiety wypełnione przez rodziców, opinie psychologiczne, 
pedagogiczne, medyczne o uczniach z LNI oraz pisma przedstawiające 
przebieg ich ścieżki zawodowej. Agnieszka Wątorek opisuje cel zastoso-
wania danej metody badawczej oraz użyte narzędzia. Starannie przedsta-
wia próby mierzące zasób słownictwa, poziom opanowania pojęć, umiejęt-
ności gramatyczne oraz narracyjne. Do każdego podrozdziału załącza 
tabele i schematy potwierdzające wyniki badań danego problemu. 

Rozdział 4, 5 i 6 są kontynuacją i przedstawieniem wyników badań au-
torki nad poziomem umiejętności leksykalnych, gramatycznych, narracyj-
nych uczniów z LNI w porównaniu z badanymi o prawidłowym rozwoju 
umysłowym. W rozdziałach umieszczone są wyniki testów, wykresy mie-
rzące próby oraz wyniki badań w świetle prezentowanych zmiennych. 
Wątorek prezentuje zależności między zastosowaniem danej próby  
a zmienną występującą w badanym zjawisku. 

W ostatnim 7 rozdziale autorka przedstawia wyniki badań własnych 
nad kompetencją językową dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektu-
alną. Prezentuje odpowiedzi na hipotezy badawcze postawione na począt-
ku publikacji oraz wnioski z przeprowadzonych badań. Na zakończenie 
publikacji autorka proponuje model integracji dzieci niepełnosprawnych  
z rówieśnikami. Integracja miałaby polegać na stworzeniu optymalnego 
modelu kształcenia specjalnego ukierunkowanego na indywidualny roz-
wój dziecka z LNI. W tym celu powinno tworzyć się klasy specjalne  
w szkołach masowych, które działałyby na odpowiednich zasadach dosto-
sowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
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Podsumowując, można uznać, iż Agnieszka Wątorek podjęła się praco-
chłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawno-
ścią intelektualną, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne  
i narracyjne na dwóch podgrupach wiekowych ośmio- i dziesięciolatków. 
Jasno sformułowane hipotezy badawcze oraz staranny dobór narzędzi 
badawczych pozwoliły stworzyć unikalny z perspektywy jakości badań 
empirycznych projekt badawczy. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zebra-
nie i prezentacja najnowszych badań dotyczących kompetencji językowych 
dzieci z LNI. Wydaje się, że autorka dołożyła wszelkich starań, by omówić 
klasyczne teorie i najnowsze doniesienia z badań, czego dowodem może 
być bogata bibliografia zawierająca zagraniczne pozycje. Można odczuwać 
pewien niedosyt związany z brakiem w omawianej pozycji aspektów psy-
cholingwistycznych i neurolingwistycznych oraz badań Willhelma Levete-
la nad wytwarzaniem mowy, a także modelu Anny Cutler i Cliftona odno-
szących się do percepcji. Głównym zarzutem omawianej publikacji jest 
brak sformułowanego problemu głównego. Autorka szczegółowo opisuje 
przedmiot badań, z którego można domyślić się, jaki jest problem główny. 
Swoją uwagę skupia przede wszystkim na prezentowaniu hipotez badaw-
czych. 

Układ książki jest jasny i przejrzysty. Autorka posługuje się językiem 
specjalistycznym, jednakże bardzo klarownym, zrozumiałym dla począt-
kującego pedagoga/logopedy. Forma prezentowanych treści w poszcze-
gólnych rozdziałach jest spójna. Autorka dzieli rozdziały na podrozdziały, 
nadając im tytuły odnoszące się do poruszanych w danym fragmencie 
problemów. Ponadto, w publikacji zamieszczono załączniki w postaci te-
stów oraz szczegółowy spis wykresów i tabel, co pozwala czytelnikowi na 
szybkie wyszukiwanie treści. 

Reasumując, książka Agnieszki Wątorek niewątpliwie jest cennym 
wkładem w badania nad rozwojem mowy u dzieci z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną. Efekty badań mogą być zastosowane w praktyce  
w celu stworzenia odrębnego programu nauczania uwzględniającego po-
trzeby dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Publikację można 
polecić zarówno pedagogom, jak i polonistom, psychologom i terapeutom 
jako kompendium wiedzy oraz inspirację do dalszych poszukiwań badaw-
czych. 

 
Paulina Chmiel-Antoniuk 
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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 6/2014

Sprawozdanie  
z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

„Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. 
Krytyczna analiza”, Obrzycko, 15–16.04.2015 r. 

W dniach 15–16 kwietnia 2015 r. już po raz siódmy odbyła się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa z cyklu „Miejsce Innego we współczesnych 
naukach o wychowaniu” organizowana przez Zakład Specjalnych Potrzeb 
Edukacyjnych UAM w Poznaniu pod patronatem Komitetu Nauk Pedago-
gicznych Polskiej Akademii Nauk. Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji była „krytyczna analiza”. Na dwa dni Dom Pracy Twórczej  
w Obrzycku stał się miejscem wymiany myśli i doświadczeń badaczy  
z całej Polski związanych z pedagogiką specjalną. 

Konferencję otworzyła przewodnicząca komitetu naukowego konferen-
cji prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, wyrażając nadzieję, iż obrady będą 
wartościowe i owocne. Pierwszą sesję plenarną prowadzili: dr hab. Beata 
Jachimczak oraz dr hab. Grzegorz Szumski. Rozpoczął ją prof. dr hab. 
Amadeusz Krause. Jego wystąpienie było dobrym wstępem w tematykę 
konferencji, ponieważ profesor odniósł się do węzłowych problemów pe-
dagogiki specjalnej. Skupił się przede wszystkim na problemach związa-
nych z trudnościami w realizacji założeń edukacji włączającej. Prof. dr hab. 
Zenon Gajdzica odwołał się do koncepcji pedagogiki długu jako czynnika 
współkreującego jakość edukacji uczniów z niepełnosprawnością w szkole 
ogólnodostępnej. To nowatorskie spojrzenie na problem edukacji włączają-
cej wywołało ożywioną dyskusję wśród słuchaczy. Następnie wystąpiła  
dr hab. Teresa Żółkowska, prezentując referat pt. „Post/humanizm. Nie-
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pełno/sprawność” odnoszący się do kwestii postrzegania osób z niepełno-
sprawnością w społeczeństwie. Kwestie społeczne poruszone zostały rów-
nież w referacie autorstwa dr. hab. Piotra Łukowskiego. Dotyczył on gran-
falonu, a zwłaszcza jego grupy zewnętrznej, czyli zjawiska celowego 
kreowania grupy osób skazanych na bycie znienawidzonymi. Następnie dr 
hab. Ewa Muszyńska poruszyła problem „Inności” w klasie szkolnej. Był 
on kontynuowany także podczas II sesji plenarnej, którą zgodziła się pro-
wadzić wraz z dr hab. Teresą Żółkowską. Dr hab. Jolanta Szempruch pod-
jęła kwestię funkcjonowania nauczyciela i ucznia w klasie szkolnej. W tym 
wypadku „inność” rozumiana była jako przynależność do innej grupy 
kulturowej. Kolejne wystąpienie, którego autorką była pani dr hab. Danuta 
Kopeć, dotyczyło przyczyn oraz przejawów urazu przywiązaniowego  
u osoby z niepełnosprawnością. Kolejna prelegentka – dr hab. Sławomira 
Sadowska odniosła się do kwestii wartości w nauczaniu. Wygłosiła referat 
pt. „Wartości w sferze kształcenia osób z niepełnosprawnością: kwestie 
moralnego minimum i moralnego maksimum”. Pani dr hab. Hanna Żuraw 
w swoim wystąpieniu poruszyła temat twórczości rozpatrywanej w wielu 
jej wymiarach, których synteza stanowić może przesłankę do poszuki- 
wania alternatywnego paradygmatu rehabilitacji osób z niepełnospraw-
nością. Ostatni referat przed dyskusją wygłosiła dr hab. Zdzisława  
Janiszewska-Nieścioruk. Dotyczył on dość kontrowersyjnego tematu „Wy-
kluczających praktyk inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością”. 
Wystąpienie to otworzyło ożywioną dyskusję nad kondycją edukacji włą-
czającej w Polsce. 

Trzecia, ostania tego dnia sesja poświęcona została wystąpieniom mło-
dych naukowców, którym organizatorzy tegorocznej konferencji posta-
nowili poświęcić szczególną uwagę. Każdy z prelegentów wcześniej  
wyznaczył swojego opiekuna naukowego, który zobowiązany został do 
przeprowadzenia ewaluacji wystąpienia pod kątem merytorycznym oraz 
metodologicznym. Role opiekunów naukowych zgodzili się podjąć prof. dr 
hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab. Beata Ja-
chimczak, prof. dr hab. Amadeusz Krause oraz dr hab. Grzegorz Szumski. 
Sesję otworzyło niezwykle ciekawe wystąpienie prof. Bogusława Śliwer-
skiego na temat współczesnej socjalizacji do terroryzmu. Prof. wskazał  
w nim na problemy, które może implikować wszechobecna „kultura 
przemocy”. Następnie odbyły się prelekcje młodych naukowców. Rozpo-
częła je mgr Magdalena Świgost referatem pt. „Jednostka zagrożona spo-
łeczną stygmatyzacją w relacjach interpersonalnych – wybrane kategorie 
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analiz”, który stanowił raport z badań prowadzonych w ramach jej pracy 
doktorskiej pt. „Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych 
grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna”. Magdalena 
Świgost skupiła się na problemie dystansu społecznego wobec wybranych 
grup zagrożonych stygmatyzacją oraz na podstawowych czynnikach 
wzmacniających lub obniżających jego poziom. Kolejną prelegentką była 
mgr Barbara Tokarska. Przedstawiła swoje wynika badań prowadzonych 
wśród terapeutów pracujących metodą społeczności terapeutycznej z oso-
bami uzależnionymi od narkotyków. Następnie dr Agnieszka Wołowicz- 
-Ruszkowska zaprezentowała wyniki badań jakościowych prowadzonych 
wśród kobiet z niepełnosprawnością, dotyczących ich doświadczeń zwią-
zanych z macierzyństwem. Czwarte wystąpienie poruszało zagadnienie 
rozwijania umiejętności społecznych dzieci przedszkolnych uczestniczą-
cych w programie „Play Time/Social Time”. Przedstawiła je dr Joanna 
Smogorzewska, a wyniki jej badań stanowiły podsumowanie rocznego 
projektu edukacyjno-badawczego. Jako kolejne zaprezentowały się dr Iza-
bella Kucharczyk oraz dr Agnieszka Dłużniewska. Ich referat, również 
będący komunikatem z badań, był zatytułowany „Ja jako Inny – wyzna-
czanie celów edukacyjnych i społecznych prze uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się”. Kolejny referat, autorstwa mgr Anny Irasiak, 
prezentował badania osadzone w paradygmacie jakościowym. Materiałem 
badawczym były w tym przypadku obserwacje zajęć edukacyjnych z za-
kresy języka migowego prowadzone przez osoby głuche. Ostatnią prele-
gentką była mgr Katarzyna Smoter, która przedstawiła propozycję zasto-
sowania portalu społecznościowego Facebook do realizacji celów edukacji 
antydyskryminacyjnej. Dyskusja, która wywiązała się po wysłuchaniu 
wszystkich wystąpień, dotyczyła zarówno kwestii merytorycznych, jak  
i metodologii przeprowadzonych badań. Wyznaczeni opiekunowie na- 
ukowi bardzo dobrze wywiązali się ze swoich ról, dzieląc się z prele- 
gentkami wnikliwymi uwagami, które niewątpliwie zainspirują je do  
doskonalenia swojego warsztatu badawczego. Ta forma okazała się bardzo 
dobrą płaszczyzną wymiany poglądów pomiędzy młodymi oraz bardziej 
doświadczonymi naukowcami. Dzień uwieńczyła uroczysta kolacja, która 
odbyła się w podziemiach pałacu. 

Drugi dzień obrad został podzielony na sekcje tematyczne oraz jedną 
podsumowującą sesję plenarną. Tematem przewodnim pierwszej sekcji był 
„Inny w percepcji społecznej”, a prowadziła ją dr hab. Beata Jachimczak. 
Znalazły się w niej następujące referaty: 
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• „Podobny w inności i inny w podobieństwie – rzecz o spotkaniu in-
nego w ujęciu Józefa Tischnera”, dr Inga Mizdrak; 

• „Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych 
we współczesnej kulturze masowej”, dr Przemysław Grzybowski; 

• „Rola czasopisma «Szkoła Specjalna» w kształtowaniu wizerunku 
społecznego dziecka z niepełnosprawnością w okresie międzywo-
jennym (1924–1939)”, dr Danuta Apanel; 

• „Kategoria ciała w sytuacji niepełnosprawności i spotkania z In-
nym”, dr Joanna Belzyt; 

• „Niewidomy jako Inny? – spostrzeganie osób niewidomych przez 
młodzież licealną”, dr Kornelia Czerwińska; 

• Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w dyskur- 
sie pedagogów specjalnych – pomiędzy autonomią a zależnością”, 
mgr Marta Jurczyk; 

• „(Czy)twórcza obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni pu-
blicznej”, dr Edyta Nieduziak; 

• „Jakość życia osób z autyzmem i ich rodzin w społeczeństwie XXI 
wieku. Literackie ujęcie biograficzne”, mgr Agnieszka Sokołowska- 
-Kasperiuk; 

• „Wizerunek publiczny Innego. Przełamywanie stereotypów na temat 
Romów w kampaniach społecznych”, dr Łukasz Kwadrans;  

• „Sztuka jako droga włączania osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną do społeczeństwa”, mgr Sabina Pawlik. 

Kolejna sekcja została poświęcona tematowi „Inny jako dorosły” i po-
dejmowała różnorodne tematy związane z dorastaniem i dorosłością osób 
obarczonych różnego rodzaju „innością” – od niepełnosprawności do od-
mienności ze względu na wiek czy chorobę psychiczną. Prowadziła ją  
dr hab. Bernadeta Szczupał. Poruszono w niej następujące tematy: 

• „Dorosłość osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością inte-
lektualną w kontekście biograficznego aspektu tożsamości”, dr Beata 
Tylewska-Nowak; 

• „(Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wspar-
cie”, dr Anna Gutowska; 

• „Praca jako czynnik budujący tożsamość Innego (wobec drugiego 
niepełnosprawnego)”, dr Irena Ramik-Mażewska; 

• „Wizje dorosłości i starości młodzieży z niepełnosprawnością inte-
lektualną”, mgr Kamila Skowrońska; 

• „Zredukowana dorosłość osób z głęboką niepełnosprawnością inte-
lektualną w domu pomocy społecznej”, mgr Dorota Prysak; 
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• „Niepełnosprawność – przeszkoda w studiowaniu”, dr Magdalena 
Bełza; 

• „Między średnią a późną dorosłością – prewencyjna funkcja zajęć dla 
«seniorów 50+»”, mgr Julia Sienkiewicz-Wilowska; 

• „Przejawy psychopatyczności u młodych dorosłych”, mgr Karolina 
Kaliszewska; 

• „Miejsce Innego w ekonomii społecznej – na przykładzie Kujawsko- 
-Pomorskiego Centrum Ekonomii Społecznej”, dr Maciej Jabłoński;  

• „Relacje interpersonalne w życiu młodych dorosłych z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu - analiza jakościowa”, mgr Lidia Szmania. 

Trzecia sekcja zatytułowana była „Inny jako podmiot oddziaływań 
edukacyjno-terapeutycznych”. Przewodniczył jej dr hab. Jarosław Bąbka. 
Podczas tej sekcji wygłoszone zostały następujące referaty: 

• „Rodzice wobec aktywności on-line swoich dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną”, dr Piotr Plichta; 

• „Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – ich 
motywy, oczekiwania i ocena pracy nauczyciela”, mgr Dominika 
Przybyszewska; 

• „Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością”, dr Jo-
lanta Lipińska-Lokś; 

• „Właściwości nauczycieli klas integracyjnych a relacje rówieśnicze  
w klasie”, mgr Matylda Pachowicz; 

• „Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w róż-
nym wieku – projekt międzyresortowego modelu przygotowania do 
pełnienia różnych ról społecznych”, dr Teresa Serafin; 

• „Inne emocje – poznawcza reprezentacja emocji dziecka z lekką nie-
pełnosprawnością intelektualną”, dr Marzena Buchnat. Referat został 
przygotowany razem z dr hab. Aleksandrą Jasielską; 

• „Terapia dydaktyczna a rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wy-
chowawczych ucznia”, dr Barbara Trochimiak; 

• „Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera”,  
dr Iwona Konieczna; 

• „Problemy diagnozy małego dziecka pod kątem zaburzeń ze spek-
trum autyzmu”, dr Aneta Wojciechowska; 

• „Inny bo uzdolniony czy opóźniony?”, dr Teresa Wejner-Jaworska; 
• „Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych”, mgr Joanna 

Buława-Halasz; 
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• „Efektywność terapii dziecka z autyzmem od terapii behawioralnej 
do interdyscyplinarnej terapii humanistycznej – dylematy wyboru”, 
mgr Malwina Zawieja; 

• „Muzykoterapia i jej właściwości w usprawnianiu dziecka auty-
stycznego. Projekt badania własnego”, mgr Sara Knapik-Szweda; 

• „Pisanie wierszy jako sposób radzenia sobie z moratorium psycho-
społecznym przez osobę z uszkodzonym wzrokiem. (Krytyczna)ana-
liza dyskursu”, dr Małgorzata Oleniacz; 

• „Rola i miejsce «terapeuty-cienia» w procesie terapii oraz wspoma-
gania edukacji dziecka z autyzmem w przedszkolu ogólnodostęp-
nym”, mgr Aleksandra Antonik. 

Ostatnia sesja plenarna konferencji objęła pięć referatów. Jako pierwszy 
wystąpił prof. Jaroslav Balvin. Mówił o „inności” społeczności romskiej 
oraz problemach, z jakimi się ona obecnie boryka. Następnie dr hab. Mar-
cin Wlazło zarysował bardzo aktualne problemy kształtującej się coraz 
wyraźniej klasy społecznej „prekariuszy” oraz towarzyszącej jej tymcza-
sowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia – tym razem  
w kontekście niepełnosprawności. Dr hab. Jarosław Bąbka wygłosił referat 
zatytułowany „Kształtowanie się tożsamości osób z niepełnosprawnością 
jako zadanie rozwojowe”. Podczas ostatniego wystąpienia dr hab. Berna- 
deta Szczupał podjęła wątek godności osób starszych w świetle koncepcji 
praw człowieka. Przeanalizowała wiele istotnych dokumentów wyznacza-
jących perspektywę interpretacji prawa w zakresie kwestii dotyczących 
osób w wieku podeszłym, w tym z niepełnosprawnością. 

Po zakończeniu ostatniej sesji nastąpiło podsumowanie obrad w sek-
cjach tematycznych oraz zamknięcie obrad. Przewodnicząca komitetu na- 
ukowego prof. dr hab. Iwona Chrzanowska podziękowała wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie i udział w dyskusjach oraz wyraziła na-
dzieję na spotkanie podczas VIII Konferencji „Miejsce Innego we współcze-
snych naukach o wychowaniu”. 

Aleksandra Antonik 
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