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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
NUMER 7/2014

Jolanta lipińska-lokś

Uniwersytet Zielonogórski

Zachowania ryzykowne  
młodzieży z niepełnosprawnością

AbsTRACT: Lipińska-Lokś Jolanta, Risky behaviour undertaken by young people with 
disabilities [Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością]. Interdy-
scyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 7, Poznań 2014. Pp. 9–25. Adam 
Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2901-8. ISSN 2300-391X.

Human life is abundant in events which have impact on people’s life paths, which 
in turn influence their behavioural patterns shaping them to deviate from the 
accepted standards. Certainly, the experience of disability is an event which su-
perimposes numerous and wide-ranging biopsychosocial consequences for those 
affected by it. It is a difficult situation that limits one’s potential to satisfy one’s 
needs and to meet the expectations of the public. Young people, who desperately 
look for ways to cope with such a situation, often resort to risky behaviours (e.g. 
smoking, drinking alcohol, early sexual initiation, aggression) and frequently find 
themselves in dire straits. However, experience demonstrates that such measures 
not only fail to solve problems, but intensify them, often leading to social malad-
justment, which then may end up in social exclusion. Therefore, risky behaviour, 
particularly in adolescents with disabilities, appears to be a serious problem that 
requires diagnosis and intervention. The aim of this discussion is to demonstrate 
risky behaviour in young people with disabilities and to look at it through the 
prism of their conditioning rooted in their attempts (usually unsuccessful) to cope 
with a difficult life situation maimed by disability.

KEy wORds: risky behaviours, young people, disability.
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Wprowadzenie

Zachowanie stanowi naturalną część życia człowieka. Przez ro-
dzaj zachowania wyraża on siebie. Stanowi ono jego odpowiedź na 
obecność w środowisku, wyraz jego reakcji wobec otoczenia, spo-
sób przystosowania się do istniejących warunków, zdeterminowania 
przez kulturę, w której żyje. „Jest świadectwem jego postaw wobec 
jednostek, grup; konsekwencją sekwencji rozwojowych, regulowa-
nych wrodzonymi popędami i nagromadzonym doświadczeniem”1. 

Charakter zachowania może świadczyć o przystosowaniu lub 
nieprzystosowaniu człowieka. Powszechnie przyjmuje się, „że za-
chowanie człowieka, którego uważamy za społecznie przystoso-
wanego, powinno spełniać dwie podstawowe funkcje: zaspokajać 
potrzeby osobiste, spełniać wymagania społeczne w sposób akcepto-
wany przez dane społeczeństwo”2. 

Każde zachowanie, które nie spełnia przynajmniej jednej z tych 
funkcji, jest uznawane za zaburzone i stanowi przejaw nieprzysto-
sowania społecznego człowieka, co w przypadku dzieci i młodzieży 
niepokoi i stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania z uwagi 
na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, wychowawców, społe-
czeństwa za socjalizację i wychowanie młodego pokolenia. 

Jeśli dodatkowo spojrzymy na funkcje zachowań człowieka 
przez pryzmat jego sprawności, sprawa znacznie się skomplikuje, 
gdyż osoby z niepełnosprawnością często zachowują się w sposób, 
który – choć jest naturalną konsekwencją niepełnej sprawności – nie 
zawsze zaspokaja ich potrzeby czy też wywołuje negatywne reakcje 
innych osób, bowiem zachowania te – jako niezgodne z przyjętymi 
standardami – nie spełniają społecznych oczekiwań. W takiej sytuacji 
osoby z niepełnosprawnością podejmują (mniej lub bardziej świado-

1 A. Szczurek-Boruta, Zachowanie, zachowywanie się, [w:] Encyklopedia pedagogicz-
na XXI wieku, t. VII (V–Ż), red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsza-
wa 2008, s. 703.

2 J. Jagieła, Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 
2007, s. 36. 
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mie) działania, które mają na celu zmianę postaw społecznych, a tym 
samym zaspokojenie ich własnych potrzeb. 

Celem podjętych rozważań jest ukazanie związku między do-
świadczaniem niepełnosprawności a podejmowaniem zachowań 
ryzykownych. Zachowania te niejednokrotnie są reakcją na trudną, 
naznaczoną niepełnosprawnością sytuację życiową oraz stanowią 
próbę (najczęściej nieudaną) poradzenia sobie z nią. 

Zachowania ryzykowne –  
pojęcie, klasyfikacja i uwarunkowania

W literaturze przedmiotu dotyczącej zaburzeń zachowania mło-
dzieży przyjęły się następujące określenia: zachowania problemo-
we i zachowania ryzykowne, przez które należy rozumieć „różne 
działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla 
fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, jak i dla jej otoczenia 
społecznego”3. 

Warto dodać, że „pojęcie »zagrożenie/ryzyko« jest wykorzysty-
wane jako użyteczna kategoria opisu rozległej grupy młodzieży, któ-
ra na skutek problemów [...] może nie wyrosnąć na grupę ludzi od-
powiedzialnych i produktywnych”4. Podejmowanie przez młodzież 
zachowań ryzykownych wiąże się bowiem z poważnymi zaburze-
niami rozwoju, a negatywne konsekwencje tych zachowań są o wiele 
poważniejsze i „występują szybciej niż u osób dorosłych z powodu 
nie zakończonego jeszcze rozwoju biologicznego, intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego”5. 

Istotne przy klasyfikowaniu zachowania młodzieży jako ryzy-
kownego jest to, że takie zachowanie stanowi „odstępstwo od tra-

3 Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. G. Świątkiewicz, Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002, s. 25.

4 A. Czerkawski, Czas wolny gimnazjalistów a zachowania ryzykowne, [w:] Wybrane 
zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne, red. A. Czerkawski, Wydawnic-
two Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 67.

5 Profilaktyka w środowisku..., op. cit., s. 26.
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dycyjnych norm i wartości przewidywanych przez społeczeństwo 
dla tej grupy wiekowej. Takie zachowania młodzieży prowokują 
rodziców, nauczycieli lub opiekunów do wyrażania dezaprobaty, 
podejmowania interwencji [...]”6. Młodzież jest nie tylko narażona na 
reakcję o charakterze kontroli ze strony społeczeństwa, ale podejmu-
jąc z własnej woli ryzykowne działania, musi liczyć się także z ich 
negatywnymi skutkami uniemożliwiającymi zachowanie przyjętych 
standardów zdrowia7. 

Zaburzenia zachowania, ze skutkami których przyjdzie się zmie-
rzyć dzieciom i młodzieży, mogą dotyczyć: „agresji wobec innych 
osób i zwierząt, częstych kłótni z rówieśnikami i dorosłymi, prze-
mocy psychicznej i fizycznej, częstego wdawania się w bójki, tyra-
nizowania otoczenia, kradzieży, włamań, podpaleń czy wymuszeń, 
zniszczeń czyjejś własności, kłamstw, ciągłego nieposłuszeństwa, 
ucieczek z domu, ryzykownych zachowań seksualnych, wagarów”8. 

Jak piszą J. Szymańska i J. Zamecka:

[...] do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się: palenie ty-
toniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych 
(narkotyków, środków wziewnych, leków), przedwczesną aktywność sek-
sualną, zachowania agresywne i przestępcze. [...] porzucenie nauki szkolnej, 
ucieczki z domu lub stosowanie różnych dziwnych diet dla poprawienia 
swej atrakcyjności9. 

6 K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójciek, Czynniki chroniące i czyn-
niki ryzyka związane z zachowaniami warszawskich gimnazjalistów, Instytut Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie, Warszawa 2008, s. 11.

7 A. Frączek, E. Stępień, Zachowania związane ze zdrowiem wśród dorastających 
a promocja zdrowia, w: Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń, red. Z. Ra-
tajczak, I. Heszen-Niejodek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, 
s. 70. 

8 A. Kowalczewska-Grabowska, M. Górska, A. Kot-Radojewska, Niedostosowanie 
społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół. Analiza 
porównawcza, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2009, s. 38.

9 J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, [w:] 
Profilaktyka w środowisku..., op. cit., s. 25–26.
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„W szerokim ujęciu za przejawy zachowań ryzykownych mło-
dzieży można uznać: wagary, ucieczki z domu, popadanie w kon-
flikty z dorosłymi, zachowania przestępcze, alkoholizowanie się, 
używanie środków psychoaktywnych, palenie tytoniu, wczesną ak-
tywność seksualną oraz podejmowanie prób samobójczych”10. 

Wśród zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież 
wymienia się także takie zachowania, jak: prostytucja, udział w gru-
pach nieformalnych czy też zachowania agresywne w stosunku do 
siebie.

Liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne nie wystę-
pują zwykle pojedynczo, co oznacza ich współwystępowanie, a co 
za tym idzie – nasilenie, złożoność problemu i konieczność podjęcia 
wielowymiarowych działań naprawczych. Ponadto najczęściej jest 
tak, że jedno zachowanie ryzykowne pociaga za sobą kolejne. Prze-
kroczenie jednej granicy zachowania stanowi usprawiedliwienie 
podjęcia innego zachowania. Każdy powód jest wystarczający dla 
zachowania się w określony sposób, który choć nieakceptowany spo-
łecznie, może zdaniem osoby podejmującej zachowanie przynieść jej 
wymierne korzyści. 

Do wyjaśniania przyczyn niedostosowania społecznego, niepo-
żądanych zachowań – zachowań ryzykownych najczęściej stosowane 
jest podejście interdyscyplinarne, pozwalające dostrzec uwarunko-
wania negatywnych zjawisk społecznych w czynnikach biologicz-
nych, psychicznych i społecznych11. 

„Za biologiczne (dziedziczne, wrodzone) uważa się wszystkie te 
przyczyny, które związane są z nieprawidłowym funkcjonowaniem 
(uszkodzeniem) centralnego układu nerwowego i skutkują nadpo-
budliwością psychoruchową, oligofrenią, charakteropatią lub zabu-
rzeniami endokrynologicznymi”12. Przyczyny psychiczne ujawniają 

10 R. Ilnicka, Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzie-
ży w okresie dorastania, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2003, nr 3, s. 41.

11 A. Paszkiewicz, Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym – zarys teorii, 
Trans Humana, Białystok 2006, s. 60.

12 A. Kowalczewska-Grabowska, M. Górska, A. Kot-Radojewska, op. cit., s. 29.



14 JOLANTA LIPIŃSKA-LOKŚ 

się w postaci nieprawidłowej osobowości, np. psychopatii czy schi-
zofrenii, zaś przyczyny społeczne to wszelkie bodźce środowiskowe 
(tkwiące w środowisku rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej) nega-
tywnie wpływające na psychikę.

Inne podejście do uwarunkowań zachowań ryzykownych mło-
dzieży opiera się na motywacji do podejmowania zachowań proble-
mowych. Wśród wymienianych motywów odnaleźć można: 

a) motywy ucieczkowe (ucieczka od problemów rodzinnych 
i szkolnych, ucieczka od pustki, nudy i monotonii, ucieczka 
od samotności i lęku),

b) motywy poszukiwania (ciekawość i chęć przeżycia czegoś no-
wego, innego), 

c) motywy konformizmu (upodobnienie się do członków grupy 
w celu przynależności, zyskania uznania),

d) motywy egzystencjalne (znaleźć sens życia, zlikwidować 
pustkę wewnętrzną),

e) motywy hedonistyczne (dążenie do przyjemności, bycia doro-
słym, ważnym, lepszym, ponadprzeciętnym). 

W tym kontekście warto także przywołać teorię zachowań pro-
blemowych R. i S. Jessore’ów, według której zachowania ryzykowne, 
podobne jak zachowania akceptowane społecznie, pełnią określone 
funkcje w rozwoju psychospołecznym młodzieży i mogą być dla niej 
sposobem osiągania pożądanych celów, symbolicznym wyrazem 
niechęci młodzieży wobec tradycyjnych norm i wartości, ale również 
mechanizmem radzenia sobie w sytuacjach trudnych13. Dzięki zacho-
waniom ryzykownym młodzi ludzie próbują poukładać sobie ważne 
sprawy życiowe, z którymi nie mogą lub nie potrafią poradzić sobie 
w inny, społecznie akceptowany sposób. Mimo korzyści, jakie czer-
pią oni z zachowań ryzykownych, takich jak: zaspokojenie najważ-
niejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, 
bezpieczeństwa, przynależności), realizacja ważnych celów rozwojo-
wych (określanie swej tożsamości, uniezależnienie się od dorosłych), 

13 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007, s. 488. 
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radzenie sobie z trudnościami (redukcja lęku, pokonanie frustracji), 
należy uznać je za nieprawidłowe sposoby przystosowania się14. 

Choć istnieje wiele różnych zachowań ryzykownych, nie można 
traktować ich przyczyn w sposób odrębny, szczególnie w przypad-
ku dzieci i młodzieży, wchodzących dopiero w wiek, który cechuje 
wystpowanie zachowań ryzykownych, tym bardziej że zachowania 
te mogą być stosowane zamiennie w zależności od ich dostępności 
w danej sytuacji (przy trwaniu tej samej przyczyny, która skłoniła 
osobę do podjęcia zachowania ryzykownego). 

W przypadku młodzieży z niepełnosprawnością jedną z przyczyn 
podejmowania zachowań ryzykownych jest problem niepełnospraw-
ności, który może stanowić endogenne (biologiczne) uwarunkowanie 
takich zachowań i powodować wiele psychospołecznych skutków. 

Niepełnosprawność  
i jej biopsychospołeczne konsekwencje 

Sprawność stanowi wartość w życiu człowieka i w znacznym 
stopniu określa jego jakość. Pojawienie się niepełnosprawności za-
burza bieg życia człowieka, w istotny sposób zmieniając jego biopsy-
chospołeczne funkcjonowanie.

Mimo że niepełnosprawność staje się faktem, trudno się z nią 
pogodzić nie tylko samej osobie niepełnosprawnej, ale i jej rodzi-
nie. W otoczeniu znajomych czy sąsiadów wywołuje ona ciekawość, 
u wielu wyzwala chęć pomocy, lecz u niektórych powoduje dyskom-
fort – nie brak osób, które nie czują się dobrze w bliskim kontakcie 
z osobą niepełnosprawną: litują się nad nią, boją się jej, nie wiedzą, 
jak się zachować, co powiedzieć, czy też czują do niej niechęć, więc 
ograniczają kontakty do minimum bądź unikają ich. Takim zacho-
waniem nie ułatwiają życia osobom z niepełnosprawnością, czyniąc 
je trudnym, pełnym poczucia niesprawiedliwości i braku wiary 
w drugiego człowieka. 

14 Profilaktyka w środowisku..., op. cit., s. 26–27.
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Codzienność osoby z niepełnosprawnością zostaje w prawie 
każdym obszarze naznaczona przez jej stan, zaburzający czynności 
i mechanizmy regulacyjne organizmu. Osoba ta każdego dnia zma-
ga się z psychologicznymi skutkami swej niepełnosprawności, do-
świadczając „swoistych obrazów psychicznych”15, które zaznaczają 
się pewnymi właściwościami osobowości. 

[...] osoby [...] znajdują się w sytuacji, trudnej, stresowej. [...] Poza tym cho-
roba [także i niepełnosprawność] może zaburzać u człowieka chorego obraz 
samego siebie, jego samoocenę i poczucie własnej wartości. [...] naraża [...] 
na stany frustracyjne, gdyż blokuje [...] możliwość zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb fizjologicznych i psychofizycznych, a także prowadzi do za-
burzeń zachowania16. 

Niepełnosprawność wiąże się także z przykrymi konsekwencja-
mi tego stanu: unieruchomieniem, uzależnieniem od innych osób 
i instytucji, naruszeniem więzi społecznych i ograniczeniem kontak-
tów społecznych, a także naznaczeniem i izolacją społeczną17. 

Osoba, która doświadcza niepełnosprawności, spowodowanej 
przez różne uszkodzenia, deficyty, zaburzenia czy wady, nie osią-
ga więc pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej18. Jej 
niepełnosprawność oznacza zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie 
funkcji organizmu w zależności od stopnia uszkodzenia jego orga-
nów i układów. Wymusza także ograniczenie aktywności, działania, 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz uruchamia psychologiczne 
mechanizmy obronne osoby jej doświadczającej, choć do głosu do-

15 A. Maciarz nazywa w ten sposób konsekwencje doświadczania przez osobę 
stanów wynikających z faktu bycia chorą przewlekle; ponieważ jednak deprywacja 
potrzeb występuje zarówno w chorobie, jak i w niepełnosprawności, można dostrzec 
podobieństwo sytuacji życiowej osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

16 A. Nowicka, Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podsta-
wowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 23–25.

17 A. Maciarz, Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy, Wy-
dawnictwo „Verbum”, Zielona Góra 1996.

18 W. Dykcik, Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i prakty-
ka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnością), Wydawnic-
two Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2010, s. 22.
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chodzą stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością i niepożą-
dane wobec nich postawy społeczne19. 

Charakterystyczna jest zależność między doznanym przez osobę 
uszkodzeniem (ubytek w obszarze struktury anatomicznej czy funk-
cji organizmu na skutek wady wrodzonej, choroby czy urazu) a jej 
niepełnosprawnością (ograniczenie lub brak zdolności do wykony-
wania zadań i czynności na skutek doznanego uszkodzenia) oraz do-
znanym upośledzeniem (niekorzystna sytuacja osoby polegająca na 
ograniczeniu lub uniemożliwieniu jej wypełniania ról społecznych)20. 

W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się dzieci i mło-
dzież z niepełnosprawnością. Młody człowiek z niepełnospraw-
nością wyraźniej niż osoba dorosła doświadcza swojej niepełno-
sprawności z uwagi na specyfikę fazy rozwojowej, tak ważnej dla 
prawidłowego funkcjonowania w dorosłości. Na realizację zadań 
rozwojowych okresu adolescencji wpływa niewątpliwie sposób do- 
świadczania niepełnosprawności i akceptacja siebie w roli osoby 
niepełnosprawnej. Młodzież z niepełnosprawnością często obwinia 
niepełnosprawność za swe uzależnienie (od innych osób, instytucji, 
sprzętu medycznego, leków, procesu leczenia). W niepełnospraw-
ności dopatruje się udaremnienia swych planów, marzeń, pragnień, 
zdając sobie sprawę, że jest coś, czego nie zobaczy, nie usłyszy, nie 
dotknie, nie przeżyje. W związku z tym niepełnosprawność staje sie 
dla niej źródłem cierpienia. Brak akceptacji siebie w roli osoby nie-
pełnosprawnej powoduje, że niepełnosprawność w znaczący sposób 
wpływa na to, jakim jest się dzieckiem swoich rodziców, uczniem 
i kolegą. Warto przyjrzeć się tym trzem rolom: 

a) niepełnosprawne dziecko – to dziecko, które jest, pozwoliło 
rodzicom doświadczyć cudu narodzin, spełnić się w macie-
rzyństwie i ojcostwie, ale jednocześnie każdego dnia może 

19 J. Lipińska-Lokś, Człowiek wobec utraty zdrowia i sprawności, [w:] Zdrowie w kul-
turze i życiu codziennym, red. P. Godlewski, D. Kalinowski, PWSZ w Koszalinie, Ko-
szalin 2013, s. 91.

20 J. Lipińska-Lokś, Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi 
z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 11–12.
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przypominać im o porażce rodzicielstwa, być źródłem troski, 
smutku, cierpienia, obowiązku i braku nadziei, zaprzepasz-
czenia marzeń, planów, szans. Jeśli rodzicom dana jest akcep-
tacja dziecka i siebie w roli rodzica dziecka z niepełnospraw-
nością, to możliwe jest osiągnięcie szczęścia i przez rodziców, 
i przez samo dziecko;

b) niepełnosprawny uczeń – to uczeń, który na stałe zagościł 
w systemie edukacji, i to nie tylko w obszarze kształcenia 
specjalnego – segregacyjnego, ale i w edukacji o charakterze 
integracyjnym. Jego miejsce w szkole szczegółowo określa-
ją przepisy oświatowe, jednak często stanowi on wyzwanie 
dla szkoły, która nie jest w pełni przygotowana na przyjęcie 
ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyj-
nymi. Biorąc jeszcze pod uwagę nastawienie szkoły na reali-
zację wymagań formalnych, na osiągnięcia i rywalizację sa-
mych uczniów, to sytuacja ucznia z niepełnosprawnością nie 
przedstawia się korzystnie. Takie dziecko ma małe szanse na 
wypełnianie roli ucznia w sposób satysfakcjonujący, zarówno 
dla niego samego, jak i dla jego rodziców, dla których szkoła 
stanowi kolejny trudny obszar życia;

c) niepełnosprawny kolega – to kolega, który jest w klasie (przede 
wszystkim formalnie), ale często z powodu swego stanu czy 
przebiegu rehabilitacji jest nieobecny, w związku z czym nie 
jest jej podmiotowo traktowanym członkiem. Sam też nie ma 
poczucia przynależności do grupy, jego więzi z nią nie są sil-
ne, kontakty z rówieśnikami często mają charakter formalny, 
zajmuje w niej raczej niekorzystną pozycję społeczną. Nie ma 
w klasie przyjaciela, często czuje się samotny. Szkoła go mę-
czy, nie czuje się w niej bezpieczny, jego samopoczucie nie jest 
dobre, niechętnie więc wraca do niej.

Zaprezentowane role nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do 
czynienia z młodym człowiekiem znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, której uwarunkowań należy dopatrywać się w jego niepeł-
nosprawności, będącej często źródłem deprywacji potrzeb.
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Ten młody człowiek może więc różnie się zachowywać: przeja-
wiać stany lękowe, depresyjne, przyjąć postawę wycofania, ale też 
podjąć walkę i starać się zmienić swą sytuację. Radzenie sobie w tej 
trudnej sytuacji może przybierać różne formy. Oprócz tych zaleca-
nych, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, mogą pojawić się i te, 
które choć pozwalają na zaspokojenie własnych potrzeb i poprawę 
sytuacji, będą świadczyć o nieprawidłowym przystosowaniu się, sta-
jąc się czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań społecznie nieapro-
bowanych. 

 Zachowania ryzykowne podejmowane  
przez młodzież doświadczającą niepełnosprawności 

Przedmiot, metoda i technika badań  
oraz badana grupa

Przedmiotem diagnozy uczyniono zachowania ryzykowne po-
dejmowane przez młodych ludzi z niepełnosprawnością. Problem 
radzenia sobie w sposób nieaprobowany społecznie z niezaspoko-
jeniem potrzeb: przynależności do grupy rówieśniczej, kontaktów 
rówieśniczych, związków afiliacyjnych (koleżeństwa i przyjaźni) 
wyłonił się z wypowiedzi uczestników diagnozy doświadczeń inte-
gracyjnych osób z niepełnosprawnością u progu dorosłości (w wie-
ku 19–25 lat), w grupie 15 absolwentów edukacji integracji. Osoby te 
dotknięte są różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności (dys-
funkcja narządu ruchu, niedosłuch, wada wzroku, niepełnospraw-
ność intelektualna w stopniu lekkim, choroba przewlekła, niepełno-
sprawność sprzężona). Wszystkie realizowały wcześniej obowiązek 
szkolny w integracyjnej formie kształcenia specjalnego (klasie inte-
gracyjnej) na poziomie szkoły podstawowej na terenie Zielonej Góry. 
W badaniach odwołano się do ich dotychczasowych doświadczeń 
oraz aktualnych opinii. 

Zrealizowane badania mają charakter badań jakościowych. Za-
stosowano w nich metodę indywidualnych przypadków i technikę 
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wywiadu. Przedstawione wyniki stanowią część szerszych badań 
dotyczących doświadczeń integracyjnych osób z niepełnosprawno-
ścią u progu dorosłości. 

Wyniki badań 

By rozmawiać o podejmowaniu zachowań ryzykownych z mło-
dzieżą, warto ustalić, czy znane jest jej samo określenie, a pojecie 
właściwie definiowane. Wszyscy badani twierdzili, że znane jest im 
to określenie, gdyż słyszeli je niejednokrotnie: „chyba najczęściej 
w szkole”, „w telewizji mówili o tym”, „ksiądz w kościele przestrze-
gał”, „mama wiecznie gada mojej siostrze, by uważała, bo stanie się 
nieszczęście”. 

Choć badani nie potrafili precyzyjnie zdefiniować terminu „za-
chowania ryzykowne”, to w ich wypowiedziach można doszukać 
się definicji objawowych. Tłumacząc pojęcie, podawali oni bowiem 
konkretne przejawy zachowań ryzykownych. Z reguły były to pra-
widłowe przykłady, najczęściej pojawiało się: kontakty seksualne 
bez zabezpieczenia, branie narkotyków, picie alkoholu, palenie pa-
pierosów, bójki, wagary. Nie zabrakło jednak i takich przykładów: 

[...] ryzykowne jest przechodzenie przez ulicę nie po pasach.

[...] ryzyko to pożyczyć komuś pieniądze, bo może przecież nie oddać.

[...] jak ktoś jedzie po pijaku, to to jest zachowanie ryzyko, bo go złapią [...] tak nie-
bezpieczne to jest też, bo może rozbić auto [...] no też może kogo zabić.

[...] ja nie ryzykuję, nie jem lodów zimą, ciepło się ubieram, szkoda zdrowia, potem 
chorym się jest, masakra. 

Warto zwrócić uwagę na podjęcie przez badanego wątku wpły-
wu zachowania ryzykownego na stan zdrowia, co w przypadku 
osób, które już doświadczają zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju 
nabiera szczególnego znaczenia. 

W rozmowie podjęto także temat nasilenia zachowań ryzykow-
nych ludzi w opinii badanych. Wyrażane opinie były bardzo zróż-
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nicowane – od stwierdzeń, że właściwie ludzie nie podejmują za-
chowań ryzykownych, poprzez opinie o występowaniu zachowań 
ryzykownych tylko w określonych grupach ludzi, do twierdzenia, że 
„to, co się dzieje teraz, to przekracza wszelkie granice, wszyscy piją, 
kradną, k… się. Żadnej uczciwości. Szkoda gadać”. 

Na pytanie „Czy Twoi znajomi/znane Ci osoby podejmują za-
chowania ryzykowne?” badani odpowiadali z reguły po dłuższym 
namyśle lub po zapewnieniu o anonimowości badań. Odpowiedzi 
badanych wskazują na to, że każdy zna kogoś, kto podejmuje zacho-
wania ryzykowne; są to różne zachowania, podejmowane z różną 
częstotliwością. Najczęściej w wypowiedziach badanych pojawiali 
się znajomi – koledzy, koleżanki, członkowie rodziny, sąsiedzi. Oso-
by te zazwyczaj palą i piją, kłócą się (ale jak podkreślali badani, robią 
to raczej rzadko). 

Wiele emocji wzbudziło pytanie o podejmowanie zachowań ry-
zykownych przez samego badanego. Dwie spośród 15 osób uczest-
niczących w badaniu zaprzeczyły, a jedna osoba poczuła się nawet 
urażona takim pytaniem: 

Ja miałabym zachowywać się ryzykownie, w moim stanie jeszcze miałabym coś ro-
bić, co jeszcze by mi szkodziło. [...] Pani chyba żartuje, jak ktoś myślący mógłby coś 
takiego robić?! 

Inna osoba (z niepełnosprawnością intelektualną) stwierdziła, że 
nie zachowuje się ryzykownie, a po chwili dodała: „teraz”, zaś pod-
czas rozmowy przyznała się: 

[...] kiedyś paliłem papierosa, tata dał mi spróbować piwa, ale niedobre to, nie chcę 
już. 

Osoby, które deklarowały podejmowanie zachowań ryzykow-
nych, zaznaczały najczęściej, że wybierają te mniej szkodliwe (palenie, 
picie piwa i/lub wina, stosowanie diety odchudzającej, agresję słow-
ną). Czynią to „nie częściej niż inni”, „nie jestem uzależniony”, „kiedy 
mam ochotę, to wypiję sobie piwo”, „palę dużo, ale to moja sprawa, ile 
wydaję na papierosy”, „jak się zdenerwuję, to dla zdrowia trzeba wy-
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rzucić to z siebie, krzyczę, wrzeszczę, [...] nieraz komuś się oberwie [...] 
nie, nie – słownie, a potem już jest ok, do rany można mnie przyłożyć”. 

Przywołując wspomnienia, dość precyzyjnie określali czas podję-
cia pierwszego zachowania ryzykownego, najczęściej było to: zapa-
lenie papierosa, wypicie alkoholu. Miało to miejsce z reguły w star-
szych klasach szkoły podstawowej. Miejsca, gdzie te zachowania się 
pojawiły, to teren w okolicach szkoły lub dom, częściej koleżanki, 
kolegi niż własny. 

Badani, zapytani wprost o zachowania ryzykowne w tamtym 
okresie, z uśmiechem na twarzy, a nawet z wypiekami opowiadali 
o tych „dorosłych doświadczeniach”: 

[...] papieros, alkohol – były dostępne, albo w domu od rodzica można było podebrać, 
albo dobry kolega dał.

[...] jak dziś sobie myślę, to się dziwię, bo właściwie dlaczego zapaliłam nie pamiętam 
[…] nie – pamiętam, byliśmy na wycieczce, wszyscy palili, to i ja zapaliłam [...] nie 
smakowało, ale wszyscy palili i ja chyba wtedy dobrze czułam się z tym, że tak jak 
wszyscy, a nie jak zawsze inaczej, [...] bo na wózku, w gorsecie, [...] nie mogłam, 
nie potrafiłam, bałam się ze względu na chorobę [...] bardzo się różniłam od klasy, ja 
to wiedziałam, oni też zawsze to pokazywali, mówili, a wtedy tacy byliśmy zgrani, 
pilnowaliśmy, czy nikt nie idzie, potem wietrzyliśmy pokój. [...] Fajnie było! 

Inna osoba opowiedziała ściszonym głosem o doświadczeniu 
z narkotykiem: 

[...] jakieś tabletki to były, nie wiem co konkretnie, [...] niebieskie małe okrągłe, [...] 
taki co siedział drugi rok w szóstej klasie przyniósł, [...] nie chciałem, ale wyśmiał, 
że dzieciak, że kaleka, że synek mamusi [...], wszyscy namawiali [...], piekło potem 
w gardle, trochę się w głowie kręciło, [...] nie, nie raz – chyba z pięć [...] potem po-
jechałem do sanatorium [...]. Warto? Spróbowałem, wiem jak to jest [...] koledzy się 
nie wyśmiewali. Czy zdawałem sobie sprawę, że to niebezpieczne? Tak, trochę, ale 
co z tego, i tak jestem niepełnosprawny. 

Kolejna młoda kobieta zwierzyła się, opowiadając „o swym pierw- 
szym razie”: 

[...] z kolegą z klasy [...], to było w średniej [...], on był miły, lubiłam go, cierpliwie 
zawsze słuchał, jak coś mówiłam, uśmiechał się, pomagał mi, jak czegoś z lekcji nie 
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rozumiałam, [...] on chciał, [...] nie chciałam odmówić, bo on dobry był, jak nikt 
w szkole, [...] rozumiał mnie, zawsze mogliśmy pogadać, też jego rodzice się rozwie-
dli, mój ojciec wyjechał, mama miała nowego faceta, nie miała czasu, no i z nią źle się 
o różnych sprawach gadało, [...] długo, niedługo, czy to ważne, znalazł sobie lepszą 
dziewczynę – nie taką głuchawą jak ja, co to trzeba starać się, żeby zrozumieć, [...] nie, 
nie czuję się wykorzystana, ja też chciałam, dobrze mi było, jak chodziliśmy ze sobą. 

Wywiady z osobami z niepełnosprawnością ukazały zróżnico-
wanie uwarunkowań ich zachowań ryzykownych. Niewątpliwie 
na ich podjęcie wpłynęło samo doświadczenie niepełnosprawno-
ści i związane z nim konsekwencje, szczególnie te przejawiające 
się w sferze funkcjonowania psychicznego i społecznego. Depry-
wacja wielu potrzeb wynikająca z ograniczonych możliwości ich 
zaspokojenia doprowadziła do przeżywania przez badane osoby 
sytuacji trudnych. Splot niekorzystnych okoliczności doprowadził 
do zachowania, którego celem było poradzenie sobie z tą sytuacją. 
Zachowania ryzykowne okazały się stosunkowo łatwo dostępne, 
proste w realizacji i zostały ocenione jako atrakcyjne, przynoszące 
wymierne korzyści – zaspokojenie ważnych potrzeb psychicznych 
(przynależności, uznania, bliskości, bezpieczeństwa). Podejmując te 
zachowania badani mogli stać się atrakcyjnymi partnerami interak-
cji, zyskać wyższą pozycję socjometryczną w grupie, a tym samym 
poprawić swoje samopoczucie w szkole, co zapewne przyczyniło się 
do lepszego funkcjonowania w roli kolegi, jak również w roli ucznia, 
a nawet w roli dziecka w rodzinie, która często oceniana jest przez 
rodziców na podstawie radzenia sobie w różnych sytuacjach w śro-
dowisku szkolnym. Obserwacje skutków zachowań ryzykownych 
czynione wcześniej przez dzieci, młodzież, dziś młodych dorosłych, 
i poddawane mniej lub bardziej racjonalnej analizie, kazały im mimo 
świadomości negatywnego charakteru zachowań ryzykownych oraz 
doświadczania niepełnosprawności nadal je podejmować. Trudność 
jednoznacznej oceny tej sytuacji wynika z konfliktu między koniecz-
nością pedagogicznego spojrzenia na zachowania uczniów a świa-
domością naturalności sytuacji dążenia przez wychowanka do za-
spokojenia swoich potrzeb, do pozbycia się poczucia dyskomfortu 
wynikającego z doświadczania sytuacji trudnej. 
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refleksja końcowa 

Skoro niepełnosprawność pociąga za sobą zagrożenie wystąpie-
niem u dzieci i młodzieży zachowań ryzykownych, podejmowanych 
w celu złagodzenia jej negatywnych konsekwencji w psychicznej 
i społecznej sferze funkcjonowania osoby i rozwiązania jej sytuacji 
trudnej, to należy podjąć działania profilaktyczne, które mają na celu 
nie likwidację, ale zapobieganie im. Interwencje te powinny mieć 
charakter projektowanych, celowych, ciągłych systematycznych, 
wspieranych w aspekcie wychowawczym i rewalidacyjnym działań 
wzmacniających społeczną integrację dzieci z niepełnosprawnością 
i pełnosprawnych. Działania te należy podejmować jak najwcześniej 
w trakcie wspólnego życia dzieci (już na etapie przedszkola, a kon-
tynuować w środowisku szkolnym), wtedy bowiem jest największa 
szansa na to, by z niepełnosprawności uczynić jedną z wielu indywi-
dualnych cech człowieka, a integrację dzieci potraktować jako spo-
sób normalizacji sytuacji osób z niepełnosprawnością w społeczeń-
stwie. Integracja jawi się więc jako ważny czynnik chroniący dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością przed zachowaniami ryzykowny-
mi. W ramach działań profilaktycznych powinny być wykorzysty-
wane różne strategie mające na celu podkreślenie znaczenia zdrowe-
go stylu życia, szczególnie w przypadku osób, których życie zostało 
naznaczone niepełnosprawnością. Ważne, by osoby te zdawały so-
bie sprawę, że ich sytuacja jest wyjątkowa, a podejmowanie przez 
nie zachowań ryzykownych jest o wiele bardziej niebezpieczne niż 
w przypadku innych osób (strategia informacyjna). Warto też wypo-
sażyć te osoby w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
społecznie warunkowanych niepełnosprawnością (strategia eduka-
cyjna) oraz pokazać im inne, akceptowane społecznie, korzystne dla 
niepełnosprawnego sposoby radzenia sobie (strategia alternatyw). 
Tylko wielość działań, ich różnorodność i rozsądek w realizacji po-
zwolą ochronić osoby z niepełnosprawnością przed niekorzystnymi 
czynnikami ryzyka zaburzeń w biopsychospołecznym rozwoju.
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Bywają zaskoczeniem dla samych siebie, udręką dla najbliższych, 
a zarazem odkryciem i zdziwieniem, że potrafią więcej tam, gdzie 
inni nie potrafią. Nieoczekiwane sukcesy przeplatają się tym bole-
śniej z porażkami, gdy dotykają obszarów, które niszczą tę wyjąt-
kowość, odbierając wiarę w siebie i uśredniając, bo takie jest oczeki-
wanie, by być w tzw. normie, czyli przeciętności. Dzieci uzdolnione 
i opóźnione, osoby wybitne i defektywne. Oto dwa przypadki: doro-
słego i dziecka.
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Paweł, lat 24. Ukończył szkołę nauczany indywidualnie ze wzglę-
du na fobię szkolną. Od wczesnego dzieciństwa nie miał kontaktów 
z rówieśnikami, nie uczęszczał do przedszkola. Nie miał kolegów, 
co skutkuje brakiem umiejętności, a nawet potrzeby nawiązywania 
relacji interpersonalnych z otoczeniem. Od kilku lat leczy się z po-
wodu depresji. Obecnie jest studentem politechniki – studentem wy-
bitnym, o twórczym podejściu do zagadnień napotykanych w toku 
studiów; średnia ocen 4,98.

Dostałem stypendium rektora, i to wyższe (średnia na uniwersytecie powyżej 4,5, 
dokładnie 4,98) – mając zastrzyk gotówki przed świętami, wybrałem się do moje-
go ulubionego antykwariatu z fantastyką zapolować na białe kruki, które zawsze 
chciałem mieć – akurat trafiłem na fenomenalną książkę SF „Luna to surowa pani”, 
o kolonizacji księżyca (lata 60.) :- Poza tym wreszcie leki antydepresyjne zaczynają 
pomagać (choć nie aż tak jakbym chciał), więc żyję już bez bólu psychicznego, choć 
wciąż demotywowany do robienia czegokolwiek. Mimo to jest lepiej, a będzie jeszcze 
lepiej! :-)

Paweł zgłosił się do Polskiego Towarzystwa Dysleksji, szukając 
pomocy w problemach z czytaniem. Chce się dowiedzieć, czy na jego 
problemy nakłada się również dysleksja. 

Czytanie jest dla mnie problemem, w dodatku bardzo ekspansywnie rozwijającym 
się. Doszedłem do takich absurdów na tym polu, że nie jestem w stanie zrobić ko-
rekty tekstu, który napisałem chwilę wcześniej (pisanie jest dużo prostsze!), albo 
przeczytać ze zrozumieniem polecenia w zadaniu z matematyki – nie odciska się 
dostatecznie głęboko w pamięci. Rozwiązując dane zadanie, zdarza mi się zgadywać, 
o co mnie pytają na podstawie udostępnionych danych. Doświadczenie z konkursów 
robi swoje i nadal nic nie zawalam na studiach, ale muszę przyznać – zaczynam 
być sytuacją przerażony. Trzymam się jeszcze idei, że może zwyczajnie niedowidzę, 
jutro idę do okulisty – okulary to wciąż nowość dla mnie i nie bardzo ogarniam, po 
czym poznać, że powinienem je wymienić.

Badanie inteligencji w skali Wechslera II = 138; percepcja słucho-
wa: wynik bardzo wysoki, wzrokowa również. W trakcie diagnozy 
ujawniają się problemy z wyobraźnią przestrzenną oraz figuratyw-
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ną, np. wyraz „czerwona róża” nie kojarzy mu się z kwiatem, lecz 
tylko ze słowem i jego wyuczonym znaczeniem. 

Rozpoczynamy terapię indywidualną. Paweł chętnie uczestniczy 
w spotkaniach i podkreśla, że bardzo ich potrzebuje. Wiele rozma-
wiamy i poszukujemy najbardziej skutecznych metod. Podczas re-
laksacji nie potrafi relaksować się przy zamkniętych i nie jest w sta-
nie „zobaczyć” obrazów sugerowanych podczas wizualizacji. Praca 
na lustrzanych neuronach daje pozytywne efekty w obszarach zwią-
zanych z kontaktami interpersonalnymi. 

Paweł odnosi jednak spektakularny sukces:

Dostałem maila z uczelni, iż japońska firma Rococo prowadzi rekrutację wśród stu-
dentów studiów inżynierskich. Przedmiotem rekrutacji były dwuletnie studia ma-
gisterskie na Wasada University w Japonii na ich koszt i kontrakt jako programista 
na kolejnych pięć lat po ukończeniu nauki. Stwierdziłem, że w sumie niczym nie 
ryzykuję, a mogę się sprawdzić, więc na spotkanie poszedłem. Po prezentacji (po an-
gielsku) profilu firmy i opisu różnic w studiach w Japonii (m.in. ich rok akademicki 
zaczyna się w kwietniu) dostaliśmy test kompetencji językowych, a następnie wła-
ściwy test IT. Rozwiązałem go jako pierwsza osoba na sali; na 22 pytania musiałem 
strzelać we 2, a w dalszych 5 nie byłem w 100% pewien, w pozostałych nie mia-
łem żadnych wątpliwości. Oddałem test, podziękowałem i wyszedłem. Sprawdziłem 
później w domu, okazało się, że w obu pytaniach, w których strzelałem, strzeliłem 
celnie. Pięć dni później zadzwonił telefon, na wyświetlaczu numer kierunkowy z Ja-
ponii. Umówiłem się na spotkanie rekrutacyjne (ang. interview), ciekaw sytuacji. 
Spotkanie zaczęło się jednak od totalnego rozbrojenia mnie – przedstawiciel firmy 
powiedział, że wykonywali te testy na uczelniach w Krakowie, Warszawie, Pozna-
niu i Łodzi i mój wynik był najwyższy w kraju, w całym teście miałem jeden błąd. 
Rozmowa sprowadziła się do moich pasji, zainteresowań, specjalizacji i tego, kiedy 
chciałbym zacząć. Ponieważ jestem dopiero na drugim roku, a program w teorii 
powinien być przeprowadzony na trzecim, stanęło na tym, że mam rok, by się zasta-
nowić, czy chcę jechać do Japonii. 

Nie pojechał, odmówił, bo miał obawy, że to się nie powiedzie. 
Boi się rozczarowania i przegranej. Nie jest gotów na taką decyzję.

Jest to o tyle zabawne, że nie dalej jak dwa tygodnie wcześniej powiedziałem psy-
chologowi w ramach terapii, że dawno nie miałem dużego osiągnięcia (w związku 
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z moją samooceną) i brakuje mi jakiegoś potwierdzenia z zewnątrz mojej wartości 
intelektualnej. Tzn. tak, ja wiem, że jestem zdolny i mam ogromne możliwości, ale 
w momencie gdy słabsi znajomi coś osiągają, a ja nie, moja samoocena zaczęła się 
pogarszać.

Otrzymał potwierdzenie swojej wartości intelektualnej i na tym 
poprzestał. To zresztą nie jedyne osiągnięcie Pawła w ostatnim czasie:

Zająłem też 17. miejsce w Polsce (na ok. 700) w teście rekrutacyjnym, dla odmiany, 
do praktyk wakacyjnych w Microsoft, Redmond w USA. To jednak nie było aż tak 
budujące jak kwestia japońska:-)

 Nie pojedzie, bo nie wierzy, że potrafi się tam odnaleźć. Nie chce 
ryzykować przegranej. Lęk przed niepowodzeniem, porażką powo-
duje postawę wycofującą się. Czy uda się pomóc Pawłowi, aby mógł 
wykorzystać swój wyjątkowy potencjał i tym samym poprawić swą 
niską samoocenę? Lęk towarzyszący podjęciu decyzji jest u niego 
związany z myślami, „co się może wydarzyć”, choć sam nie potrafi 
tego określić. W związku z tym nie wie, co robić, i ma trudności z re-
agowaniem. Behawioralne składniki lęku mogą obejmować uciecz-
kę lub walkę. U Pawła źródłem leku są nierealne zagrożenia. Jest to 
mechanizm ucieczki o podłożu patologicznym, gdy zagrożenie jest 
nieokreślone, niewspółmierne bądź irracjonalne1. 

Rozpoczyjąc terapię, opieram się na teorii, według której połą-
czenie budzących obawy sytuacji ze stanem odprężenia wzbudza 
nowe skojarzenia, które hamują powstawanie reakcji lękowej. Przyj-
muję, że sposobem na pokonanie lęku jest stawienie mu czoła. Posłu-
guję się metodą stopniowania kontaktu. Takie działania mają spo-
wodować wzrost poczucia pewności, że poradzi on sobie z trudną 
konfrontacją. Szczególnie skuteczne w terapii lęku okazują się trzy 
terapie behawioralne: systematycznego odwrażliwiania (desensyty-
zacji), ekspozycji i modelowania2. 

1 A.A. Lazarus, A.M. Colman, Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznan 2001, s. 13–38.
2 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, L.D. Rosenhan, Psychopatologia, Zysk i S-ka, Po-

znań 2003.
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Terapia trwa, lecz samoocena Pawła wciąż pozostaje niska. 
Wczesne doświadczenia z dzieciństwa związane z trudną sytuacją 
rodzinną oraz niesprzyjająca sytuacja edukacyjna u progu szkoły, 
nieakceptacja i poczucie odrzucenia uaktywniły się w postaci fo-
bii szkolnej. Niedostatek interakcji z otoczeniem i brak kontaktów 
w grupach społecznych spowodowały izolację. W kolejnych latach 
ujawniła się depresja, której Paweł nie potrafi pokonać mimo tera-
pii farmaceutycznej i pomocy neurologiczno-psychiatrycznej. Od lat 
czuł się „porzucony” przez społeczeństwo, trwał w społecznej izola-
cji, czując się Innym. 

Drugim analizowanym przypadkiem jest dziecko.
Jaś ma niespełna 6 lat (dokładnie 5 lat i 8 miesięcy), uczęszcza do 

„zerówki”, po raz pierwszy mając kontakty z rówieśnikami. W gru-
pie nie znajduje jednak kolegów i czuje się odrzucany, tym bardziej 
że ma wadę mowy, nie potrafi „ładnie rysować” ani nie ma innych 
osiągnięć, jakich oczekuje się w „zerówce”. Wykazuje zaniżoną sa-
moocenę.

Matka chłopca zgłosiła się do Polskiego Towarzystwa Dysleksji 
z obawą, że jej syn jest dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji. Sama jest 
bowiem osobą dyslektyczną. Jako uczennica miała w szkole z tego 
powodu wiele trudności i gdyby nie opinia z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, nie zdałaby matury. Matka obawia się, że że Jaś 
może mieć podobne problemy w szkole jak ona i nie podoła wyma-
ganiom szkolnym. Gdy trafi do szkoły rejonowej, zostanie wtłoczo-
ny w uśredniony program nauczania, może okazać się opóźniony, 
a ona dostrzega w dziecku wyjątkowość. Gdyby skontaktowała się 
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i jasno przedstawiła swoje 
spostrzeżenia na temat syna, wydałaby się niewiarygodna, bo dziec-
ko wykazuje pewną niedojrzałość.

Z wizyty Jasia w gabinecie terapeutycznym Polskiego Towarzy-
stwa Dysleksji wynika, że jest on nieśmiały i małomówny, ale po na-
wiązaniu relacji mówi chętnie i ciekawie. W badaniu KSI (krótkiej 
skali inteligencji) osiągnął wynik wysoki. Poproszony o narysowanie 
postaci człowieka ma problemy – nie potrafił narysować pełnej po-
staci ludzkiej, czyta słabo, pisze również tylko drukowanymi litera-



32 TErESA WEJNEr-JAWOrSKA

mi, ma problemy z rozróżnianiem stron – lateralizacja skrzyżowana 
(lewe oko i prawa ręka), motoryka mała słabo rozwinięta w stosunku 
do norm dla wieku 6 lat.

Ale gdy Jaś po badaniu w gabinecie zobaczył profesjonalną trąb-
kę, bardzo się nią zainteresował i ku zaskoczeniu terapeutki i swojej 
mamy zaczął na niej grać. Nigdy wcześniej nie widział z bliska ta-
kiego instrumentu, tylko na obrazkach. Wydawanie dźwięków spra-
wiało chłopcu widoczną radość. Grał z pasją, bez oznak zmęczenia 
i bez wysiłku potrafiąc wydobywać z instrumentu dźwięki.

Takich dzieci jak Jaś jest więcej – są one często zaskoczeniem 
dla siebie samych i dla rodziców. Są to dzieci zarazem uzdolnione 
i opóźnione, wybitne i defektywne, przy czym trzeba odróżnić poję-
cie „zdolny” od „uzdolniony”.

Zdolny to taki uczeń, który wykazuje wysokie kompetencje po-
znawcze, takie jak: logiczne myślenie i koncentracja uwagi, które dają 
się zmierzyć testami. Uzdolniony to uczeń wybijający się kierunko-
wo, np. muzycznie, matematycznie, lingwistycznie czy plastycznie. 

Rozwój zdolności, czyli mocnych stron jednostki, stanowi pod-
stawę budowania poczucia własnej wartości. Odkryte uzdolnienia 
mogą być predyktorami osiągnięć i sukcesu szkolnego, a nawet ży-
ciowego ucznia. Świadomość, że w jakiejś dziedzinie jesteśmy bar-
dziej sprawni od innych, podnosi samoocenę.

Badania w szkole muzycznej potwierdziły wybitne uzdolnienia 
muzyczne dziecka. Od nowego roku szkolnego Jaś rozpocznie naukę 
jako 6-latek w szkole muzycznej. Wierzę, że twórczego potencjału 
tego dziecka szkoła muzyczna nie zaprzepaści. 

Jak zatem działać, aby zapewnić najlepsze efekty uczenia?
Z badań J. Hattiego3 wynika, że najważniejszym czynnikiem wa-

runkującym powodzenie w nauce jest samoocena, czyli subiektywne 
spojrzenie na własną osobowość. A przecież wielu z uzdolnionych 

3 John Hathie jest profesorem w Auckland University. Przez 15 lat prowadził 
badania nad czynnikami mającymi największy wpływ na poprawę wyników naucza-
nia. W tym czasie dokonał 800 analiz badań edukacyjnych przeprowadzonych na 200 
mln uczniów, które objęły tysiące rozmów indywidualnych, trwających po 5 minut.
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to również uczniowie o zaniżonej samoocenie. Jesteśmy jednostką 
psychosomatyczną i środowisko wywiera ogromny wpływ na nasz 
rozwój. To, jak odczuwamy, dokonuje się w naszym mózgu. Zabu-
rzenie poczucia własnej wartości powstaje zazwyczaj pod wpływem 
komunikatów podważających wartość dziecka, jakie dostaje ono od 
osób znaczących, którymi są dla niego rodzice, nauczyciele i rówie-
śnicy. Zdaniem B. Hornowskiego4 uzdolnienia rozwijają się w zależ-
ności od warunków społeczno-historycznych, w jakich żyjemy. Jest 
to szczególnie widoczne u dziecka, którego indywidualność wynika 
z niepowtarzalności klimatu rozwojowego, czynników środowisko-
wych, warunków osobniczego rozwoju. Osoby uznawane za bardziej 
inteligentne wykazują ogólnie większą sprawność umysłową i lepiej 
funkcjonują w nowych sytuacjach. Istotne są także czynniki wpływa-
jące na satysfakcję jednostki, jej aktywność intelektualną, społeczną 
i emocjonalną.

W przypadku Jasia symptomy niskiej samooceny można było 
zaobserwować jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej. Zdrowa sa-
moocena to stan, w którym akceptujemy zarówno swoje zalety, jak 
i wady. W relacjach z innymi ludźmi porzucamy schemat lepszy –
gorszy. Będąc świadomi tego, że każdy z nas jest inny, w tej różno-
rodności wszyscy jesteśmy równi.

Z kolei wysokie IQ u Pawła nie wystarcza, by dobrze radził sobie 
w codziennym życiu. Potwierdzają to badania psychologów, że za-
leżność między inteligencją (mierzoną testami inteligencji) a radze-
niem sobie w dorosłym życiu nie jest oczywista. Poziom zdolności 
umysłowych pozwala przewidzieć powodzenie w szkole i w czasie 
studiów, ale nie warunkuje dobrego przygotowania do życia i przy-
szłej pracy zawodowej5. 

4 B. Hornowski, Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, WSiP, Warszawa 1986, 
s. 182.

5 Poglądy na temat istoty inteligencji i struktury zdolności były przedmiotem 
rozważań i wielu publikacji psychologicznych – od F. Galtona, późniejszych dokonań 
Ch. Spearmana, A. Bineta, R.B. Cattella, J.P. Guilforda, aż po koncepcje J. Piageta, 
R. Sternberga i H. Gardnera.
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Zdaniem E. Nęcki6 sprawność intelektualna jest powiązana z dy-
namiką procesów poznawczych, dzięki większej pojemności pamięci 
krótkotrwałej oraz większym zasobom uwagi. Może to dotyczyć nie 
tylko tych dwóch czynników, ale również innych, współwystępują-
cych z nimi, np. stopnia pobudzenia intelektu, posługiwania się stra-
tegiami czy skutecznego radzenia sobie z nowymi, trudnymi zada-
niami rzeczywistymi lub szkolnymi.

Ogromną rolę odgrywają tu inteligencja emocjonalna7 i prak-
tyczna8, kiedy uczeń musi umieć współżyć i współdziałać z innymi. 
Jednak za proces twórczy odpowiadają: wyobraźnia, intuicja i my-
ślenie dywergencyjne. Wyobraźnia i myślenie obrazowe to proces 
psychiczny polegający na przetwarzaniu posiadanych obrazów i wy-
twarzaniu nowych obrazów psychicznych. Intuicja zaś to nieświado-
ma inteligencja, która prowadzi do wiedzy bez rozumowania i wnio-
skowania. Myślenie dywergencyjne to z kolei takie myślenie, które 
dla jednego problemu poszukuje wszystkich możliwych rozwiązań. 
Wyróżnia się trzy jego cechy: płynność (liczba pomysłów), giętkość 
(różnorodność pomysłów), oryginalność (pomysły niecodzienne, za-
skakujące, niebanalne, rzadkie). Umiejętność rozwiązywania zadań 
dywergencyjnych jest kojarzona od połowy XX wieku z myśleniem 
twórczym, rozpropagowanym przez amerykańskiego psychologa 
J.P. Guilforda9.

Współczesne badania nad różnicami indywidualnymi i uzdol-
nieniami przyczyniły się do lepszego poznania procesów poznaw-
czych i afektywnych oraz wzajemnego oddziaływania czynników 
emocjonalnych i motywacyjnych na rozwój intelektualny człowieka.

Rozwijając zdolności twórcze, należałoby skupić się na zadaniach 
dywergencyjnych, które są otwarte na myślenie twórcze w zadaniach, 
kiedy występuje wielość możliwych rozwiązań. Z takimi zadaniami 

6 E. Nęcka, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994, s. 297–299. 

7 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
8 R.J. Sternberg, Human abilities: An information-processing approach, „Develop-

mental Psychology” 1985, nr 24, s. 646–653. 
9 J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978.
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spotykamy się w codziennym życiu. Niewielka część problemów ma 
zaś charakter zadań konwergencyjnych, które opierają się na inteli-
gencji. Niestety, w szkołach dalej ćwiczymy tylko te zadania.

Dociekania nad inteligencją człowieka skupiają się wokół alter-
natywy: genetyka czy środowisko. Badania R.L. Jirtle’a i R.A. Water-
landa10, wykazały, że informacje napływające z zewnątrz aktywują 
określone geny. Geny są włączane, wyłączane lub modyfikowane 
przez okoliczności życiowe i otoczenie: przez to, co jemy, kim się 
otaczamy i jak prowadzimy życie11. Zmiany oraz ekspresja lub wyci-
szenie danego genu zachodzą wskutek środowiskowych czynników 
stresowych. Dieta, jakość powietrza i wody, klimat emocjonalny pa-
nujący w rodzinie, kontakty ze środowiskiem społecznym, poczucie 
sukcesu w nauce, styl życia przyczyniają się do tego, jakimi osobami 
jesteśmy12. 

Od 2013 r. uczeń zdolny zaczął być dostrzegany w obszarze edu-
kacyjnym jako uczeń wymagający indywidualnego podejścia. Mini-
sterstwo Edukacji włączyło uczniów zdolnych do grona uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mają oni prawo korzystać 
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej) i ogłosiło, że jest nastawio-
ne na pracę z uczniem zdolnym. Takie też są zadania stawiane przed 
szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Problem 
w tym, że w poradniach brakuje specjalistów ukierunkowanych na 
pracę z uczniem zdolnym. Z sondażu przeprowadzonego w 25 po-
radniach psychologiczno-pedagogicznych wynika, że niewielu jest 
specjalistów przygotowanych do pracy z dzieckiem zdolnym oraz 
do współpracy ze szkołami w tym obszarze. 

Są jednak początki wspierania uczniów zdolnych w procesie 
edukacyjnym. W Łodzi z nastawieniem na kreatywne działania, 
z inicjatywy międzyporadnianego zespołu poradni psychologiczno-
-pedagogicznych w Łodzi, w roku szkolnym 2013/2014 przygotowa-

10 Jednym z pierwszych badaczy tego tematu był B. Lipton, The Biology of Belief, 
Hay Hause, New York 2008. 

11 L. McTaggart, Więź. Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata, Stu dio Astro- 
p sy cho lo gii, Białystok 2013, s. 57.

12 Ibidem, s. 58.
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no program pt „Mój zdolny uczeń”. Jego celem było przeszkolenie 
szkolnych koordynatorów ds. uczniów zdolnych. W każdej ze szkół 
wytypowano od jednej do trzech takich osób. Na szkolenia w Łodzi 
zgłosiło się 94 nauczycieli z 45 szkół podstawowych oraz 27 nauczy-
cieli z gimnazjów. Następnie każda z poradni psychologiczno-peda-
gigicznych realizowała trzy szkolenia dla koordynatorów ds. pracy 
z uczniem zdolnym ze szkół swojego rejonu. Tematyka spotkań obej-
mowała:

a) zdolnosci, uzdolnienia, talenty i sposoby ich rozpoznawania,
b) tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi u uczniów poten-

cjału w zakresie różnych uzdolnień,
c) wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego, współpraca 

z rodzicami, rola koordynatora szkolnego ds. wspierania ucz- 
niów zdolnych.

Niestety, po roku nie było już chętnych do kontynuowania spo-
tkań w poradniach. Wyjątkiem była poradnia Bałuty 1, gdzie odbyło 
się jeszcze 5 spotkań z 12 nauczycielami z 9 szkół (6 podstawowych 
i 3 gimnazjów). Tematyka spotkań w bieżącym roku szkolnym doty-
czyła neurodydaktyki, form i metod pracy z uczniem zdolnym, roz-
wijania kreatywnego myślenia oraz współpracy z rodzicami.

Jak bardzo trudny jest to obszar działań dla nauczycieli, świad-
czy przykład nauczycielki uczestniczącej w szkoleniach, która pro-
siła, by nie zgłaszać jej do dyrekcji szkoły, bo będzie musiała podjąć 
w szkole takie nowatorskie działania, otrzymując dodatkowe zada-
nie od dyrektora szkoły, a ona nie jest do tego gotowa psychicznie 
ani merytorycznie. Nauczyciele nie wiedzą, jak się ustosunkować do 
innowacji i raczej są niechętni wprowadzaniu ich w swoich szkołach. 
Należałoby więc rozpocząć w tym obszarze „pracę u podstaw”. Jak 
bowiem działać, gdy obecna szkoła uczy dziecko działań, które mają 
się podobać nauczycielowi bądź sprawdzać się w testach egzaminów 
zewnętrznych. Taka postawa nie uczy myślenia, zwłaszcza myśle-
nia niestandardowego, kreatywnego, a także nie pozwala rozwijać 
się dziecku utalentowanemu, które ma problemy z dostosowaniem 
się do wymogów szkoły, gdzie nie ma miejsca na talenty, a liczy się 
przeciętność.
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Zajęcia z wielu przedmiotów prowadzone są zwykle tak, że daje 
się uczniowi do zrozumienia, iż rozwiązywane zadanie ma tylko 
jedną poprawną odpowiedź, co często nie jest prawdą. Stosowanie 
testów i sprawdzianów, ale również podręczników zawierających 
klucz odpowiedzi sprawia, że uczeń jest przekonany o istnieniu je-
dynej słusznej odpowiedzi. Bez klucza odpowiedzi uczniowie nie 
potrafią sobie radzić, bo nie nauczono ich kreatywnego podejścia do 
zadań. 

Nauczyciel, który jest zwykle autorytetem dla uczniów, stwier-
dzając u dziecka brak talentu do danego przedmiotu, może spowo-
dować blokadę w nauce tego przedmiotu. Zdaniem M. Pasterskiego13 
błędem powtarzanym przez wielu pedagogów jest podział umiejęt-
ności uczniów według pewnych schematów, np. tego, że dziecko 
może być obdarzone tylko jednym talentem: artystycznym, matema-
tycznym albo humanistycznym. Często jednak dzieci mają umiejęt-
ności z różnych dziedzin. Tymczasem system edukacji zamiast uczyć 
dzieci łączyć różne zdolności, ukierunkowuje je na zdobywanie bie-
głości tylko w jednej dziedzinie.

W edukacji często stosuje się też hierarchię przedmiotów, z naci-
skiem na przedmioty ścisłe, bagatelizując tym samym np. talenty ar-
tystyczne uczniów. Gdy uczeń zostanie sklasyfikowany jako umysł 
ścisły, nabiera przekonania o braku zdolności w innych dziedzinach 
(humanistycznych lub artystycznych) i traci nimi zainteresowanie. 
W taki sposób przyczyniamy się do tworzenia „umysłów ściśnię-
tych”, sprowadzając naukę do jednotorowego procesu, w którym 
każdy uczeń jest uczony i oceniany w taki sam sposób. Nie dostrze-
ga się odmienności dzieci, ich własnego sposobu uczenia się, róż-
norodnych zainteresowań, pasji i marzeń, bo każdy uczeń realizuje 
naukę w systemie, który nie uwzględnienia jego odmienności. Zale-
cenia Ministerstwa Edukacji dotyczące indywidualizacji nauczania 
w aktualnym systemie edukacji są prawie niemożliwe do realizacji. 
W obecnych szkołach dzieci się nudzą i tracą zapał do nauki, bo na-

13 http://michalpasterski.pl/2014/04/13-bledow-polskiego-systemu-edukacji 
[6.04.2015].
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uczyciele w większości nie potrafią przekazywać im wiedzy w inte-
resujący sposób, choć zdarzają się też nauczyciele z pasją, ale zwykle 
są to wyjątki.

A gdyby tak wybrać drogę ukierunkowaną na realizację potrzeb 
i aspiracji dziecka, tworząc warunki do jego twórczego rozwoju, do-
starczając wiedzy, kształtując umiejętności, pozwalając mu na zdo-
bywania nowych doświadczeń i odkrywanie zdolności? Warto wy-
pracować strategie otwartych działań nastawionych na róznorodne 
potrzeby dziecka i tak zorganizować proces uczenia się i nauczania, 
by rozbudzić wewnętrzną aktywność ucznia. Zdaniem D. Klus-Stań-
skiej „nauczanie powinno polegać na samodzielnym stosowaniu 
przez uczniów metody naukowej, za pomocą której uczeń musi sam 
uruchamiać procesy poznania”14. 

To twórcze zdobywanie nowych doświadczeń charakteryzu-
je Jasia i wiele innych dzieci przed podjęciem nauki szkolnej – oby 
nie zakończyło się w zetknięciu ze szkołą. Badania przeprowadzone 
w ostatnich latach wskazują na możliwość rozwijania myślenia in-
teligentnego i kreatywnego dzieci w taki sposób, jak uczy się czy-
tania, pisania, rozumowania, matematyki czy muzyki. Służą temu 
odpowiednie zadania, ćwiczenia i treningi, których skuteczność za-
leży od wielu czynników, m.in. momentu rozpoczęcia ćwiczeń, ich 
intensywności, motywacji dziecka do pracy, współpracy z rodziną.

Istotna w tym procesie jest zmiana znaczenia błędów uczniow-
skich, które „nie tylko tracą swój złowieszczy charakter, ale stają się 
»tworem«, na który jest dydaktyczne zapotrzebowanie”15. Uczeń po-
winien wiedzieć, że w trakcie nauki ma prawo do popełniania błę-
dów, za które nie może być karany złą oceną. Powinien otrzymać 
informację, z której jasno wynika, co już potrafi, a co musi zrobić, by 
było lepiej. Będzie to dla niego motywacją do dalszego działania.

Naszym zadaniem jest wspomagać rozwój dziecka, a jeżeli tego 
nie potrafimy, to przynajmniej nie ograniczajmy jego rozwoju. Jak 

14 D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Żak, Warszawa 2010, 
s. 312.

15 D. Klus-Stańska op. cit., s. 340.
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powiedział Jose da Silva: „Człowiek rodzi się genialny, a potem idzie 
do szkoły”. 

Może znów rewolucja edukacyjna zostanie zainicjonowana przez 
jezuitów, o czym świadczą wprowadzane przez nich obecnie inno-
wacje w katalońskich szkołach. To oni byli w XVII wieku w hiszpań-
skim imperium potęgą edukacyjną16.
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Wstęp

Jednym z najistotniejszych zagadnień podejmowanych współ-
cześnie w społecznym dyskursie jest wykluczenie społeczne. Jego 
skutki dotykają rozmaite grupy, które określa się jako „wyłączone ze 
sposobu życia, zasobów oraz warunków życia, jakie są zwyczajowe 
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i akceptowane w danej społeczności”1. W tym kontekście przestrzeń 
społeczna może zostać uznana za miejsce, w którym uwidaczniają 
się podziały między uprzywilejowanymi i wykluczanymi w różnych 
wymiarach ich indywidualnego i grupowego funkcjonowania. Przy-
czyny ekskluzji mogą być różne. Wiążą się one m.in. z powszechnie 
panującymi w społeczeństwie stereotypami i uprzedzeniami wobec 
grup i jednostek kategoryzowanych jako Inni. Posiadanie takich 
cech, jak: odmienne pochodzenie etniczne, czy narodowe, przyna-
leżność do innego niż powszechne w danym społeczeństwie wyzna-
nia, niepełnosprawność, nieheteroseksualność, odmienny wygląd 
zewnętrzny, może wywoływać pojawianie się wrogich postaw skut-
kujących społeczną ekskluzją. 

Społeczną odpowiedzią na ten stan rzeczy są inicjatywy służące 
przeciwdziałaniu wykluczaniu defaworyzowanych Innych. Realiza-
cja tego celu należy również do ważnych zadań edukacyjnych XXI 
wieku, co znajduje wyraz m.in. w uznawanych za filar społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji założeniach edukacji antydyskrymina-
cyjnej2. Jest ona definiowana jako świadome podejmowanie działań 
mających na celu zwiększanie umiejętności i wiedzy oraz wpływa-
jących na postawy sprzyjające zapobieganiu dyskryminacji powo-
dowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodno-
ści3. Do jej założeń należy też: uświadamianie istnienia stereotypów 
i uprzedzeń, kształtowanie wiedzy dotyczącej grup dyskryminowa-
nych i ruchów emancypacyjnych, przekazywanie informacji na te-
mat przyczyn i konsekwencji dyskryminacji, rozwijanie umiejętności 
przeciwdziałania wykluczeniu oraz wzmacnianie osób defaworyzo-
wanych poprzez ich upodmiotowienie i włączanie4. Tak rozumiana 

1 P. Moisio, The Nature of Social Exclusion – Spiral of Precariousness or Statistical 
Category?, [w:] J.A. Muffels, P. Tsakloglou, D.G. Mayes, Social Exclusion in european 
Welfare States, Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northhampton 2002, s. 170.

2 http://www.ceo.org.pl/en/node/16587 [22.02.2015].
3 Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, http://tea.org.pl/user-

files/file/Edukacja%20antydyskryminacyjna%20i%20jej%20standardy%20jakoscio-
we.pdf [22.02.2015]. 

4 Ibidem. 



Portal społecznościowy Facebook  43

edukacja realizowana jest nie tylko przez tradycyjne instytucje so-
cjalizacyjno-wychowawcze, tj. rodzinę czy szkołę, ale również przez 
media, w tym Internet. Ten najpopularniejszy dziś środek masowego 
przekazu stanowi źródło różnorodnych tematycznie treści i tworzy 
nową przestrzeń społecznej komunikacji. W kontekście edukacji an-
tydyskryminacyjnej kluczowe są takie cechy tego medium, jak: indy-
widualizacja, kumulatywność, globalność i decentralizacja, a także 
interaktywność, audiowizualność i swoboda wypowiedzi5. 

Charakterystyka ta dotyczy wielu funkcjonujących w Internecie 
serwisów, także portali społecznościowych. Te ostatnie stanowią 
część szerszej grupy mediów społecznościowych (social media) two-
rzących rodzaj wirtualnej wspólnoty, posiadającej wspólne upodo-
bania i cele, skupionej wokół pewnego ośrodka dającego możliwość 
ich realizacji6. Jednym z najpopularniejszych portali tego typu jest 
Facebook. Ma on około 1,4 mld użytkowników na całym świecie, co-
dziennie zaś loguje się na nim 890 mln internautów7. W Polsce ko-
rzysta z niego 12,16 mln osób, z czego największą grupę stanowią 
jednostki w wieku 19–25 lat (w dalszej kolejności najchętniej korzy-
stają z niego osoby w wieku 13–18 i 25–33 lat)8. Istotną cechą takich 
portali jest również powiązanie publikowanych w nich treści z waż-
nymi społecznie ideami. Pod tym względem Facebook należy uznać 
za platformę służącą promocji różnych inicjatyw, także tych dotyczą-
cych edukacji antydyskryminacyjnej. 

5 M. Tobolewski, Internet – między nienawiścią i tolerancją, [w:] Tolerancja i nieto-
lerancja (wybrane zagadnienia), red. R. Borkowski, Abrys, Kraków 2002, s. 83–84, za: 
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 2002, 
rozdz. II: O Internecie; K. Jakubowicz, Dziennikarz w przestrzeni cybernetycznej, „Wizja 
Publiczna” 1988, nr 3.

6 B. Jarosz, Portal Nasza klasa – fenomen wielopokoleniowy czy „nasza umarła klasa”?, 
http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/jarosz.pdf [2.03.2015]. 

7 Podaję za: http://pclab.pl/news61762.html; http://interaktywnie.com/biz-
nes/artykuly/portale/liczba-uzytkownikow-facebooka-nie-wzrosnie-ale-to-juz-nie-
ma-znaczenia-249852 [2.03.2015]. 

8 Dane na rok 2014. Podaję za: P. Kreft, Marzec na polskim Facebooku w liczbach (info-
grafika), http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2014/14/marzec-na-pol 
skim-facebooku-w-liczbach-%28infografika%29.aspx [2.03.2015]. 
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W niniejszym tekście zaprezentowane zostaną wyniki analizy 
treści funkcjonujących na Facebooku profili kampanii i projektów: 
„Bez nienawiści”, „Hejtstop”, „Mowa miłości”, odnoszących się do 
ważnego aspektu edukacji antydyskryminacyjnej, jakim jest prze-
ciwdziałanie „mowie nienawiści”9. Za mowę nienawiści uważa się 
wypowiedzi szerzące, propagujące i usprawiedliwiające nienawiść 
rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji 
podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową 
i pluralizm10. Przyjęcie takiej definicji wymaga uznania, że język jako 
podstawowy środek ludzkiego komunikowania jest głównym czyn-
nikiem formowania i realizacji stosunków międzyludzkich11. Zapo-
bieganie „mowie nienawiści” służy więc nie tylko przestrzeganiu za-
sady politycznej poprawności, ale i kształtowaniu kultury, w której 
język będzie traktowany jako środek służący społecznemu rozwojo-
wi zachodzącemu w duchu tolerancji i otwartości.

Analiza została przeprowadzona z zachowaniem podstawowych 
zasad i praktyk analizy jakościowej. Jej celem była identyfikacja i kla-
syfikacja znaczeń określonych konfiguracji językowych12 – dłuż-
szych wypowiedzi, tj. postów umieszczanych na badanych stronach. 
W toku analizy istotne stało się odkrycie tego, co prezentowane jest 
odbiorcom jako godne zainteresowania i warte naśladowania. Warto 
tu zwrócić uwagę na potencjalnie socjalizujący charakter tych treści, 

 9 Popularność tych profili określono przez liczbę liczbę obserwujących ich użyt-
kowników (w każdym wypadku było ich ponad tysiąc). Strony www kampanii i pro-
jektów na Facebooku to: „Bez nienawiści” (edycja polska) https://www.facebook.
com/PolskaBezNienawisci?fref=ts; „Mowa miłości”, https://www.facebook.com/
narzecztolerancji?fref=ts; „Hejtstop”, https://www.facebook.com/zobacznienawisc.

10 Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych, red. M. Bilewicz, Fundacja im.  
S. Batorego, Warszawa 2014, http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/ 
2014/06/raport_final_poj.pdf [2.03.2015]. 

11 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2003, s. 109; P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywi-
stości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983, s. 74. 

12 B. Gola, Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolat-
ków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 92.
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kształtujący wiedzę odbiorców na temat pewnych elementów rze-
czywistości społecznej, a także oddziaływania na ich emocje13. 

Pierwszym z analizowanych profili facebookowych jest pro-
fil prezentujący projekt i kampanię „Mow@ Miłości”, realizowaną 
przez Fundację Klamra w ramach finansowanego z Funduszy EOG 
programu „Obywatele dla Demokracji”. Jej celem jest przeciwdzia-
łanie pojawianiu się mowy nienawiści kierowanej przeciw różnym 
kategoriom narażonym na wykluczenie poprzez tworzenie wspie-
rających tę ideę murali i promowanie działalności antydyskrymi-
nacyjnej w Internecie14. Kolejną obserwowaną inicjatywą była część 
młodzieżowej kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”, 
realizowana w Polsce pod nazwą „Bez nienawiści”, której eduka-
cyjny charakter wyraża hasło: Działa, edukuje, integruje!15. W ramach 
kampanii prowadzona jest dyskusja na temat granic wolności słowa 
oraz przyczyn i konsekwencji stosowania mowy nienawiści (głów-
nie w Internecie, gdzie jest ona trudna do kontrolowania)16. Ostatnim 
z analizowanych fanpage’ów jest strona projektu „HejtStop” reali-
zowanego przez Projekt: Polska, określana hasłem: Mówimy STOP 
hejterstwu w przestrzeni publicznej17. Głównym jego celem jest usuwa-

13 Podstawą klasyfikacji materiału były kategorie: „co się twierdzi”? i „jak się 
twierdzi”. Por. D. Pauluk, Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 49–50; T. Goban-Klas, 
Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2004.

14 Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach: www.klamra.org, 
www.facebook.com/narzecztolerancji, http://klamra.org/projekty/mow-milosci. 

15 Wśród jej celów wymienia się m.in.: zwiększanie wiedzy na temat praw czło-
wieka i dyskryminacji, kształtowanie postaw otwartości oraz umiejętności, identyfi-
kowania i analizy źródeł i egzemplifikacji mowy nienawiści, wypracowanie metod 
reagowania na nią, rozwój umiejętności wykorzystywania narzędzi multimedialnych 
w przeciwdziałaniu temu zjawisku, oddziaływanie na rozwój otwartej koalicji grup, 
instytucji, organizacji (szczególnie młodzieżowych) oraz wymiana doświadczeń na 
temat języka wrogości. Zob. http://beznienawisci.pl/ [2.03.2015].

16 http://beznienawisci.pl/ [2.03.2015].
17 Podobnie jak pozostałe, projekt ten realizowany w ramach programu „Oby-

watele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Zob. www.hejtstop.pl 
[2.03.2015].
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nie „nienawistnych bazgrołów” – „hejtów” z przestrzeni polskich 
miast18, a także promowanie wszelkich inicjatyw związanych z edu-
kacją antydyskryminacyjną.

Analizą objęto wszystkie posty pojawiające się na opisywanych 
profilach w okresie 6 miesięcy (od początku września 2014 r. do koń-
ca lutego 2015 r.). Poprzedzono ją wstępnym rozpoznaniem porusza-
nych na tych stronach tematów i wyodrębniono następujące katego-
rie analizy: 

a) treści, w których identyfikowano działania określane jako 
mowa nienawiści,

b) komunikaty zawierające wypowiedzi ekspertów dotyczące 
zjawiska mowy nienawiści lub/i sposobów jej przeciwdzia-
łania,

c) dobre praktyki – działania innych instytucji i grup podejmo-
wane w przestrzeni publicznej w celu zapobiegania mowie 
nienawiści,

d) komunikaty zawierające informacje o wydarzeniach realizo-
wanych w ramach kampanii/projektów: „Mowa nienawiści”, 
„Bez nienawiści” i „Hejtstop”.

treści, w których identyfikowano działania  
określane jako mowa nienawiści

Celem publikowanych postów było wskazanie na występują-
ce w sferze publicznej incydenty określane jako mowa nienawiści. 
W toku analizy wyodrębniono 38 wpisów, które z różnych stron uka-
zywały to zjawisko. Twórcy tego typu komunikatów przedstawiali 
przykłady przestępstw wiążących się z wykorzystaniem języka nie-
nawiści, które znajdowały rozwiązanie w sądzie i prokuraturze.

18 Użytkowników mobilnych urządzeń zachęca się, by przesyłali zdjęcia ją ilu-
strujące na adres internetowy organizacji: www.hejtstop.pl [2.03.2015].
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[Fundacja KLAMRA] złożyła dwa zawiadomienia o popełnieniu przestęp-
stwa z nienawiści. Krzyże celtyckie i nacjonalistyczne hasła zostały ujawnio-
ne 6 października na terenie Bielska-Białej oraz miejscowości Psary w dol-
nośląskim („Bez nienawiści”, 9 października 2014 r.).

Roman Z., autor książki Jak pokochałem Adolfa Hitlera został skazany na sześć 
miesięcy więzienia oraz 30 godzin prac społecznych w wymiarze miesięcz-
nym („Mowa miłości”, 25 lutego 2015 r.).

Obrońcy Adama Cz., oskarżonego o zniesławienie Polki i jej męża – obywa-
tela Indii, starają się przekonać sąd, że nie jest pewnym, czy słowo „ciapaty” 
można uznać za obraźliwe, a określenie „zdrajczyni rasy” nie jest uważane za 
obraźliwe w powszechnym odbiorze („Bez nienawiści”, 4 stycznia 2015 r.).

We wpisach analizowanych stron wskazywano również na in-
cydenty związane z pojawianiem się na elewacjach budynków napi-
sów klasyfikowanych jako mowa nienawiści:

Wulgarne napisy o zamordowanym liderze bojówek Cracovii oglądały tłu-
my ludzi [...]. Kibole namalowali je w noc poprzedzającą Wszystkich Świę-
tych. Mimo obietnicy, że nie będą szpecić dzielnicy (Kolejny napis, czyli ile jest 
warta umowa z kibolami, „Hejtstop”, 5 listopada 2014 r.).

Nie ustaje walka na krakowskich murach. Tym razem pseudokibice oszpe-
cili krakowskie przedszkole („Hejtstop”, 19 lutego 2015 r.).

W postach pojawiały się także informacje na temat zagrożeń ze 
strony grup posługujących się mową nienawiści w różnych sytu-
acjach społecznych, takich jak koncerty czy mecze:

Od 2010 r. doszło w Polsce do sześciu imprez z udziałem neonazistowskich 
zespołów z Niemiec – wynika ze statystyk prowadzonych przez niemieckie 
MSW (Rozpracowanie neonazistów przez polskie służby jest na żenująco niskim 
poziomie, „Mowa miłości”, 24 stycznia 2015 r.).

Organizowany dzisiaj w Warszawie piłkarski turniej przeciwko homofobii 
został zakłócony przez grupę zamaskowanych „kibiców” („Hejtstop”, 28 lu- 
tego 2015 r.).
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komunikaty zawierające wypowiedzi ekspertów  
na temat zjawiska mowy nienawiści  
lub/i sposobów jej przeciwdziałania

W postach uwzględniano także opinie specjalistów interpretują-
cych zjawisko, jakim jest mowa nienawiści. W wielu z nich pojawiły 
się wypowiedzi pedagogów, polityków, dziennikarzy i przedstawi-
cieli innych specjalności. Do analizy wyodrębniono 24 takie posty. 
W ich treści zwrócono uwagę m.in. na kwestię konieczności przejęcia 
odpowiedzialności za przeciwdziałanie skutkom języka wrogości, co 
oddaje wypowiedź Władysława Bartoszewskiego w 70. rocznicę wy-
swobodzenia obozów Auschwitz-Birkenau:

Popioły milionów ofiar powinny zobowiązywać nowe pokolenia do god-
ności dla każdego człowieka, do czynnego przeciwstawiania się nienawiści 
i pogardzie ludzi wobec ludzi (Nigdy o tym dość mówić, „Bez nienawiści”, 
27 stycznia 2015 r.).

W postach publikowanych na portalach można także odnaleźć 
informacje dotyczące specyficznych odmian mowy nienawiści, zwią-
zanych z wyznaniem, rasą czy pochodzeniem etnicznym:

Islamofobia wykracza poza swoich prawowitych adresatów, czyli radyka-
łów, fanatyków popełniających zbrodnie w imię swojej religii. Ujawnia całą 
gamę obaw i niechęci wobec muzułmanów (dr K. Górak-Sosnowska z SGH, 
„Bez nienawiści”, 10 stycznia 2015 r.).

Kwestie rasowe są drażliwym tematem, wykorzystywanym przeciwko in-
nym, przeciwko nam samym. Problem koloru skóry to czołowy element 
mowy nienawiści („Mowa miłości”, 5 lutego 2015 r.).

Istotne było także zwrócenie uwagi ekspertów na przemoc słow-
ną widoczną w różnych środowiskach, np. w szkołach czy na stadio-
nach piłkarskich:

Problem słownej agresji dużą skalę przyjmuje w środowisku szkolnym. 
Skupisko młodych ludzi, często w tzw. „trudnym wieku” nie dostrzega 
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wartości słowa, krzywdząc pozostałych (Mowa nienawiści i hejterstwo na tle 
szkolnego życia. Rozmowa z pedagog szkolną A. Szwedą, „Mowa miłości”, 26 lu- 
tego 2015 r.)

Wykopywanie rasizmu ze stadionów prędko się nie skończy [...], ale jeśli ma 
się kiedykolwiek udać, to jedynie tą drogą: kibice-rasiści muszą wiedzieć, 
co myślą o ich postawach ludzie, których uważają za idoli, i co myśli o tym 
klub, który nie chce być ich klubem (wypowiedź M. Okońskiego dla „Hejt-
stop”, 21 lutego 2015 r.)

Przejawy zachowań rasistowskich na polskich stadionach są incydentalne. 
Nie znaczy to jednak, że [...] będą kiedykolwiek bagatelizowane (M. Amu-
nicki, wiceprezes Ekstraklasy, „Hejstop”, 10 grudnia 2014 r.).

W analizowanych postach wskazywano też na kwestię przemocy 
wirtualnej w różny sposób obecnej na portalach społecznościowych, 
takich jak Facebook:

Facebook – jedna z najczęściej odwiedzanych stron [...] Źle wykorzystywa-
ny staje się hejterską areną i narzędziem do masowej nienawiści słownej. 
Fanpage, dyskryminacje, liczne podziały są chlebem powszednim portalu 
społecznościowego (Facebook czy faceproblem?, „Mowa Miłości”, 13 lutego 
2015 r.).

Dobre praktyki – działania innych instytucji i grup  
podejmowane w przestrzeni publicznej  
w celu zapobiegania mowie nienawiści

Analizowane strony zawierały również przykłady inicjatyw zwią-
zanych z edukacją antydyskryminacyjną, podejmowanych przez roz-
maite organizacje i grupy (np. projekty, konkursy, debaty). W toku 
analizy wyodrębniono 83 posty prezentujące tego typu aktywność. 
Należały do nich następujące działania: 

Polecamy nowy portal! „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”!!! Stowarzysze-
nie ASK organizuje Seminarium informacyjne „Mowa nienawiści i hejter-
stwo w Internecie – jak rozpoznawać, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać” 
(„Mowa Miłości”, 13 stycznia 2015 r.).
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Wśród wpisów pojawiły się i takie, w których zwracano uwagę 
na aktywność pewnych grup zawodowych (np. dziennikarzy), a tak-
że organizacji pozarządowych (koalicjantów opisywanych tu inicja-
tyw) w ramach przeciwdziałania pojawieniu się języka nienawiści:

„Dziennikarze przeciw dyskryminacji” to inicjatywa Instytutu Reportażu, 
skierowana do dziennikarzy lokalnych mediów z miejscowości poniżej 
70 tys. mieszkańców („Bez nienawiści”, 5 lutego 2015 r.).

Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zmierza ku upowszechnianiu 
i usprawnianiu działań realizowanych od 1999 roku przez Koalicjantów ze 
Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpo-
spolita („Bez nienawiści”, 18 stycznia 2015 r.).

W analizowanych postach podkreślana była też konieczność pro-
wadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w profilaktycznym wy-
miarze w odniesieniu do dzieci i młodzieży – nie tylko jako odbior-
ców, ale i jako twórców komunikatów medialnych:

Disney Channel i Disney XD wraz z Fundacją Dzieci Niczyje rozpoczęli dzi-
siaj ogólnopolską kampanię „Dodaj znajomego”. Ma ona uświadomić dzie-
ciom i młodzieży negatywne skutki hejtowania i zachęcić do przeciwstawie-
nia się niewłaściwym zachowaniom w sieci („Bez nienawiści”, 14 stycznia 
2015 r.).

Tego rodzaju informacje mają także zwrócić uwagę na koniecz-
ność uwrażliwiania dzieci i młodzieży na obecne w przestrzeni pu-
blicznej komunikaty wyrażane w języku nienawiści, która to działal-
ność realizowana jest przez różne organizacje:

Humanity In Action Polska zaprasza do udziału w projekcie. Polecamy! 
(„Hejtstop”, 19 lutego 2015 r.).

Na fanpage’ach prowadzone są również kampanie społeczne na 
rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści wobec grup defaworyzo-
wanych, takich jak Żydzi czy Romowie, do których należała m.in. 
inicjatywa „Jedni z wielu”:
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„Jedni z wielu” ma zmienić stereotyp Romów („Mowa Miłości”, 26 lutego 
2015 r.). 

W analizowanych wpisach przedstawiano też inicjatywy edu-
kacyjne podejmowane wobec grup wywodzących się ze środowisk, 
w których posługiwanie się mową nienawiści wydaje się uchodzić za 
swego rodzaju normę:

Razem z kibicami obejrzymy „Cud purymowy” w państwomiasto („Hejt-
stop”, 12 lutego 2015 r.).

Warto zauważyć, że na opisywanych profilach („Mowa nienawi-
ści”, „Bez nienawiści” i „Hejtstop”) prezentowano także działalność 
organizacji realizujących podobne cele, m.in. Fundacji Humanity in 
Action, Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Polskiej Rady Or-
ganizacji Młodzieżowych PROM czy Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana. 

komunikaty zawierające informacje o wydarzeniach  
realizowanych w ramach kampanii/projektów  

„Mowa nienawiści”, „Bez nienawiści” i „Hejtstop”

Na prezentowanych profilach przedstawiano różne działania 
związane z edukacją antydyskryminacyjną. Wyróżniono 62 posty 
opisujące akcje podejmowane w ramach opisywanych tu kampanii 
i projektów. Należały do nich m.in. konkursy dla obserwatorów tych 
profili:

Pamiętacie jeszcze o naszym Konkursie „Akcja bez nienawiści”? W przy-
szłym tygodniu ogłosimy wyniki prac jury na najlepsze scenariusze i akcje 
w szkole („Bez nienawiści”, 4 lutego 2015 r.).

Ważne było też informowanie o prowadzonych w ramach kam-
panii wykładach, warsztatach czy szkoleniach:
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Dziś i jutro wspieramy Koalicjanta Stowarzyszenia „Szansa” i szkolimy 
przyszłych Aktywistów i Aktywistki Kampanii z Głogowa, Złotoryi, Kato-
wic... („Bez nienawiści”, 12 stycznia 2015 r.).

Istotne było przekazywanie informacji na temat organizowanych 
w ramach tych inicjatyw spotkań różnych grup, np. wyznaniowych:

Fotorelacja z sobotniego spotkania przy Międzyreligijnym Stole #BezNie-
nawisci z udziałem katolików, protestantów, muzułmanów i buddysty. Go-
ściom dziękujemy za przybycie i za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 
Do zobaczenia przy kolejnych wspólnych inicjatywach („Bez nienawiści”, 
22 września 2014 r.).

Za najważniejszą kwestię należy jednak uznać informowanie 
o akcjach usuwania przejawów mowy nienawiści występującej 
w przestrzeni publicznej lub tworzenia murali wspierających ideę 
zapobiegania wykorzystywaniu języka wrogości (co określono jako 
„Kontratak Mowy Miłości”):

W poniedziałek o 12 00 znowu malujemy na ul. Nowy Świat [...]. Zaprasza-
my! („Hejtstop”, 7 lutego 2015 r.).

Nasza ekipa z Krakowa tym razem zamalowała całą serię hejtów na mu-
rze przy ul. Królowej Jadwigi na Woli Justowskiej („Hejtstop”, 4 listopada  
2014 r.).

I stało się! Wyruszyliśmy w trasę po Polsce z kampanią street-artowo-an-
tydyskryminacyjną w ramach projektu „Mow@ Miłości”. Pierwszym przy-
stankiem, który odwiedziliśmy, była miejscowość Góra (woj. dolnośląskie) 
(W Górze serca w górze!, „Mowa Miłości”, 2 października 2014 r.).

Duże znaczenie miała również dokumentacja fotograficzna i opis 
okoliczności powstawania murali zawierających antydyskrymina-
cyjne przesłania. Ukazywała ona nie zawsze pozytywne reakcje ob-
serwatorów tych akcji (co pociągało za sobą konieczność odnawiania 
tworzonych w ramach street-artu dzieł, a także konfrontację z nie-
przychylnymi realizowanym akcjom grupami):
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Wolontariusze i wolontariuszki kampanii HejtStop od ponad roku zama-
lowują hejty na murach. Z reguły miejsca tych zamalowań pozostają czy-
ste. Zdarzają się jednak smutne wyjątki (Historia jednego pasażu, „Hejtstop”, 
10 lutego 2015 r.).

Hejtstop: Zdarzyły nam się pyskówki podczas różnych akcji, ale mamy taką 
zasadę, że się w nie z założenia nie wdajemy. Gdy ktoś nam nawrzuca na 
fejsie, to już mamy przygotowaną całą listę odpowiedzi w stylu „życzymy 
miłego dnia” („Bez nienawiści”, 9 lutego 2015 r.).

Poza tego rodzaju informacjami publikowanymi na profilach ini-
cjatyw „Mowa nienawiści”, „Bez nienawiści” i „Hejtstop” umiesz-
czano także treści związane z ich promocją (np. Bez nienawiści na 
przystanku Woodstock, „Bez nienawiści”, 3 listopada 2014 r.) lub za-
wierające życzenia świąteczne dla obserwatorów profilu. Pojawiały 
się też komunikaty przypominające o konieczności aktywnego zapo-
biegania mowie nienawiści. 

Ważnym zagadnieniem okazała się również identyfikacja ka-
tegorii Innych, zagrożonych wykluczeniem, którym poświęcano 
uwagę w komunikatach zamieszczanych na analizowanych profi-
lach. Kwestia mowy nienawiści była najczęściej traktowana jako od-
nosząca się do wielu grup społecznych. W większości przypadków 
(tj. w 158 postach) nie wymieniano konkretnych kategorii społecz-
nych, do których mowa nienawiści miała być kierowana. Rzadziej 
pojawiały się wskazania konkretnych grup, np. Romów (7 postów), 
Żydów (10 postów), Wietnamczyków (1 post), wyznawców islamu 
(12 postów), grup LGBT (8 postów), osób niesłyszących (2 posty), 
osób czarnoskórych (12 postów), kobiet (4 posty), ewangelików czy 
innych wyznań (4 posty). 

Podjęte w tekście zagadnienia stanowią jedynie niewielki wy-
cinek realizowanych w obrębie omówionych kampanii działań. Ich 
celem jest nie tylko uwrażliwienie młodszych i starszych odbiorców 
na przejawy mowy nienawiści w ich otoczeniu społecznym, ale i na-
kłonienie ich do przeciwdziałania temu zjawisku. Zaangażowani 
w tę ideę mogą wybrać różne formy jej realizacji, np. udział w ak-
cjach, projektach i konkursach bądź zapobieganie mowie nienawiści 
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w codziennej komunikacji z różnymi podmiotami. Dzięki portalom 
społecznościowym można bowiem kształtować wspólnotę przyjazną 
wobec różnych etnicznie, narodowo czy religijnie grup i osób.

Ukazane na przykładzie analizowanych fanapage’ów możliwo-
ści zapobiegania mowie nienawiści stanowią wyraz dobrych prak-
tyk, które powinny być upowszechniane, także w ramach formalnej 
edukacji. Dlatego też konieczne wydaje się przygotowanie propo-
zycji działań, które mogłyby zostać włączone do programu nauki 
szkolnej skierowanego do młodych (i nie tylko) użytkowników wir-
tualnej przestrzeni.
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Otherness is encountered, noticed and, as the case may be, analyzed in a relation, 
because it is in a relation that the identity of I and the identity of You is revealed, 
and our identity is basically rooted in the individual constitution of a specific I and 
a specific You. The aim of the present study is to probe the phenomenon of otherness 
(alterity), and through it the fundamental question of who is the other we encounter, 
and next to show the main ways of experiencing the encounter with the other, which 
always occurs in the sphere of good and evil. In Józef Tischner’s view the experience 
of the other is a fundamental one, in that it reveals much of our own self-experience. 
My encounter with the other also throws into relief myself as the other and the fact 
that his otherness is different from mine. In the beginning of this discovery of other-
ness, the gap between I and You appears to be unbridgeable. But Tischner believes 
that the sensation of separateness and even of “being alien” assumes a kind of simi-
larity, with the proviso that the latter occurs on the plane of our mutual being for 
each other. Tischner stresses otherness in similarity and similarity in otherness, both 
constituted and coexistent in the relation between I and You. Tischner’s idea involves 
a paradox: to open oneself to the alterity of the other, we have in a way to “bear” our 
own otherness and thereby to come to be “for the other”.
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Inny jako kategoria filozoficzna został niejako wydobyty z wie-
lowiekowego przywiązania myślicieli do dwóch paradygmatów: 
arystotelesowskiego (przedmiotowego) i kartezjańskiego (podmio-
towego). Dokonało się to dzięki filozofom dialogu, którzy w sposób 
szczególny zajęli się analityką Ty, przyczyniając się do powstania 
trzeciego paradygmatu myślowego, w którym słowo „jesteś”, obok 
dwóch pierwszych słów pierwszej filozofii („jest” i „jestem”), nadało 
pełniejszy wymiar rozumieniu człowieka w świecie. Przejście do trze-
ciego paradygmatu nie oznacza jednak odejścia od poprzednich, lecz 
kontynuację i rozwój myślenia, w którym Ty staje się dopełnieniem 
Ja, ale także wezwaniem do odpowiedzialności. Nowy paradygmat 
myślowy nie polega jedynie na odkryciu nowej figury intelektualnej, 
która miałaby zastąpić lub uzupełnić poprzednie, bowiem Ty nie jest 
korektą Ja, lecz realnym i wydarzającym się w relacji bytem, który 
nosi w sobie własną troskę bycia i biedę, domagające się odpowiedzi 
ze strony drugiego1.

Głównym celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowa-
nie fenomenu inności na gruncie międzyosobowego spotkania, gdzie 
dwa różne Ja, tożsame w sobie, w doświadczeniu siebie nawzajem, 
nie odkrywają tylko różnic, lecz i podobieństwa. Ważne jest więc 
ukazanie podstawowych sposobów doświadczenia innego w ujęciu 
agatologiczno-aksjologicznym, gdyż spotkanie dokonuje się w hory-
zoncie dobra i zła, nieustannie obecnego w życiu człowieka.

Myśląc o innym, myślimy najpierw o kimś, kto jest inny ode nas. 
Dostrzegamy różnice, gdyż siebie mamy najbliżej, wiemy, jak wy-

1 Na ten aspekt zwraca uwagę Jacek Filek w Filozofii odpowiedzialności XX wieku, 
gdzie pojęcie odpowiedzialności traktuje na równi z pojęciem prawdy i wolności. 
Według niego w owym trzecim paradygmacie myślowym zostały dopiero posta-
wione pytania o istotę odpowiedzialności, ale nie stworzono jeszcze jej wykładni. 
Podano tylko pewne intuicje, które problematyzują kwestię odpowiedzialności. Fi-
lek podkreśla walor responsoryczności, czyli odpowiadania. W takim ujęciu odpo-
wiedzialność oznacza odpowiadanie na zagadnięcie, a bycie zagadniętym nie tylko 
domaga się odpowiedzi „na”, lecz przechodzi w odpowiadanie „za”. Por. J. Filek, 
Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2003, s. 10–13. 
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glądamy, jak się zachowujemy, jakie mamy wady i zalety; jesteśmy 
bowiem „nieprzenośni poza własne ja”. Inny jawi się zatem jako 
„nie-ja”, jako różny ode mnie. A jednocześnie dostrzegamy ów inny 
jest jakoś do mnie podobny i choć nie potrafimy od razu dostrzec 
tego podobieństwa, wyczuwamy je, choćby przez sam fakt istnienia 
w świecie. Mamy zatem pewną możliwość realnego poznawczego 
uchwycenia innego.

Nie można odkryć inności inaczej, niż napotykając ją wokół. 
Spotkanie inności, dostrzeżenie jej czy ewentualna analiza następuje 
w relacji – w niej bowiem dochodzi do odsłonięcia tożsamości za-
równo Ja, jak i Ty, a tożsamość osadzona jest w indywidualnej struk-
turze bytowej konkretnego Ja i Ty. Czy można jednak inność utożsa-
miać z innym? O jaką inność tutaj chodzi i o jakiego innego? Samo 
słowo „inny” zakłada inność, ale czy inność zakłada jednocześnie 
innego? Kim jest inny? Inny może być przecież nie tylko człowiek, 
ale i rzecz, zwierzę czy roślina. Czy inny to ktoś, kto przez swoją 
inność nieznany jest obcym? A jeśli inny to „ktoś”, to może przez 
swą osobową konstytucję nie jest obcy? Jeśli zaś nie jest obcy, to kim 
jest? Warto pokrótce określić zakres znaczeniowy tych pojęć, by nie 
wpaść w metodologiczną pułapkę bądź grę słowną.

Inność z jednej strony jest czymś danym, zastanym, niemal oczy-
wistym dla każdego człowieka, jest bowiem obserwowalna, od-
czuwalna, doświadczalna, z drugiej zaś – intryguje i zaskakuje swą 
różnorodnością i odmiennością. Obszar inności obejmuje właściwie 
wszystkie płaszczyzny obcowania Ja i Ty. Wielość oblicz inności po-
laryzuje kwestię samego człowieka, który z racji swej osobowej i nie-
redukowalnej tożsamości zawsze pozostaje innym względem ludzi, 
świata, Boga.

Afirmacja i obsesja inności widoczne są w sztuce, poezji, filozofii, 
występują w ideologiach, modach, naukach, mając często psycho-
logiczne (emocjonalne) podłoże. Z jednej strony zachwyt, podziw, 
wdzięczność, wzruszenie innością, a z drugiej – zazdrość, pogarda, 
szyderstwo, splugawienie inności tworzą dialektyczny ruch, w któ-
rym spotykają się takie kategorie, jak: inny, obcy, bliźni. 
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Według jednej z głównych tez, a zarazem założeń XX-wiecznych 
filozofów dialogu (Franza Rosenzweiga, Martina Bubera, Emma-
nuela Levinasa, Józefa Tischnera) inny i jego „inność” wydarza się 
w spotkaniu. Poprzez nie i w nim następuje „zderzenie” inności Ja 
i Ty, którzy stoją odtąd w obliczu innego, który pojawił się na ich 
drodze2. To czasoprzestrzenne wydarzenie ma charakter niepowta-
rzalny, wyjątkowy i w pewnym sensie radykalny, ale równocześnie 
dramatyczny, bo rozgrywa się w nim wolność człowieka, a w tej wol-
ności walka o siebie nawzajem. 

Filozofia dialogu w swych rozmaitych odmianach mówi zasad-
niczo o poznaniu siebie poprzez drugiego, uwydatniając możliwość 
zgłębiania świata z perspektywy drugiego, a zatem wychodzi poza 
metafizykę podmiotowości w nowy paradygmat myślenia, gdzie Ty 
staje się nie tylko polem odniesień, ale również przedpolem rozumie-
nia i odnajdywania sensu. Perspektywa innego silnie uwydatniła się 
właśnie dzięki XX-wiecznym dialogikom, którzy dokonali nie tylko 
przejścia, ale wręcz odejścia od kartezjańskiego ego cogito, pokazując, 
że aby spojrzeć na faktyczną inność innego i jego odrębność od świa-
ta przedmiotów, należy wyjść poza własny sposób patrzenia na rze-
czywistość i spojrzeć na nią oczyma drugiego, bo być może on lepiej 
potrafi opisać strukturę rzeczywistości i mnie samego. Ów inny ma 
zatem fundamentalne znaczenie w poznawaniu, rozumieniu i odsła-
nianiu rzeczywistości.

Józef Tischner wiele miejsca w swojej twórczości poświęca feno-
menologicznym analizom innego, ustalając nie tylko to, kim i jakim 
jest inny, ale i to, w jakim horyzoncie odsłania się jego Ja. Ja innego 
pojawia się bowiem zawsze w relacji dialogicznej. Nie ma zatem Ja 
bez Ty ani Ty bez Ja. 

W Filozofii dramatu Tischner podkreśla konieczność przejścia, 
a nawet rezygnacji z opisu Ja na poziomie ontologii, optując za po-

2 Na temat współczesnej filozofii spotkania zob. J. Bukowski, Zarys filozofii spo-
tkania, Znak, Kraków 1987; A. Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, WAM, Kraków 
2014; D. Kot, Podmiotowość i utrata, Znak, Kraków 2009; T. Gadacz, Historia filozofii 
XX wieku. Nurty, t. 2, Znak, Kraków 2009; M. Jędraszewski, Wobec innego. Relacje mię-
dzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1990.
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ziomem aksjologicznym, na którym Ja uwydatnia się jako wartość. 
Dla Tischnera dopiero właśnie ten poziom „dotyka samego rdze-
nia doświadczeń egotycznych”3. Ja jest wartością samą w sobie, ale 
i wartością dla drugiego. Ma wartość własną jako osoba, ale i stano-
wi wartość dla innych. Pierwszeństwo aksjologii przed ontologią jest 
dla Tischnera w opisie człowieka właściwym punktem wyjścia: „Ja 
aksjologiczne jest, bo jest ważne. Ale nie dlatego jest ważne (ma swą 
wagę, ma swe znaczenie), że jest”. Czy można zgodzić się z Tischne-
rem? Czy nie jest bowiem tak, że z samego faktu, że Ja jest, nie wy-
pływa jego wartość, waga i znaczenie? Czy poziom ontologii ma być 
zniesiony (wyparty) przez poziom aksjologii? Czy oba nie zachodzą 
jakoś na siebie? 

Tischner dostrzega owe trudności, ale konsekwentnie broni sta-
nowiska, że aby dotrzeć do istoty Ja i Ty, nie można zatrzymać się na 
pytaniach o byt, lecz wejść w obszar pytań o wartości, które się przy-
swaja, uznaje, wybiera. „Gdy mówię Ja – jestem wartością dla siebie. 
Gdy słyszę, że ktoś do mnie mówi Ty – wiem, że jestem »ważny« dla 
niego. I wtedy również on staje się ważny dla mnie”4. Bycie wartością 
dla drugiego i posiadanie własnej wartości jest czymś uniwersalnym, 
nie znikają one bowiem wraz z jakimś, choćby najbardziej skrajnym 
i trudnym, wydarzeniem. Bycie wartością to nie to samo co bycie 
wartościowym (np. z jakiegoś punktu widzenia czy w jakiejś dzie-
dzinie), choć się z tym łączy. Być Ja aksjologicznym to znaczy być 
nim w radykalnym tego słowa znaczeniu, bo Ja „posiada ważność 
uniwersalną: może i powinno być uznane w swej wartości zawsze 
oraz przez wszystkich”5. Uznanie to może dopełnić się w spotkaniu. 
Ja uznaje Ty, a Ty uznaje Ja. Uznanie nie miałoby miejsca, gdyby nie 
było relacji, a relacja nie wystąpiłaby, gdyby nie było spotkania i do-
świadczenia innego. Z kolei uznanie nie mogłoby się dokonać, gdy-
by nie wolność człowieka, a ta zawsze dokonuje się w horyzoncie 

3 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 79.
4 Ibidem, s. 81.
5 Ibidem.



62 INgA mIZDrAK

dobra i zła. Jedynie „dzięki takim horyzontom może zaistnieć Ja jako 
Ja aksjologiczne – jako wartość”6.

Dla Józefa Tischnera doświadczenie innego jest podstawowe, bo 
odsłania również wiele z samodoświadczenia. Jeśli napotykam inne-
go, to odkrywam, że sam jestem inny oraz że inny jest inny niż ja. Ale 
choć jestem daleki od niego, to dostrzegam pewną bliskość innego, 
i odwrotnie: on jest jakoś daleki ode mnie, jest przeciwieństwem mo-
jej tożsamości, a zarazem jest mi jakoś bliski, a ja jemu7. Mogę mieć 
jednak poczucie, że moja osobność i wsobność jest radykalna. Wobec 
odkrycia inności dystans między Ja i Ty może wydawać się nie do 
pokonania. Tischner sądzi jednak, że osobność, a nawet „obcość” za-
kłada pewne podobieństwo, z tym że jest ono obecne na płaszczyźnie 
bycia dla siebie. „Gdybyśmy gdzieś w głębi nie czuli, że jesteśmy dla 
siebie, nie wiedzielibyśmy, że chodzimy obok siebie”8. Można zatem 
odkryć taki rodzaj podobieństwa do innych, który rozciąga się para-
doksalnie na inność wszystkich. Najlepiej oddaje to kategoria bliźnie-
go, a więc innego, który nie musi być mi bliski w znaczeniu więzów 
krwi, podobnej kultury, języka, wyznania, światopoglądu, a nawet 
psychologicznie czy duchowo, a mimo to jest kimś, kto z samej racji 
tego, że jest tym, kim jest, jest bliźnim (bratem, przyjacielem).

Tischner podkreśla różnicę między „innym” a „różnym”, choć 
ma świadomość ograniczonych narzędzi dostępnych w języku pol-
skim i w związku z tym wskazuje na nie do końca precyzyjne zna-
czenie słowa „inny”9. Według niego zgoda na zrównanie słów „inny” 
i „różny” reifikowałoby podmiotowy charakter bytu ludzkiego. 
Świat odmiennych osób to coś więcej niż zróżnicowanie biologiczno-
-estetyczno-jakościowe. Jak zaznacza Tischner, „inny” to nie „różny”. 
W odniesieniu do osoby nie można używać takich samych kategorii, 
jak w relacji do przedmiotów, rzeczy. „Różny” może być stół, kwiat, 
kot, natomiast „inny” to ktoś, kto „nie jest rzeczą między rzeczami 

6 Ibidem.
7 M. Bardel, Różne twarze inności, „Znak” 2004, nr 584(1), s. 13.
8 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 2011, s. 258.
9 W j. polskim brakuje wyraźnej dystynkcji między „innym” przedmiotem a „in-

nym” człowiekiem.
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ani przedmiotem między przedmiotami, lecz podmiotem, innym Ja, 
który staje się dla mnie Ty lub On, z którym mogę wejść we wspól-
notę My”10. To, że inny nie jest przedmiotem, nie wyklucza pokusy 
i możliwości uprzedmiotowienia go. Taka możliwość nie zostaje znie-
siona nawet wówczas, gdy zawiązała się najbliższa relacja miłości.

Inny, którego spotyka Ja, również dostrzega różnicę między sobą 
a tym, którego spotkał. Relacja zwrotności poznawczej i doświad-
czenia jest cały czas obecna między podmiotami spotkania, ale to, 
co dla Tischnera stanowi jeden z jej najistotniejszych momentów, to 
dramatyczność spotkania. Inny „otwiera horyzont dramatu: wszelki 
dramat może być jedynie dramatem z innym – innego z innym”11. 
Tischner ma świadomość, że każde spotkanie niesie jakieś następ-
stwa (pozytywne lub negatywne), a zatem każdorazowo doko-
nuje się ruch (wartości, znaczeń, sensów, gestów, spojrzeń, słowa) 
i „zmiana znaczenia przestrzeni, w której znajduje się spotykający”12. 
Skoro następuje zmiana, to to, co uprzednio zaistniało w tej prze-
strzeni, nie może przestać istnieć (np. konkretne wybory, odpowiedź 
na wartości, wypowiedziane słowa). Zmiana zakłada ponadto moż-
liwość, a tam, gdzie istnieje możliwość, jest alternatywa oraz wy-
bór – zarówno kierunku, jak i konkretnych wartości. Tischner widzi 
w przestrzeni spotkania także swoistą niemożność ucieczki – przed 
wolnością z jednej strony i przed innym – z drugiej. Spotykając dru-
giego, wiem, że zaistniał on już w przestrzeni mojej wolności, świa-
domości, historii, a zatem próba usunięcia go z niej jest w gruncie 
rzeczy niemożliwa (nawet gdy unicestwiam drugiego fizycznie bądź 
duchowo odsuwam). Zatem spotkany inny na zawsze już pozostanie 
– rzecz w tym, jaki ślad pozostawi na mojej drodze, a jaki ja na jego. 
Wniosek z tego jest następujący: wszystko, co Ja i Ty wnoszą w spo-
tkanie, ma fundamentalne znaczenie (nie tylko dla samego spotka-
nia, ale także dla jego podmiotów). Jeśli podmiotom relacji chodzi 
o prawdę i wnoszą ją w spotkanie, to ich więź kształtuje się na jej pod-

10 J. Tischner, Inny, „Znak” 2004, nr 584, s. 17.
11 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 2011, s. 259.
12 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 16.
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stawie. Jeśli zaś spotykające się podmioty są na usługach kłamstwa 
(lub jeden z nich), to ich spotkanie będzie nim na zawsze naznaczone. 
Tischner nie oskarża owej „nieusuwalnej dramatyczności” za wszel-
kie zło i nieprawdę obecne w relacji Ja – Ty, dostrzega jedynie, że 
główną rolę odgrywa w niej wolność człowieka. To wolność zakłada 
ruch „od-do”. Tischner poetycko stwierdza, że „oglądamy własną 
wolność jako możliwy ruch na drodze”, a ruch ten przebiega zawsze 
na osi aksjologicznych uznań. W spotkaniu można dokonać wybo-
ru dobra lub zła, można siebie wygrać albo potępić, iść w górę, ku 
niebu, lub w dół, ku potępieniu. Dramatyczność leżąca u podstaw 
relacji nieustająco o tym przypomina. Podobnie względem drugiego: 
można się zwrócić ku niemu albo od niego odwrócić. Nasza wolność 
nie znika nawet wtedy, gdy dokonaliśmy już pierwszego wyboru, 
dlatego że wolność człowieka jest zagrożona i człowiek musi ją stale 
na nowo zdobywać. 

W analizie innego Tischner, podobnie jak inni dialogicy, uwy-
datnia znaczenie mowy, w którą wpisane są słowa: „Ja”, „Ty”, „My”. 
Inny to ten, z kim się komunikuje, rozmawia, wchodzi w spór, roz-
mowę, dialog. W spotkaniu i słowie odsłania się to, że Ty to „Ty”, 
czyli osobowa wartość i godność drugiego. Nie tylko bowiem w wy-
darzeniu mowy i spotkania widoczne są wartości bliskie drugiemu 
i wybierane przez niego, ale i to, że ten drugi sam jest wartością i to 
wartością niezbywalną. Różnica między Ja i Ty ostatecznie spro-
wadza się do pierwotnej odrębności, którą w języku personalistów 
można określić jako „niezbywalną nieredukowalność podmiotową 
osoby”, w psychologii jako „tożsamość strukturalną osoby”, a w sło-
wach Tischnera po prostu jako „inność innego”. 

Tischner dokonuje też pewnego przejścia, bowiem pisze o zacho-
waniu przez Ja do końca swej tożsamości (a więc różnicy względem 
innego) pomimo podobieństw, i odwrotnie – zauważa podobień-
stwo drugiego pomimo nieusuwalnych różnic: „inny mieści w sobie 
paradoks: on jest inny niż ja, a jednak do mnie podobny – podobny 
w inności i inny w podobieństwie”13. Istnieje alteryczna i egotycz-

13 Ibidem, s. 19.
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na strona doświadczenia innego i obie zachodzą na siebie. Tischner 
konstatuje: „inność innego wydobywa na jaw moją własną inność. 
Inność jest wzajemna. Inność zaskakuje, przynosi wciąż nowe nie-
spodzianki, w całej przewidywalności jest nieprzewidywalna. Ciąg 
doświadczeń innego zamykają dwie granice: nigdy nie może dojść 
do tożsamości »nas« i nigdy nie może dojść do zupełnego zróżnico-
wania »między nami«”14. Jesteśmy zatem „sobą do końca, sobą nie do 
zmazania”15. Granica inności nie musi więc oznaczać niedostępności 
wobec drugiego, lecz tajemnicę indywiduum, gdyż jest on nieredu-
kowalnym bytem, choć przez drugiego siebie poznającym. Doświad-
czenie inności mieści w sobie podobieństwo i niepodobieństwo: 
„inny jest kimś podobnym i zarazem niepodobnym [...]. Doświad-
czenie inności rozwija się jako bezustanne przechodzenie od jednej 
perspektywy do drugiej”16. Inni są różni, ale też w pewnym stop-
niu podobni do siebie, mogą zatem się do siebie zbliżać i poświęcać 
się sobie nawzajem. Inność bowiem intryguje, prowokuje, może być 
też zachętą do głębszego poznania i przyjaźni. Inność może również 
odrzucać, zniechęcać, powodować niezrozumienie i coraz większy 
dystans – wówczas można mówić o niepodobieństwie w podobień-
stwie i ukierunkowaniu na nieprzyjaźń17. 

Inność podobieństwa w niepodobieństwie Tischner rozumie tak, 
że skoro inny jest w jakiś sposób do mnie podobny, to wydaje się 
zrozumiały, a tym samym bliski, a nawet „swojski”, co pozwala na 
uczestnictwo, większą bliskość i zrozumienie. Natomiast inność nie-
podobieństwa w podobieństwie polega na tym, że inny staje się co-
raz bardziej niezrozumiały, bo nie jest bliski czy „swojski”, a przez 
oddalanie się lub dalekość jest coraz bardziej niezrozumiały, a zatem 
pozostaje lub staje się obcy.

Inność rozumiana jako podobieństwo w niepodobieństwie oraz 
niepodobieństwo w podobieństwie tworzy wiele płaszczyzn, na któ-

14 Ibidem.
15 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 82.
16 J. Tischner, Spór..., op. cit., s. 259–260.
17 Ibidem, s. 260.
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rych Ja i Ty dokonują wyborów. Ja i Ty mogą, ale nie muszą spotkać się 
na tej samej płaszczyźnie wartości, działań, myśli, uczuć, rozumienia 
świata. Mimo bliskości mogą być dalej dla siebie obcy, mimo więzi 
mogą nie tworzyć wspólnoty, mimo podobieństwa mogą całkowi-
cie się różnić. Rozmaite poziomy i płaszczyzny spotkania, w którym 
uczestniczą Ja i Ty, zawsze oscylują wokół dobra i zła i może zdarzyć 
się tak, że nigdy na siebie nie zajdą ani nie uzupełnią się nawzajem. 
Co może zatem stanowić nadzieję na wspólnotę?

Specyfika Ja i Ty przejawia się w tym, że mogą mieć oni inny 
punkt widzenia na podobne sprawy, we własny sposób rozumieć 
sensy i znaczenia oraz internalizować wartości, dlatego „poznać in-
nego jako innego i zarazem nie-innego znaczy uchwycić go w jego 
indywidualnym, wewnętrznym skręcie, określającym jego niepo-
wtarzalny sposób przeżywania życia”18.

Tischner zauważa, że ów indywidualny sposób przeżywania 
świata może mieć postać przepaści między Ja i Ty, bowiem każdy 
z tych podmiotów odmiennie przeżywa i doświadcza rzeczywisto-
ści, siebie, innego oraz posługuje się odmiennym językiem opisu 
zjawisk, słowem – nie wiążą ich „żadne związki przyczynowe”19. 
W tej różnicy między nimi jest jednak coś, co powoduje, iż Ja i Ty 
jako monady zaczynają tworzyć „okna” otwierające się jedno na dru-
gie. Otwierający charakter relacji Ja i Ty pojawia się w sytuacji pyta-
nia, które wytrąca dany podmiot z egocentrycznej monadyczności. 
Pytanie i odpowiadanie rozpoczyna rozmowy i dzieje Ja i Ty, które 
współbytując, mogą być poprzez siebie. Owo „poprzez” jest pełne 
znaków zapytania, ale i stwarza perspektywę rozwoju: „po pytaniu 
i po odpowiedzi – w ogóle: po rozmowie – nie jesteśmy już tacy sami, 
jacy byliśmy przedtem”20.

Kim są dla siebie Ja i Ty w spotkaniu? Czy są jedynie innymi, na-
wet jeśli w podobieństwie, i jedynie podobnymi w inności? Co ozna-
cza bycie wezwanym przez innego?

18 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 21.
19 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 77.
20 Ibidem.
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Spotkanie nie ma jedynie konsekwencji, lecz rodzi też zobowią-
zania. W czasie spotkania pojawiają się pytania, a jeśli są pytania, to 
i oczekiwanie odpowiedzi. Odpowiedź ma być nie tylko naturalną 
reakcją na pytanie, ale staje się zobowiązaniem, wobec którego nie 
można pozostać obojętnym, gdyż „inny człowiek jest obecny przy 
mnie poprzez to, co trzeba, abym dla niego uczynił; i ja jestem przy 
nim obecny poprzez to, co trzeba, aby on uczynił dla mnie. Więź, któ-
ra między nami powstaje, jest więzią zobo-wiązania. Zobo-wiązanie 
to wiązanie obowiązkiem”21. Wypełnienie tego obowiązku, a zatem 
udzielenie odpowiedzi, nie jest łatwe, bo Ja i Ty spotykamy się na 
styku naszych hierarchii, które wypełniają nasz los i ukierunkowują 
nasze działania. Według Tischnera dialog staje się prawdziwym dia-
logiem dopiero wtedy, gdy Ja i Ty uczestniczą w podobnej hierarchii 
lub przynajmniej gdy hierarchie Ja i Ty są w stanie się jakoś upodob-
nić do siebie.

To, że Ja i Ty przychodzą z wnętrza jakiejś hierarchii, nie oznacza 
jeszcze, że prawdziwie się spotkają. Wszystko, co wniosą w relację, 
w owo „między” siebie, będzie rzutowało na jej jakość. Mogą prze-
cież wnieść całkiem różne wartości, które nigdy się „nie spotkają”. 
Może być i tak, że choć ich dążenia były podobne, to gdzieś na styku 
czasu dramatycznego rozeszły się lub odwróciły od siebie. Może być 
też tak, że tylko jedna ze stron próbowała upodobnić własną hierar-
chię do hierarchii wartości innego, lecz ten na to nie pozwolił lub jego 
hierarchia była zupełnie odmienna. Warto więc ponownie zadać py-
tanie o wolność podmiotów spotkania, a także o odpowiedzialność, 
która całkowicie oczyszcza człowieka z egocentryzmu i egoizmu.

W filozofii dramatu Tischnera na pierwszy plan wysuwa się wol-
ność innego, a nie moja własna, z kolei wolność Ty stanowi impuls 
dla mojej wolności, by dała odpowiedź na jego pytanie, troskę, pro-
blem. Jest więc tak, że drugi i spotkanie z jego wolnością wytrąca 
mnie z pasywności i kieruje na drogę zaangażowania mojej wolności, 
która nie może być odtąd swawolą czy samowolą, lecz dobrowolnym 
i odpowiedzialnym udzielaniem się drugiemu. Paradoks polega na 

21 Ibidem, s. 13.
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tym, że „jeśli dam odpowiedź, to tylko dlatego, że sam zechcę”22. Od-
powiadając, korzystam ze swojej wolności, ale jednocześnie potwier-
dzam, że drugi jest przy mnie obecny jako pytający. Zatem udzielając 
mu z własnej woli odpowiedzi, staję się tym samym odpowiedzialny 
za niego. Jak pisze Tischner: „istotny sens pytania polega na tym, że 
budzi ono w zapytanym poczucie odpowiedzialności”23, a tym, co 
najważniejsze w wyborze i udzieleniu odpowiedzi jest nie tyle speł-
nienie etycznego zobowiązania, ile udzielenie odpowiedzi – innemu 
i samemu sobie jako „uczestnikowi dramatu dobra i zła”24. Należy 
udzielić odpowiedzi, aby nie zabić w drugim nadziei, aby nie unice-
stwić w innym jego biedy, z którą do mnie przychodzi. Konstatacja 
Tischnera radykalizuje konieczność udzielenia odpowiedzi: „Gdy-
bym milczał, mógłbym dokonać zbrodni na twarzy pytającego. Moje 
milczenie byłoby aktem pogardy – metafizycznej pogardy, przeciw-
ko której nie może argumentować żadna fizyka, żadna ontologia”25. 

 Zapytanie, które stawiam innemu, wzywa go do odpowiedzi, 
i odwrotnie: jego pytanie wzywa mnie do udzielenia mu odpo-
wiedzi. Podstawą wezwania do odpowiedzi jest uznanie drugiego 
w jego wartości. Do czego może wzywać inny? Jeśli zadał mi pytanie, 
może wzywać do zainteresowania się jego losem, może też chcieć, 
bym lepiej zrozumiał jego troskę, lepiej wsłuchał się w nią i w jego sa-
mego, a więc stał się bytem „dla” niego. Może również wzywać mnie 
do tego, bym sam „stał się innym dla siebie samego”26, a zatem bym 
się przemienił, zmienił swój dotychczasowy sposób postępowania, 
mówienia, myślenia. Inny swoim pytaniem może również wzywać 
mnie do pojednania, a więc i przebaczenia krzywdy. Aby jakiekol-
wiek wezwanie mogło się urzeczywistnić w konkretnej odpowiedzi 
(w zależności od charakteru pytania), musi dokonać się specyficzny 
ruch Ja, a nawet transformacja, która ma polegać na tym, iż „Ja nie

22 Ibidem, s. 67.
23 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 68.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 76.
26 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 22.
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mogę już być Ja-w-sobie-i-dla-siebie, lecz muszę się stać Ja-z-innym, 
a nawet Ja-dla-innego”27. Musi zatem nastąpić wyjście z własnego 
Ja (a także własnego egocentryzmu) nie tylko w stronę innego Ty, 
ale nawet „zawieszenie” własnego ego i wejście w inność Ty. Bycie 
bytem-dla-siebie dokonuje się zatem poprzez inne bycie-dla siebie 
i dlatego zarówno owo „dla-siebie”, jak i „poprzez” (tj. dla-siebie-
-nawzajem) stanowią fundament relacji. Dla Tischnera nie ma lepszej 
drogi poznania, doświadczenia, zrozumienia i prawdziwego dialogu 
z drugim. Słowa „dla” i „poprzez” zawierają się w czaso-przestrze-
ni dramatu, gdzie oba bycia-dla-siebie są podmiotami dramatu, ale 
także jakimiś w tym dramacie się stają. „Jesteśmy tacy, jaki jest nasz 
dramat”28. Czy zdania tego nie należałoby jednak odwrócić i powie-
dzieć, że taki jest nasz dramat, jacy jesteśmy? Tischner tego nie do-
strzegł, ale miał świadomość, że obecne w życiu człowieka wartości 
dobra i zła na scenie dramatu toczą nieustanną walkę.

Filozof idzie w swych analizach jeszcze dalej, twierdząc, że aby 
otworzyć się na inność drugiego, muszę „znieść” własną inność, „za-
nurzyć”, „zatopić”, „obumrzeć dla siebie”29. Czy takie „zanurzenie” 
w drugim, „zatopienie” się w jego trosce, losie, życiu nie niesie ryzy-
ka utraty siebie, zanegowania własnej tożsamości? Jeśli odtąd Ja nie 
jest już Ja, lecz staje się Ty dla drugiego, to czy nie traci jakoś siebie, 
a jeśli traci, to w jakim sensie: poświęcenia i ofiary czy może uległości 
i wygody?

Tischner poprzez te stwierdzenia nie usuwa różnicy między Ja 
i Ty i w wielu miejscach swojej twórczości mówi, że to, co należy do 
Ja (cały zestaw cech, przeżyć, uczuć, doznań, wyborów), jest jego, 
ale równocześnie jest przez to Ja przekraczane w stronę Ty. Ponadto 
nasza indywidualność nie unifikuje się we wspólnocie. Pozostaje ona 
mimo zjednoczenia, wzajemności, więzi. Tischnerowi chodzi zatem 
o dostrzeżenie tego momentu, w którym spotykają się dwa kwestio-
nowania, będące jednocześnie wzajemnym potwierdzaniem siebie. 

27 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 22.
28 J. Tischner, Spór..., op. cit., s. 255.
29 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 22.
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Tak rodzi się filozofia rozmowy, gdzie „ty kwestionujesz mnie, a ja 
mimo to potwierdzam ciebie w twoim akcie kwestionowania mnie. 
Znaczy to również, iż ty aktem swego pytania zakwestionowałeś 
siebie, aby uznać mnie w tym, co ci powiem”30. W innym miejscu 
Tischner w podobny sposób ujmuje sens takiego jednającego kwe-
stionowania: „Nie tylko Ja jestem kwestionowany przez innego, lecz 
również inny przeze mnie. Wtedy Ty zanurza się i zatapia w moim 
Ja, kwestionując swój skręt przeżywania świata, swą indywidu-
alność. Kwestionowania biegną w obydwie strony, raz Ty staje się 
mną, raz Ja staje się nim. Nie ma tutaj stałej reguły. Granice dzielą-
ce Ja od Ty zamazują się”31. Z jednej zatem strony tożsamość Ja jest 
czymś utrwalonym, a z drugiej – czymś, co przechodzi w drugiego, 
bo dzięki owemu przechodzeniu Ja w Ty i Ty w Ja można naprawdę 
odkryć innego w sobie i siebie w innym. Zawarta w tytule niniej-
szego opracowania teza Tischnera znajduje tu swoistą kulminację: 
jestem inny w różnicy, ale i różny w podobieństwie. Nie tracę sie-
bie, jakoś jednak „tracąc siebie”. Jestem Ja, ale i nie jestem Ja. Jestem 
Ja, ale przechodząc w drugiego, staję się nim w tym znaczeniu, że 
jego los, hierarchia, „skręt patrzenia na świat” stał się w jakiś sposób 
moim. Z pewnością owo „przejście” czy „wejście” w drugiego nie 
jest w pełni możliwe, gdyż wnętrze drugiego stanowi taką „głębię”, 
do której dostęp ma jedynie Bóg. Dotarcie Ja do głębi Ty jest ograni-
czone i narażone na niepewność. Głębia drugiego może się jakoś od-
słaniać, ale też skrywać, może objawiać prawdę Ja, ale i sobą kłamać 
drugiemu. Dialektyka prawdy i fałszu, jasności i ciemności, ułudy 
i rzeczywistości nieustannie objawia się na skrzyżowaniu dróg Ja i Ty 
i może jedynie „nagość twarzy, w której zogniskowała się cała ludz-
ka bieda”, jest tym, co ostatecznie owo podobieństwo inności zacho-
wuje. Z kolei inność w podobieństwie wzywa do odpowiedzialności, 
a ta – do bycia darem dla innego. 

Doświadczenie inności, obejmujące warstwę egotyczną i alterycz-
ną, budzi jeszcze wiele pytań, ale Tischnerowskie intuicje prowadzą 

30 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 77.
31 J. Tischner, Inny, op. cit., s. 22–23.
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do poznania relacji Ja – Ty, w której wzajemność i autentyczny dialog 
odpowiedzialności, miłości, obecności może stanowić zalążek My, 
a więc wspólnoty, w której każdy z podmiotów w jakiś sposób upo-
dabnia się do innych, przy zachowaniu własnej odrębności. W feno-
menie poświęcenia się dla drugiego, ofiarowania siebie, a nawet „za-
tracenia” siebie dla drugiego uwidacznia się charakterystyczny rys 
natury ludzkiej, która realizuje się nie tylko w sobości Ja i sobości Ty, 
ale także w nieustannym „wychodzeniu” z własnej sobości w stronę 
drugiego, który czeka na odpowiedź będącą potwierdzeniem wspól-
nego spojrzenia na swoje dzieje, nadzieje i troski.
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This article deals with the issue of tasks that teacher aide faces by education of chil-
dren with special educational needs who are integrated in common classes in Slovak 
republic. Author concerns with theoretical issues of cooperation of teacher aide and 
parents of child with special educational needs. Author deals with the field of special 
competence of teacher aides in details. 

KEywORds: integration, teacher aides, familie, special educational needs.

If optimal personal, cognitive and social-emotional development of 
children with special educational needs should be ensured, one of the 
basic conditions is appropriate cooperation of teachers with another 
professionals who should participate in this process (Kmeť 2002). 

Introduction

Optimal development of a healthy child needs a lot of effort of 
parents, school and the whole environment. Situation is much more 
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complicated when raising a child with special educational needs. The 
family of the child with special educational needs should always feel 
help and support. Support of professionals is important especially in 
various key phases of family life. 

One of the most important phases of family life is when the child 
starts to attend school. This step means crucial change in the life of the 
whole family. The family is ending one important phase and starting 
another one. Now, the school should try to enter into effective com-
munication with the family. When diagnosing special needs of the 
child is finished, parent, teacher and another professionals should 
try to create partnership. They should have one common aim – the 
highest grade of child’s development. 

Cooperation with parents and support of parent’s participating 
by realizing educational program should be one of the basic tasks of 
professionals who participate in the process of integrated education 
of the child. 

teacher aide – basic tasks and duties

Every child with disabilities has right on being provided with the 
same opportunities and stimulation for his growth and development 
like his or her healthy contemporaries. Of course, on the condition 
that the child is able to take advantage of these opportunities. 

„Of course, not every pupil with special educational needs 
should be educated in integrated classes and not every pupil should 
be necessarily educated in segregated classes” (Gatial & Roľková 
2004, p. 110).

Author agrees with M. Vítková (2004) who doesn’t consider im-
portant to differentiate children in groups of healthy children and 
children with disabilities. The starting point is accepting the child in 
consideration of his unique personality and social relationships and 
not only label him or her by social or health handicap.

One of the authors dealing with issue of integrated education and 
it’s conditions is P. Seidler (2005). He defines integration as teaching of 
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healthy children and children with special educational needs together 
in standard schools when specific methods and forms are respected.

The integration itself is influenced by creating a set of necessary 
conditions. There are three types of these conditions: conditions fo-
cused on family, conditions of cooperation of school and counselor 
centers and pedagogical conditions of integration.

One of the pedagogical conditions of integration is the role of the 
teacher aide in the educational process. Teacher aides are only slowly 
becoming a common part of schools. The profession of teacher aide 
is closely connected with start of integrated education in our country 
(Teplá 2007). The role of school aide was at first performed by re-
cruits instead of standard military training. After this regulation is no 
more in force schools have to look for the teacher aides on their own. 
The schools win teacher aides from office of labor, social and family 
issues or civil associations. 

Nowadays the teacher aides are operate in schools for education 
of children with special educational needs in pre-school institutions, 
primary schools and special schools in Slovak republic. Their basic 
tasks and duties are defined in following fields: 

a) field of educational process,
b) field of leisure time activities organized by school,
c) field of cooperation with family,
d) field of educational activities.
According to mentioned ordinance the teacher aide participates 

in creating conditions necessary for managing health and social bar-
riers of one or more children with special educational needs when 
ensuring effective educational process. 

The basic task of teacher aide in everyday reality is:
a) systematic assistance to teacher by education in the field of 

social behavior and basic work, hygiene and another habits,
b) intentional practicing of social behavior of children,
c) teaching children to be independent,
d) helping children when moving in school,
e) helping children when tiding school aids and toys,
f) individual work with children.
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When defining terms connected with this topic author consid-
ers important to deal with the term “paraprofessionals.” This term 
is widely used especially in the USA. Author works with the book of 
G. Ghere and J.Y. Barr (2013). They define paraprofessionals as teach-
er aides and counselors. They should be responsible for contribution 
to individual or group education. They help teacher with implement-
ing all aspects of individual educational program. The duty of teacher 
and teacher aide is to provide counseling to parents of the child with 
special educational needs and to contribute to his or her socialization. 

Teacher aides have crucial role not only by cooperation with 
teacher but especially by working with the child and the family. The 
topic of teacher aide’s competence is very broad and comprehensive 
and this article focuses only on basic terminology. Now we pay more 
attention to the topic of cooperation of teacher aide and family of the 
child with special educational needs.

cooperation of teacher aides  
with families and special competence

Teacher aide works intensively with a child with special educa-
tional needs. He or she has many opportunities to notice details in 
his progress or difficulties. It is impossible for the teacher who works 
with all the pupils in the class. All this information is very useful for 
teacher, special education teacher, school psychologist and especially 
parent. In the process of cooperation with family the task number 
one is communication of teacher aides and parents (according to or-
dinance of Department of education of SR n. 184/2003–095).

Teacher aide and parent of child with special educational needs 
should respect each other. Cooperation is successful only when the 
fact that parents know their children best is realized and accepted. It 
is what J. Kysučan (2007) means by the words, that parent is the first 
teacher of his or her child. Parents offer stimulation, encourage and 
praise, help the child to learn all the needed skills. Parents know their 
child better than anyone else and have experience that professional 
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can never gain and should appreciate. Understanding this fact helps 
teacher aides learn more about the environment where the child is 
raised. For the teacher aide is important to have all the possible in-
formation – how the health conditions of the child change, how is 
the atmosphere in the family, etc. This information influences im-
portantly educational process and helps the teacher aide to make the 
best decisions every day.

Substantial question in this issue is education and special com-
petence of teacher aide. They represent basic condition of effective 
education of a child with special educational needs. The education of 
teacher aide in Slovak republic is instituted by ordinance of Govern-
ment of SR n. 341/2004.

Activities performed by teacher aide  
are determined by achieving a bachelor degree.

For this purpose especially teacher programs of pre-school and 
elementary pedagogy focused on pedagogy of socially handicapped 
groups are appropriate. 

The need of special qualification of teacher aides emphasizes 
M. Teplá (2007), too.

“Teacher aide can achieve special qualification:
a) university study (study programe of pedagogical sciences),
b) secondary education focused on pedagogy,
c) elementary degree (programe for teacher aides realized by centers of next 
education of teachers)” (Teplá, 2007).

 Special competence of teacher aides is substantial issue we should 
focus on. In foreign countries (especially in the USA) there are many 
models that enable parents to work as a teacher aide. In our country 
can these parents work voluntarily with no right for remuneration 
because their education is usually not sufficient. Parents and other 
family members of children with special educational needs working 
at schools with integrated education and various organizations have 
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useful experience. They are very helpful and their contribution is sig-
nificant. 

One of the alternatives is adaptation of the APEL model (Accredi-
tation of Prior Experiential Learning). It includes accepting of prior 
experience of parents of children with special educational needs and 
it enables these parents to work as a teacher aide or paraprofession-
als. We should be motivated by well-working abroad models. 

Very inspiring are the models implemented in the USA, where 
the teacher aide is a common part of educational process, for exam-
ple the program “No child left behind act.“ This model deals with all 
the tasks of teacher aide in the process of cooperation with family of 
a child with special educational needs. Teacher aide should:

a) share all the information of the headway of the child with par-
ents,

b) use strategies that are successful in the classroom and learn 
about strategies that work at home,

c) help the parents to identify their concerns,
d) assist the parents with no sufficient knowledge of the lan-

guage, 
e) help the parents to communicate effectively with the teacher,
f) assist the teacher when creating materials for parents includ-

ing for example tips for effective learning at home,
g) regularly contact parents and point out successes of a child,
h) give information about future projects for children and their 

families, 
i) get feedback from parents (surveys, inquiries).
Many of these tasks implement teacher aides in our schools intui-

tively. It is needed to legislative define this aspect of the competence 
of teacher aide in our country.

conclusion

The topic of cooperation of school and family with the child with 
special educational needs integrated in the common class has many 
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aspects. These aspects influence in every field the effectiveness of the 
educational process. Teacher should understand the pressure par-
ents of children with special education needs feel. Teacher have to 
identify and respect individual emotional experience of parents, the 
importance of various aims they have chosen and look for appropri-
ate solution. According to law, common schools do not must edu-
cate a child with special educational needs. Integrated education and 
teacher aide’s participation are considered to represent high standard 
of education and care in our country. Especially parents require the 
teacher aide for their child. But the problem of finance is more and 
more urgent and it is causing difficulties by realizing needs. Many 
parents of child with special educational needs are willing and able 
to work as teacher aide. Implementing them in the educational sys-
tem in the roles of teacher aides requires legislative ordinance. 
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Współpraca nauczycieli wspomagających,  
rodzin i nauczycieli w procesie integracji w szkole

Streszczenie

W artykule opisano kwestię zadań, jakim nauczyciel wspomagający stawia czo-
ło w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które są integrowa-
ne w zwykłej klasie w Republice Słowackiej. Ponadto przedstawiono zagadnienie 
współpracy nauczyciela wspomagającego i rodziców dziecka ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi i szczegółowo omówiono specjalne kompetencje nauczyciela.

Słowa klucze: integracja, nauczyciel wspomagający, rodzina, specjalne potrzeby edu- 
kacyjne
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recenzja książki pod red. Beaty Jachimczak,  
Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej pt.  

Miejsce Innego we współczesnych naukach  
o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej,  
Wydawnictwo Naukowe UAm, Poznań 2014

Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w prze- 
strzeni społecznej to szósta już publikacja z tej serii, zawierająca zbiór artyku-
łów poruszających tematykę kształcenia, komunikacji, wychowania Innego, 
nie tylko w odniesieniu do teorii, ale i do praktyki. Autorzy zwracają szcze-
gólną uwagę na rolę i miejsce Innego we współczesnym społeczeństwie za-
równo w zakresie definiowania jego specjalnych potrzeb związanych z wy-
pełnianiem ról społecznych, wsparciem merytorycznym i psychologicznym, 
jak również sytuacji edukacyjnej i życiowej oraz zatrudnienia. 

Prezentowana publikacja została podzielona na trzy zasadnicze części. 
Pierwsza pt. „Inny w przestrzeni edukacyjnej” porusza zagadnienie wy-
zwań współczesnej edukacji. Jak podkreślają autorzy, ze względu na za-
chodzące wspócześnie zmiany: kulturowe, technologiczne, ekonomiczne, 
społeczne, również współczesna edukacja musi się zmieniać. Wraz z glo-
balizacją pojawia się bowiem wiele norm i wzorców kulturowych, jak i róż-
nego rodzaju systemów wartości oraz ofert edukacyjnych, a zarazem ten-
dencja do ich unifikacji. W kontekście edukacji czynnik kulturowy stanowi 
niezwykle istotny element globalizacji, który wpływa na kształtowanie się 
postaw młodego człowieka. Zachodzące w tym zakresie zmiany wymaga-
ją przewartościowania myślenia i nowego sposobu pojmowania edukacji. 
Globalizacja wiąże się również ze zmianami w komunikacji dokonującymi 
się pod wpływem rewolucji naukowo-technicznej. Ryzykowne zachowania 
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i ryzykowna komunikacja w Internecie są ściśle powiązane z uzależnienia-
mi od ICT (Information and Communication Technology) i stanowią nowe wy-
zwanie dla edukacji.

Kolejną ważną kwestią jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych do współpracy. Współcześnie w polskim społeczeństwie 
można bowiem zauważyć takie niepokojące zjawiska, jak: zanik więzi spo-
łecznych, niski poziom zaufania, społeczne wykluczenie różnych kategorii 
inności, w tym osób z niepełnosprawnością, czy też małe zaangażowanie 
obywatelskie. Jak pokazują prezentowane badania, uczniowie pełnosprawni 
o wiele gorzej współpracują z rówieśnikami o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych w grupie mieszanej w porównaniu z grupami jednorodnymi. Jeżeli 
nie przygotuje się jednych i drugich uczniów do współpracy, to prawdopo-
dobnie, jak podkreśla autor, pełnosprawni będą woleli współdziałać ze sobą, 
a niepełnosprawnych rówieśników mogą postrzegać jako mniej atrakcyjnych 
i kompetentnych do realizacji wspólnych zamierzeń. Ponadto pełnosprawni 
uczniowie mogą blokować, ograniczać i wyręczać niepełnosprawnych kole-
gów, zaś uczniowie z niepełnosprawnością biernie czekać, aż zadanie zosta-
nie wykonane bez ich udziału. Dlatego tak ważne jest budowanie kapitału 
społecznego, a jednym ze sposobów na to jest edukacja, w której uwzględnia 
się przygotowanie uczniów do współpracy. Umiejętność współpracy nie jest 
bowiem dana człowiekowi raz na zawsze i nie rozwija się wraz z wiekiem. 
Współpraca uruchamia zasoby kapitału społecznego, dlatego warto jej uczyć 
dzieci i młodzież. 

Kolejne poruszane w książce zagadnienie dotyczy uczniów z zaburze-
niami psychicznymi. Jak pokazują dane z badań światowych, od 10% do 
20% populacji w tym wieku cierpi na różne zaburzenia psychiczne. Mają 
one różne konsekwencji dla nauki szkolnej, takie jak zwiększona absencja 
szkolna. Wpływa ona na stan psychiczny ucznia, jego pozycję szkolną, oce-
ny, w tym oceny z zachowania, stopień opanowania materiału, aspiracje 
edukacyjne i możliwości kontynuowania edukacji. Autorka prezentuje wie-
le systemowych rozwiązań tej sytuacji, podkreślając znaczenie działań wie-
lospecjalistycznych, w tym wsparcia udzielanego przez szkoły i poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 

Bardzo ciekawym zagadnieniem poruszanym w publikacji jest koncep-
cja resilience w kontekście jakości psychicznego rozwoju dzieci ze spektrum 
zaburzeń autystycznych, która według autorki powinna stanowić inspirację 
do poszukiwania nowych strategii terapeutycznych, zwiększających szanse 
pozytywnej adaptacji społecznej, szczególnie w grupie rówieśniczej. Miejsce 
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dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych jest w społeczeństwie, a po-
zytywne efekty budowania takiego miejsca zależą jednak od specyfiki or-
ganizacji. 

W części tej została także poruszona problematyka głuchoślepoty. Au-
torka przedstawia badania dotyczące funkcjonowania społecznego dzieci 
głuchoniewidomych. Zauważa, iż dzieci przejawiają wiele zachowań, za-
równo prawidłowych, jak i nieprawidłowych, które są różne w zależności 
od środowiska, w którym dzieci przebywają, oraz od osób, które w danym 
momencie sprawują nad nimi opiekę. 

Podjęty został również temat rodziny z uwzględnieniem gwałtownych 
zmian społecznych. Znaczącą rolę w utrzymaniu i funkcjonowaniu rodzin, 
także tych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, odgrywają 
dziadkowie. Jak podkreśla autorka, profesjonaliści muszą być świadomi ko-
nieczności wspierania dziadków w ich opiece nad niepełnosprawnym wnu-
kiem oraz przygotowania programów pomocy, które uwzględniałyby po-
trzeby wszystkich członków rodziny, także tych dalszych. Omówiony został 
także problem cierpienia rodziców w sytuacji pojawienia się dziecka z nie-
pełnosprawnością w kontekście koncepcji trajektorii – jako następujących po 
sobie dynamicznych zmian, na które człowiek czy rodzina nie ma wpływu. 
Autorka podkreśla, że cierpienie stanowi proces, będący nieodłącznym ele-
mentem życia każdego człowieka, a szczególnie każdej matki, która urodzi 
niepełnosprawne dziecko, toteż rodzice muszą nadać temu cierpieniu jakiś 
sens. 

Część druga publikacji to zbiór artykułów poruszających zagadnienie 
miejsca Innego w przestrzeni społecznej. Przedstawiono w niej problematy-
kę zdolności dzieci i młodzieży, ucznia zdolnego jako ucznia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w polskiej szkole, podjęto też próbę identyfikacji 
problemu na podstawie badań przeprowadzonych w ramach realizacji pro-
jektu „Zdolni z Pomorza”. Podkreślono także rolę nauczyciela we właści-
wym rozpoznaniu potrzeb ucznia zdolnego oraz rozwijaniu jego predyspo-
zycji. Przedstawione analizy dotyczące postaw młodych ludzi pokazały, że 
niezbędne jest wsparcie i pomoc nauczyciela, szczególnie w przypadku osób 
zamkniętych na zmiany i niezaradnych. W części tej poruszono także proble-
matykę zachowań niepożądanych i ryzykowanych jako tych, które stanowią 
poważne wyzwanie dla otoczenia dziecka, gdyż utrudniają funkcjonowanie 
w różnych sferach życia, stając się źródłem problemów w środowisku ro-
dzinnym, szkolnym, a także w procesie oddziaływań terapeutycznych. Pod-
kreślono, że zachowania problemowe powinny być jak najwcześniej iden-
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tyfikowane, a oddziaływania profilaktyczne skierowane na dzieci z grup 
ryzyka oraz ich rodziny. Nie bez znaczenia jest także szczególny charakter 
zawodu nauczyciela-wychowawcy wymagający umiejętności i kompetencji 
w podejmowaniu działań w relacjach interpersonalnych z uczniem. 

W części tej starano się również ukazać trudności wynikające z wcho-
dzenia w relacje uczniowskie i rówieśnicze osób, których rozwój przebiega 
nietypowo i które w życiu codziennym doświadczają skutków piętna spo-
łecznego. Przedstawiono zatem ogólnie przyjęte wyznaczniki normy, kon-
sekwencje „inności” w przestrzeni edukacyjnej oraz propozycje rozwiązań 
interwencyjno-pomocowych ukierunkowanych na uczestników powstałych 
w ten sposób interakcji mieszanych. Ponadto poruszono kwestię teoretycz-
nych podstaw kształcenia specjalnego w formie integracyjnej i włączającej 
oraz praw ucznia z niepełnosprawnością w systemie oświaty.

Duże wyzwanie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, dla specjalistów 
wielu dyscyplin jak pokazują badania przedstawione w kolejnym artykule, 
stanowi uczeń z zespołem Aspergera. W wyniku analiz ustalono, jak kształ-
tuje się u nauczycieli z ogólnodostępnych szkół gimnazjalnych wiedza na te-
mat zespołu Aspergera oraz jakie są ich opinie dotyczące edukacji uczniów 
z tym zaburzeniem. Wykazano, że wiedza w tym zakresie jest zróżnicowana 
i trudno ją jednoznacznie ocenić. Szczególne problemy z udzieleniem odpo-
wiedzi pojawiły się w związku z zagadnieniem terapii niedyrektywnej oraz 
specyficznych zaburzeń mowy. 

W części tej poruszono również temat biblioterapii i książek literackich 
dla dzieci niewidomych w młodszym wieku szkolnym. Jak podkreślają au-
torzy, bajki mogą pomóc w przygotowaniu dziecka do radzenia sobie w sy-
tuacjach dla niego trudnych, nauczyć je odpowiednich sposobów reagowa-
nia czy dostarczyć wzorów zachowania lub wzmocnić posiadane zasoby 
i kompetencje. Bajka może być również wykorzystywana w sytuacji trudnej, 
np. w czasie pobytu w szpitalu lub pierwszych dniach w przedszkolu. Prze-
prowadzone badania wykazały, że książka w rozwoju dziecka niewidome-
go w młodszym wieku szkolnym pozwala na realizowanie celów rewali-
dacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Kontakt dziecka w młodszym 
wieku szkolnym z książką ma służyć głównie rewalidacji, w tym uspraw-
nianiu zmysłów. 

Ostatnie zagadnienie w tej części stanowi cyberbuling oraz możliwości 
zapobiegania mu i interwencji na poziomie edukacji elementarnej. Autorka 
podkreśla istotę współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami w two-
rzeniu programów profilaktycznych ukierunkowanych na cyberprzemoc. 
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W trzeciej części publikacji zaprezentowano zagadnienia dotyczące 
wyzwań Inności, modele i rozwiązania. Autorzy artykułów w interesujący 
sposób przedstawili zarówno problematykę kształcenia studentów, zarzą-
dzania kadr kierowniczych, autorytetu przywódczego, jak również sytuację 
ucznia i nauczyciela w kontekście funkcjonowania społecznego. 

Szczególne wyzwanie dla pedagoga/nauczyciela w procesie edukacji 
stanowi uczeń dwukulturowy. Jak podkreśla autor, wielu Romów kończy 
edukację na szkole podstawowej i nierzadko jest to szkoła specjalna. Istotny 
jest również brak specjalnych programów edukacyjnych, a także wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej. Podjęte badania objęły także przedstawicieli 
organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz społeczności 
romskiej. Omówione zostały kwestie zdrowotne, zatrudnienia, edukacji 
i przywództwa. 

W części tej poruszono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakładzie pracy poprzez za-
prezentowanie doświadczeń trenerów pracy. Jak podkreśla autorka, głów-
nym argumentem przemawiającym za realizacją koncepcji zatrudnienia 
wspomaganego są niskie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy, a jej kluczową wartością jest upodmiotowienie 
osoby z niepełnosprawnością. Korzystając z możliwości zatrudnienia wspo-
maganego, osoby niepełnosprawne mogą decydować o własnym życiu, 
a także pełnieniu aktywnej roli w społeczeństwie. Przeprowadzone w tym 
względzie badania w ciekawy sposób prezentują doświadczenia trenerów 
pracy, a także pozwalają na sformułowanie zaleceń do dalszych działań. Nie 
bez znaczenia jest również rola ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wy-
chowawczych, z których – jak pokazują kolejne badania – korzysta 3,6 tys. 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Zagadnienia dotyczące Obcego/Innego w świecie niejasnych warto-
ści i dowolnie używanych znaczeń stanowiły przedmiot badań podjętych 
w kolejnym artykule. Jak podkreśla autor, w ponowoczesnym świecie 
zmiennych znaczeń należy zastanowić się, czy pojęcia te wciąż odnoszą się 
do dotychczasowych kategorii ludzi o specyficznych cechach, powszechnie 
znanych, czy też zaczęły być stosowane w inny sposób. Inny/Obcy to poję-
cia mające uwrażliwić na odmienne postacie, zwykle pojmowane jako różne 
od otoczenia z powodu faktycznych deficytów. Skutkuje to psychicznym 
i społecznym odrzuceniem, wyszydzeniem, protekcjonalnym traktowaniem 
czy marginalizowaniem. 
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W części tej znalazły się także zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną w przestrzeni społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzonym słuchem i jąkających 
się. Autorki w intereujący sposób przedstawiają osoby z zaburzoną zdolno-
ścią komunikacyjną w określonych przestrzeniach społecznych, podkreśla-
jąc, że zdolność komunikowania się z otoczeniem może rozwijać się jedynie 
w interakcji z innymi, zaś efektem zakłóceń w sytuacjach komunikacyjnych 
jest poczucie bycia niezrozumianym, Innym. 

Funkcja komunikacji, a zwłaszcza dialogu, jest również istotna w relacji 
więzień – funkcjonariusz. Specyfika komunikacji w tej relacji wynika zarówno 
z uwarunkowań osobowych skazanego, jego właściwości biopsychospołecz-
nych, ale także – jak wskazuje autorka – z warunków zewnętrznych, w jakich 
komunikacja jest realizowana. Powodzenie komunikacji zależy więc tu od 
umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju przeszkód (różnic w postrze-
ganiu, różnic językowych, emocji, niezgodności komunikatów werbalnych 
i niewerbalnych), chęci oraz potrzeby działania w celu ich przezwyciężenia.

Kolejny aspekt Inności poruszany w publikacji dotyczy funkcjonowania 
dorosłych osób z dysleksją. Autorka kolejnego artykułu, prezentując wyniki 
badań, omawia doświadczenia osób dyslektycznych na poszczególnych eta-
pach edukacji i wypracowywania przez nie odpowiednich strategii zacho-
wań. Jak pokazują przeprowadzone badania, paradoks dysleksji polega na 
tym, że to szkoła powoduje dysleksję, zwłaszcza w okresie nauki czytania 
i pisania. Problem ten towarzyszy potem osobie dyslektycznej przez całe 
życie w różnych obszarach, choć jest już zwykle problemem „oswojonym”, 
dlatego tak rzadko w okresie dorosłości zgłaszają się one na terapię, korzy-
stając raczej z własnych wypracowanych strategii zachowań. 

Tę część publikacji zamykają artykuły poruszające niezwykle ważne za-
gadnienia współczesnej pedagogiki specjalnej. Pierwszy z nich przedstawia 
problem wykluczenia kobiet dotkniętych niepełnosprawnością i bezdomno-
ścią. Autorka podkreśla, że tylko pogłębiona znajomość tematu i „społecz-
nego modelu niepełnosprawności”, który skupia się na barierach społecz-
nych, w przeciwieństwie do „medycznego modelu niepełnosprawności”, 
zajmującego się tylko jej medycznymi aspektami, jest właściwym sposobem 
poszukiwania rozwiązań, opracowywania usług i wsparcia, przygotowy-
wania polityki, przeznaczania środków i określania wpływu polityki na 
sytuację osób niepełnosprawnych. Drugi artykuł prezentuje wiele pytań 
i rozważań na temat tego, jaka będzie pedagogika specjalna w XXII wieku, 
jeśli zamiast współczesnego człowieka mieliby pojawić się inni, bardziej wy-
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dajni, szybsi w myśleniu i działaniu, sprawniejsi przedstawiciele postdarwi-
nowskiej ewolucji rodzaju ludzkiego. W jaki sposób postludzie lub superin-
teligentne maszyny będą traktowały ludzi, których inteligencja nie zostanie 
poszerzona? Czy transhumanistyczne technologie sprawią, że staniemy się 
nieludzcy? 

Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrze-
ni społecznej to niewątpliwie ważna publikacja prezentująca najnowsze 
zagadnienia z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej, na które każdy 
pedagog, nauczyciel powinien zwrócić uwagę. Jej walorem jest nie tylko ob-
szerne teoretyczne ujęcie ww. zagadnień, ale przede wszystkim wiele wska-
zówek i praktycznych rozwiązań dotyczących edukacji i rehabilitacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, które mogą być niezwykle 
pomocne zarówno przyszłym, jak i obecnym nauczycielom i specjalistom.

Magdalena Olempska-Wysocka
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osób niepełnosprawnych” 

(Gdańsk, 13–15 maja 2015 r.)

W dniach 13–15 maja 2015 r. w Gdańsku odbyła się XIII Konferencja Na-
ukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, która już na dobre wpisała 
się w krajobraz naukowych spotkań pedagogów specjalnych w naszym kra-
ju. Dyskursy zapoczątkowane zostały w 2001 r. przez zespół pracowników 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod przewodnictwem prof. Czesła-
wa Kosakowskiego. Do 2011 r. zaowocowały one dziesięcioma wydaniami 
naukowych prac zbiorowych pod tym samym tytułem. Konferencja od kilku 
lat organizowana jest na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Amadeusza Krause i tam kontynuowana jest tradycja cyklicznych de-
bat naukowców, które publikowane są w periodyku „Niepełnosprawność. 
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”. Tym razem XIII Dyskursy Pedagogiki 
Specjalnej pt. „Pozainstytucjonalna przestrzeń życia osób niepełnospraw-
nych” zgromadziły ponad osiemdziesięciu przedstawicieli ośrodków uni-
wersyteckich, naukowych i praktyków pedagogiki specjalnej z całej Polski.

Konferencję otworzyły pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz 
pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Sławomira Sadowska. Pierw-
szy dzień obrad poprowadził Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej UG 
prof. dr hab. Amadeusz Krause. Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, 
na której odbyły się dwie debaty: debata profesorska i debata doktorska. 
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Debata profesorska skupiła się wokół dwóch ważnych tematów w peda-
gogice specjalnej: inkluzji oraz standardów kształcenia pedagogów specjal-
nych. Zaproszeni do niej zostali: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (UAM 
Poznań), dr hab. Grażyna Dryżałowska (prof. UW, Warszawa), prof. dr hab. 
Zenon Gajdzica (UŚ Katowice), dr hab. Beata Jachimczak (prof. UAM, Po-
znań), dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (prof. UZ, Zielona Góra), 
dr hab. Sławomir Przybyliński (prof. UWM, Olsztyn), dr hab. Sławomira 
Sadowska (UG Gdańsk), dr hab. Grzegorz Szumski (prof. APS, Warszawa), 
prof. dr hab. Marzena Zaorska (UWM Olsztyn).

Wśród zgromadzonych profesorów dominował pogląd o słuszności 
etycznej edukacji inkluzyjnej, lecz wskazali oni na problemy, jakie wiążą 
się z jej realizacją. W wielu wypowiedziach uczestników debaty pojawiły 
się dylematy dotyczące możliwości wyboru rodzaju edukacji. Dr hab. Sła-
womira Sadowska zauważyła, że pewne grupy osób z niepełnosprawnością 
wybierają inkluzję, a inne edukację specjalną. Badania jakości życia osób 
z niepełnosprawnością pokazują, że mimo iż segregacja jest źle postrzega-
na społecznie, to środowisko szkoły specjalnej daje większe zadowolenie 
uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom w porównaniu z innymi szko-
łami. Prof. dr hab. Amadeusz Krause podkreślił, że Konwencja o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 r., mówi o tym, 
że osoby niepełnosprawne mają korzystać z włączającego, obowiązkowego 
nauczania, i nie daje w tej kwestii możliwości wyboru, co jest sprzeczne z jej 
zapisami na temat prawa osób niepełnosprawnych do dokonywania wybo-
ru w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi. Konieczność zachowania 
możliwości wyboru między szkolnictwem włączającym a specjalnym pod-
kreślili także dr hab. Grażyna Dryżałowska i prof. dr hab. Zenon Gajdzica, 
natomiast dr hab. Beata Jachimczak, zgadzając się w kwestii utrzymania 
szkół specjalnych, podkreśliła, że należy zmienić ich formułę. Biorąc pod 
uwagę sytuację osób niepełnosprawnych w mniejszych ośrodkach miejskich 
i na wsi, postulowała powołanie instytucji „mobilnych pedagogów specjal-
nych”, którzy powinni być delegowani do pracy w powiatach „za dziec-
kiem”. Taka forma działania daje każdemu uczniowi z niepełnosprawnością 
możliwość korzystania z edukacji w miejscu zamieszkania. Kończąc tę część 
debaty, dr hab. Grzegorz Szumski stwierdził, że systemy w pełni włączające 
są nierealne, gdyż są zbyt skomplikowane i drogie. Konieczne według niego 
jest wypracowanie właściwych wzorów funkcjonowania takich placówek 
oraz stworzenie silnego zespołu specjalistów w szkole.
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Drugi poddany pod dyskusję temat zazębiał się z problematyką eduka-
cji włączającej, gdyż dotyczył kształcenia i kompetencji pedagogów specjal-
nych. Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, popierając wizję szkoły wspólnej 
dla wszystkich, zauważyła, że brakuje kadry, która potrafiłaby pracować 
w heterogenicznej grupie uczniów. Postulowała więc, by fakultatywny mo-
duł 5 – przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej1 – był obligatoryjny 
w kształceniu nauczycieli. Wskazała ponadto na korzyści płynące z organi-
zowania studiów o profilu praktycznym, co pozwala wyposażyć absolwen-
tów w większe kompetencje zawodowe. Zauważyła także, iż wprowadzenie 
egzaminów wstępnych w postaci sprawdzianu predyspozycji osobowościo-
wych czyniłoby studia z zakresu pedagogiki specjalnej bardziej elitarnymi. 
Podobnego zdania był prof. dr hab. Zenon Gajdzica, który studia z zakresu 
pedagogiki specjalnej przygotowujące nauczycieli do pracy w edukacji in-
kluzyjnej widziałby jako nadbudowę dla studiów przedmiotowych, pod-
czas gdy kształcenie kadry do pracy w osobami z głębszą i złożoną niepeł-
nosprawnością odbywałoby się w ramach pełnych studiów na kierunku 
pedagogika specjalna. Prelegenci byli zgodni co do potrzeby wypracowania 
standardów kształcenia pedagogów specjalnych. Prof. dr hab. Amadeusz 
Krause stał na stanowisku, że dla pedagogiki specjalnej należy opracować 
moduł 1 (przygotowanie merytoryczne do nauczania pierwszego przed-
miotu – prowadzenia zajęć) w standardach kształcenia nauczycieli oraz że 
błędne jest traktowanie fakultatywnego modułu 5 jako aktualnego standar-
du kształcenia pedagogów specjalnych.

Podczas gdy debata profesorska koncentrowała się wokół problemów 
praktyki edukacyjnej i kształcenia pedagogów specjalnych, druga debata, 
doktorska, dotyczyła habilitacji jako ścieżki rozwoju naukowego i awansu 
zawodowego w naukach społecznych. W dyskusji udział wzięli: dr Karol 
Bidziński (UJK Kielce), dr Marzena Buchnat (UAM Poznań), dr Katarzyna 
Ćwirynkało (UWM Olsztyn), dr Iwona Lindyberg (UG Gdańsk), dr Iwona 
Myśliwczyk (UWM Olsztyn), dr Dorota Prysak (UŚ KAtowice), dr Irena Ra-

1 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 r. przewidują obowiązkowe przygotowanie w zakresie: a) merytorycz-
nym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 1, b) psy-
chologiczno-pedagogicznym – moduł 2, c) dydaktycznym – moduł 3; oraz przygo-
towanie fakultatywne: d) na nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajeć) 
– moduł 4, e) w zakresie pedagogiki specjalnej – moduł 5 (Dz.U. z 2012 r., poz. 131).
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mik-Mażewska (US Szczecin), dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (APS 
Warszawa), dr Agnieszka Woynarowska (UG Gdańsk) i dr Renata Zubrzyc-
ka (UMCS Lublin).

Prowadząca debatę dr Dorota Krzemińska (UG Gdańsk) miała niełatwe 
zadanie moderowania dyskusji poruszającej wiele wątków, w tym trudno-
ści, wyzwania, ale i korzyści stojące przed habilitantem. Dr Karol Bidziński 
wskazał, że uprawianie nauki jako poszukiwanie prawdy w sytuacji nara-
stającej presji obowiązku awansowania jest niezmiernie trudne i odbiera 
radość poszukiwań. Dr Marzena Buchnat zauważyła trudności pojawiające 
się w spełnianiu formalnych wymogów habilitacji wspólnych dla różnych 
dyscyplin naukowych oraz poruszyła problem ekonomiki punktów kieru-
jącej działaniami badaczy. Głos zabrała też dr Dorota Prysak, podkreślając 
ogromną rolę mentora, mistrza wspierającego habilitanta na trudnej drodze 
rozwoju naukowego. Natomiast dr Irena Ramik-Mażewska zaproponowa-
ła spojrzenie na habilitację jako ważny etap samoorozwoju i wewnętrznego 
dojrzewania badacza.

Pierwszy dzień obrad zakończyło zebranie założycielskie Polskiego To-
warzystwa Pedagogów Specjalnych (PTPS) poprowadzone przez prof. dr. 
hab. Amadeusza Krause. Idea stowarzyszenia łączącego praktyków i aka-
demików zrodziła się z potrzeby stworzenia silnego środowiska pedago-
gów specjalnych, które będzie skutecznie oddziaływać na organy władzy. 
Statut PTPS przewiduje funkcjonowanie stowarzyszenia poprzez 9-oso-
bowy Zarząd Główny oraz Konwent Ekspertów. Konwent Ekspertów ma 
tworzyć 30-osobowa grupa czołowych specjalistów pedagogiki specjalnej 
z całej Polski wybieranych przez zarząd po to, by opiniować różne inicjaty-
wy oraz projekty rządowe i społeczne dotyczące osób z niepełnosprawno-
ścią. Zamysł towarzystwa spotkał się z ogromnym poparciem uczestników 
konferencji. Podczas zebrania, oprócz złożenia deklaracji członkowskich, 
dokonano wyboru członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego stowarzyszenia. Przewodniczącym PTPS został prof. dr hab. 
Amadeusz Krause, a na członków Zarządu spośród obecnych na sali po-
wołano także prof. dr. hab. Zenona Gajdzicę, dr hab. Beatę Jachimczak oraz 
dr hab. Katarzynę Parys. Przewodniczący zapowiedział przekazanie doku-
mentów założycielskich do sądu w celu rejestracji stowarzyszenia, utwo-
rzenie strony internetowej oraz cykliczne zjazdy członków PTPS, m.in. przy 
okazji kolejnych Dyskursów Pedagogiki Specjalnej.

Drugi i trzeci dzień konferencji przebiegły w tradycyjnej formie obrad 
w sekcjach i obrad plenarnych. Uczestnicy konferencji obradowali w no-
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wym budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 
przy ul. Bażyńskiego w Gdańsku w ośmiu sekcjach tematycznych. Wystą-
pienia dotyczyły szerokiej problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej, 
m.in. podmiotowości i autonomii osób z niepełnosprawnością, ich społecz-
nego funkcjonowania z uwzględnieniem tworzonych przez nie relacji inter-
personalnych, tematyki rodziny i edukacji czy różnych form ich obecności 
w życiu społecznym. Wzorem lat ubiegłych jedna sekcja, prowadzona przez 
dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, poświęcona była wątkom resocjali-
zacyjnym, a całość obrad naukowych wzbogaciły wystąpienia praktyków 
z placówek oświatowych, opiekuńczych i pozarządowych.

Obrady plenarne w dużej mierze koncentrowały się na społecznych 
aspektach życia osób z niepełnosprawnością. Prof. dr hab. Aniela Korzon 
zaproponowała inne spojrzenie na obecność w społeczeństwie osób niepeł-
nosprawnych, zauważając swoistą „niesprawność” osób sprawnych wobec 
odmiennego funkcjonowania ludzi z tzw. „odchyleniem od normy”. Dr hab.  
Adam Mikrut przeanalizował zmiany w społecznej koncepcji niepełno-
sprawności, począwszy od definicji stworzonych przez Światową Organiza-
cję Zdrowia (WHO), po współczesną wizję niepełnosprawności w Konwencji 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wielokrotnie w czasie obrad pojawia-
ły się kwestie równości społecznej, autonomii i wykluczenia osób niepełno-
sprawnych, m.in. w wystąpieniach dr hab. Bernadety Szczupał, dr. hab. Mar-
cina Wlazło czy dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik. Kilku prelegentów (prof. 
dr hab. Franciszek Wojciechowski, dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska i in.) 
podjęło tematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym zagadnienia 
doradztwa zawodowego i zatrudnienia wspomaganego. W obradach plenar-
nych w mniejszym stopniu obecne były kwestie związane z rozwojem osób 
niepełnosprawnych. Prof. dr hab. Andrzej Twardowski zwrócił uwagę na 
rolę upełnomocnienia rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwo-
ju, a dr hab. Anna Wojnarska – na znaczenie rozpoznawania ekspresji emocji 
w rozwoju społecznym osób z niepełnopoprawnością. Ciekawe i ważne do-
niesienia z badań na temat przemocy doświadczanej przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną przedstawiła dr hab. Agnieszka Żyta, pokazując 
możliwości i korzyści płynące z badań interdyscyplinarnych w pedagogice 
specjalnej.

Oprócz obrad organizatorzy zapewnili uczestnikom czas wolny i moż-
liwość zwiedzenia Gdańska oraz skorzystania z uroków pobliskiej plaży. 
Było to okazją nie tylko do odpoczynku, ale i do wielu rozmów, integracji 
środowiska, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Tegoroczne 
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Dyskursy Pedagogiki Specjalnej zaowocowały bogatą prezentacją współcze-
snej myśli pedagogiki specjalnej. Jak zwykle pozostawią one ślad w postaci 
mającej ukazać się publikacji, ale to nie wszystko. Powołanie do istnienia 
Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych daje nadzieję na bardziej 
znaczący udział pedagogów specjalnych w podejmowaniu ważnych decyzji 
dotyczących osób z niepełnosprawnością w naszym kraju. 

Anna Drozdowicz
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