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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
NUMER 8/2015

AnnA GutowskA

Uniwersytet Łódzki

(Nie)pełnosprawna starość –  
przyczyny, uwarunkowania, wsparcie 

AbsTRACT: Gutowska Anna, Older people with disability – causes, determinants, support 
[(Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie ]. Interdyscypli-
narne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 8, Poznań 2015. Pp. 9–33. Adam Mickie-
wicz University Press. ISBN 978-83-232-2902-5. ISSN 2300-391X.

In this article we concentrated on the problem of disability in old age. This study 
presents: old age, aging process, disability and consequences disability in old age. 
Reflections on the support of older people with disability located and the end.

KEy wORds: old age, aging process, disability, older people with disability.

Wstęp

Zarówno problematyka niepełnosprawności, jak i starości jest 
przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, lecz 
nadal są to zjawiska wymagające badań. Zmiany demograficzne 
towarzyszące współczesnemu człowiekowi ujawniają nowe obsza-
ry badawcze. Postęp cywilizacji, wzrost gospodarczy, przeobrażenia 
społeczne, intensywny rozwój medycyny to tylko niektóre czyn-
niki, jakie doprowadziły do istotnych zmian demograficznych. 
Współcześnie w Polsce osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) sta- 



10 AnnA GutowskA

nowią około 13% społeczeństwa. Dane prognostyczne Głównego 
Urzędu Statystycznego (2009) wskazują, że do 2035 r. liczba Polaków 
w tej grupie wiekowej wzrośnie i niemal co czwarty z nas będzie 
miał 65 lat i więcej1. 

Wydłużenie ludzkiego życia nie zawsze idzie w parze z satys- 
fakcjonującą sprawnością psychofizyczną. Sytuację seniorów często 
determinują niepełnosprawność i wielochorobowość. Badania GUS  
wykazują, że trudności przy wykonywaniu prac domowych wy- 
nikające ze stanu zdrowia deklaruje co trzeci 60-latek, ponad 60% 
70-latków i prawie 85% osób w wieku 80 lat i więcej2. Zwiększa się 
także liczba osób niepełnosprawnych. Dane Narodowego Spisu 
Powszechnego z 2011 r. wskazują, że stanowią oni 12,2% ludności, 
uznaje się jednak, że jest to liczba niedoszacowana3. Brakuje także 
badań diagnozujących populację niepełnosprawnych osób starszych 
(również tych, które nie posiadają prawnego orzeczenia). 

Proces starzenia się jest nieuchronny zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak i społecznym. Dotyka on wszystkich ludzi – i tych 
zdrowych, sprawnych, i przewlekle chorych, niepełnosprawnych 
w różnych zakresach, rodzajach i stopniach. Pogłębiający się charak-
ter zjawiska stanowi aktualnie jedno z najpoważniejszych wyzwań 
społecznych, gospodarczych i politycznych. 

Starzenie się i starość

Starzenie się jest powszechnym i naturalnym procesem życio- 
wym. Zmiany, które ze sobą niesie są stopniowe, ale nieodwracal- 
ne i uniwersalne, a co ważne dotyczą wielu sfer życia. Starość, zwana 
także późną dorosłością, wiekiem senioralnym, wiekiem podeszłym, 
„trzecim wiekiem”, jest okresem, który najczęściej klasyfikowany jest 

1 Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
2 Ibidem.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności uzyskiwane były na 

zasadzie dobrowolności i deklaracji, co mogło rzutować na uzyskaną w NSP struktu-
rę grupy osób niepełnosprawnych.
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w przedziale od 60.–65. roku życia do śmierci, ale nie ma jednoznacz-
nej definicji tej fazy życia. Oznacza to brak zgodności co do tego, na 
podstawie jakich kryteriów granice wieku podeszłego powinny być 
wyznaczane. Różne kryteria przyjmuje się w naukach medycznych, 
polityce społecznej, psychologii, pedagogice czy socjologii. Nie są one 
jednak wyczerpujące ze względu na złożoność i wieloaspektowość 
tego zagadnienia. 

W literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się podział na wiek: 
a) biologiczny – zmiany w funkcjonowaniu organizmu, 
b) kalendarzowy – liczba przeżytych lat, 
c) ekonomiczny – wiek zakończenia aktywności zawodowej, 
d) społeczny – określany przyjmowanymi postawami i rolami 

społecznymi, 
e) prawny – określa granice wieku poprodukcyjnego. 
Najważniejsze zmiany w starzejącym się organizmie to: 
a) zmiany morfologiczno-biochemiczne w zakresie komórek, tka- 

nek, w składzie ciała i w płynach ustrojowych, 
b) zmniejszenie rezerw narządowych, 
c) zmniejszenie możliwości adaptacji organizmu do obciążeń 

fizycznych, biologicznych, psychicznych i społecznych oraz 
zachowania homeostazy, 

d) zwiększenie chorobowości, 
e) wzrost śmiertelności wraz z wiekiem4. 
Pierwsze trzy elementy mają charakter obligatoryjny i składają 

się na proces fizjologicznego starzenia się, kolejne dwa wpisują się 
w patologiczny obraz starzenia się. 

Jedną z trudniejszych kwestii w ocenie procesu starzenia się jest 
określenie granic starości. Jest to okres niejednorodny, w którym daje 
się wyróżnić kilka faz. Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia 
wyodrębniła wśród osób starszych cztery grupy wiekowe: 

4 K. Duda, Proces starzenia się, [w:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilita-
cja, red. A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2013, s. 4–5.
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a) wiek przedstarczy (łac. prasenium) – od 45 do 59 lat, 
b) wczesna starość (III wiek) – od 60 do 74 lat, w tym young elder-

ly – od 65 do 74 lat,
c) późna starość (old elderly) – od 75 do 89 lat, w tym „sędziwa 

starość” (IV wiek) – powyżej 80 lat, 
d) długowieczność – powyżej 90. roku życia5. 
Należy jednak zauważyć, że wiek kalendarzowy (chronologicz-

ny), z powodu różnic w dynamice procesu starzenia się, nie pokry-
wa się z wiekiem biologicznym (czynnościowym), który jest wy-
nikiem procesu starzenia się. Starzenie się, w ujęciu biologicznym, 
rozpoczyna się już między 30. a 40. rokiem życia. Mimo że ludzie 
starzeją się w różnym tempie i na różne sposoby, to powszechnym 
i nieuniknionym następstwem tego procesu jest postępujące z wie-
kiem pogarszanie się stanu zdrowia. Starzenie definiuje się często 
jako stopniowe pogorszenie funkcji wszystkich narządów i układów 
w organizmie, które utrudnia utrzymanie homeostazy. Sam proces 
starzenia się nie powoduje chorób, ale sprzyja występowaniu pro-
blemów zdrowotnych. Wśród zmian w organizmie, które wywo-
łane są procesem starzenia, najczęściej wymienia się: zmniejszenie 
masy i siły mięśni, pogorszenie koordynacji psychoruchowej, wol-
niejsze reakcje ruchowe, pogorszenie funkcjonowania zmysłów6. 
Wielochorobowość, niepełnosprawność fizyczna, a często i umysło- 
wa skutkują różnorodnymi ograniczeniami, nierzadko bólem i cier-
pieniem. Jednak starość to coś więcej niż pogorszenie kondycji fi-
zycznej i psychicznej. Żyjący coraz dłużej seniorzy stanowią istotny 
element współczesnych społeczeństw, a ich aktywność społeczna 
może być niezwykle cennaa. Zachowanie dobrego stanu zdrowia 
seniorów jest więc nie tylko problemem pojedynczych jednostek, 
ale również całego społeczeństwa. Należy zdać sobie jednak sprawę 

5 Ibidem, s. 3.
6 K. Wieczorowska-Tobis, A. Neumann-Podczaska, Wpływ leków na sprawność 

funkcjonalną osób starszych na przykładzie upadków, [w:] Niesprawność u osób starszych. 
Zapobieganie – diagnostyka – terapia, red. A. Jakrzewska-Sawińska, Wielkopolskie Sto-
warzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe, Poznań 2013, 
s. 38.
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z tego, że zdecydowana większość osób starzeje się w sposób patolo-
giczny, czyli chorując. 

Zdrowo starzejących się ludzi jest zdecydowanie mniej. Szacuje 
się, że tylko około 8–10% populacji osób starych nie choruje przewle-
kle i umiera ze starości, śmiercią naturalna7. 

Pomyślne, pozytywne, optymalne starzenie się to terminy, które 
w dzisiejszej literaturze naukowej są żywo obecne. Wciąż zmienia 
się spojrzenie na starość, specjaliści coraz częściej podkreślają rolę 
edukacji, profilaktyki społecznej czy promocji zdrowia. Jednak jak 
twierdzi R.D. Hill, starość wciąż wiąże się z poważnymi wyzwania-
mi. Pogorszenie stanu zdrowia, niedołęstwo, strata osób bliskich, 
zmiana ról społecznych to nowe wyzwania dla człowieka w star-
szym wieku8. Można i należy zatem szukać sposobów, aby nie tylko 
żyć jak najdłużej, ale także do ostatnich chwil zachować jak najwięk-
sze poczucie dobrostanu.

Niepełnosprawność, niesprawność,  
niesamodzielność – ustalenia definicyjne 

Dyskusje i ustalenia terminologiczne dotyczące niepełnospraw- 
ności trwają od lat i wydają się nie mieć końca. Czym jest niepełno- 
sprawność? Odpowiedź nie jest prosta ze względu na wieloznacz- 
ność i wielopłaszczyznowość pojęcia oraz różne sposoby jej klasy-
fikowania. Niezależnie od przyjętej definicji niepełnosprawności 
należy pamiętać, że istnieją różne jej rodzaje, dlatego trudno mówić 
o osobach niepełnosprawnych jako jednolitej grupie napotykającej 
podobne problemy9. 

Ustalenia definicyjne rozpocznę od wyjaśnienia pojęć: niespraw- 
ność, niesamodzielność i niepełnosprawność. 

7 K. Duda, op. cit.
8 R.D. Hill, Pozytywne starzenie się, Laurum, Warszawa 2009, s. 181.
9 P.S. Czarnecki, Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013.
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Niesprawność (impariment) rozumiana jest jako każda utra-
ta sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowa-
niu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym 
lub anatomicznym. Sprawność (w opozycji do niesprawności) jest 
kategorią złożoną, wieloznaczną, obecną w wielu dyscyplinach na-
ukowych. W naukach technicznych jest cechą funkcjonowania rze-
czy i oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Sprawność 
ocenia się, stosując różne kryteria, w tym: skuteczność, korzystność 
i ekonomiczność. Podstawową postacią sprawnego działania jest 
skuteczność, a działanie skuteczne to takie, które prowadzi do 
osiągnięcia ustalonych celów10. W odniesieniu do działania czło-
wieka sprawność określana jest jako „zdolność do wykonywania 
określonych czynności”11 i dotyczy zarówno ciała, jak i umysłu. 
Podobnie jak niesprawność, niesamodzielność najłatwiej wyjaśnić 
w opozycji do samodzielności. Samodzielność to „swoista dyspo-
zycja osoby do kierowania własnym postępowaniem”12. Rozpatry-
wana może być jako postawa życiowa, nierozerwalnie związana 
z autonomią, niezależnością i samostanowieniem, ale także jako po-
trzeba psychiczna, „niejako naturalna tendencja człowieczego dążenia 
do wolności, a jednocześnie wyraz tej wolności”13. Samodzielność 
rozumiana jest także jako forma aktywności, która przejawia się 
w niezależności myślenia, działania, samoobsługi, zaspokajania po-
trzeb. Niesamodzielność jest więc kategorią wielowymiarową i wiąże 
się z różnymi problemami osób znajdujących się w sytuacji choro-
by, niepełnosprawności, ale też innych kryzysów. Niesamodzielność 
powoduje konieczność korzystania z pomocy innych, a prowadzone 
działania rehabilitacyjne, terapeutyczne nierzadko umożliwiają oso-
bie niesamodzielnej doświadczanie siebie i świata. 

Przez niesamodzielność rozumiem więc niemożność samodziel- 
nego wykonywania codziennych czynności i konieczność korzysta-

10 www.ur.edu.pl/file/5671/04.pdf [15.05.2015].
11 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1963, s. 628.
12 Niesamodzielność. Studia z pedagogiki specjalnej, red. M. Sekułowicz, M. Ole-

niacz, Wydawnictwo Naukowe DWS, Wrocław 2012, s. 9.
13 Ibidem.
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nia z pomocy osób trzecich. Należy traktować ją jako niezdolność do 
samodzielnej egzystencji, powodującej konieczność stałej lub długo-
trwałej opieki i pomocy. Niesamodzielność może wynikać z uszko- 
dzeń organizmu, stanów chorobowych czy starczej niewydolności 
organizmu. Pojęcie to jest często używane dla określenia trudności, 
które ujawniają się w okresie starości. Jak zauważa Z. Lewandow- 
ska-Szweda, częstotliwość występowania niesamodzielności jest wyż- 
sza wśród osób po 80. roku życia niż u osób młodszych. Najczęściej 
potrzebują one pomocy przy wykonywaniu czynności wymagających 
siły i sprawności fizycznej, takich jak: przynoszenie zakupów, sprząta-
nie mieszkania, przygotowywanie posiłków, dalsze wyjścia z domu. 
Konieczność korzystania z pomocy osób trzecich przy zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb jest skorelowana z wiekiem14. 

Najszersze znaczenie ze wszystkich trzech omawianych termi-
nów ma pojęcie „niepełnosprawność”. Pedagogika specjalna propo-
nuje wiele definicji niepełnosprawności , ale z analizy literatury wy-
nika, że nie ma jednoznacznej i wyczerpującej propozycji. W Polsce 
obowiązuje definicja, która niepełnosprawność ujmuje jako trwałą 
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z po-
wodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organi-
zmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy15. Za osobę 
niepełnosprawną uznaje się zaś taką, której stan fizyczny lub/i psy-
chiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 
wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami 
prawnymi i społecznymi16. 

Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia w 1980 r. za osobę 
niepełnosprawną uznała tę, u której istotne uszkodzenie i obniżenie 
sprawności funkcjonowania organizmu powoduje utrudnienie, 
ograniczenie lub uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych 

14 www.ue.katowice.pl/uploads/media/20_Z.Szweda-Lewandowska_Mode-
le_opieki....pdf [15.05.2015].

15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 2 pkt 10, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 
z późn. zm.

16 Ibidem.
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i wypełniania ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czyn-
niki społeczne, środowiskowe i kulturowe17. Definicję tę zmodyfiko-
wano w 1997 r., uznając, że niepełnosprawni to osoby o naruszonej 
sprawności psychofizycznej powodującej ograniczenie funkcjonal-
ne sprawności lub aktywności życiowej w stopniu utrudniającym 
pełnienie właściwych dla nich ról społecznych. W 2007 r. dokona-
no kolejnej zmiany definicyjnej uznając, że „niepełnosprawność to 
wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań 
między ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem, efekt ba-
rier napotykanych w otoczeniu fizycznym i społecznym”18. 

Współczesne definicje niepełnosprawności oscylują pomiędzy 
ujęciem tego zagadnienia w sposób czysto biologiczny (uszkodzenia 
narządów i ich czynności, które powodują naruszenie lub obniżenie 
sprawności, a co za tym idzie – ograniczenie funkcjonowania całe- 
go organizmu) i czysto społeczny (konsekwencje uszkodzenia i ob- 
niżenie sprawności funkcjonowania w różnych sferach życia). Two-
rzone do różnych celów podkreślają w zależności od potrzeb aspekty 
prawne, kulturowe czy ekonomiczne. Wydaje się zatem, że dopóki 
nie zostaną ustalone wyraźne granice między zdrowiem a chorobą 
oraz chorobą a niepełnosprawnością trudno będzie o kompromis 
w tej kwestii. 

Model medyczny i społeczny niepełnosprawności połączono, 
tworząc model biopsychospołeczny i dokonując jej najnowszej kla-
syfikacji zaproponowanej w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjo-
nowania Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification 
of Functioning, Disability and Health – ICF 2001)19. 

Podstawowe pojęcia zastosowane w tej klasyfikacji to zdrowie 
(dobrostan), funkcjonowanie człowieka (aktywność, uczestnictwo 

17 International Classification of Impairments, Disabilites and Handicaps, WHO, Ge-
newa 1980.

18 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) 
oraz jej zastosowanie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warsza-
wa 2007.

19 International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, Genewa 
2001, s. 110–160.
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w życiu społecznym) i niepełnosprawność (utrudnienie, ogranicze-
nie lub uniemożliwienie aktywności człowieka i jego uczestnictwa 
w życiu społecznym)20. 

Wśród elementów funkcjonowania człowieka wymieniono: 
a) funkcjonowanie organizmu obejmujące wszystkie funkcje 

(czynności) i strukturę (budowę) narządów ciała ludzkiego; 
b) aktywność człowieka obejmującą takie formy działalności jak 

czynności samoobsługowe, prace domowe, nauka czy praca 
zawodowa; 

c) uczestnictwo w życiu społecznym i relacje ze środowiskiem 
społecznym, innymi ludźmi. 

Klasyfikacja uwzględnia również czynniki kontekstowe, które  
składają się na sytuację życiową danej osoby (zarówno te środo- 
wiskowe, jak i indywidualne). Człowiek postrzegany jest tu jako 
istota biologiczna, aktywna, działająca i wypełniająca określone 
czynności i zadania życiowe, członek określonej grupy społecznej, 
a więc osoba funkcjonująca zarówno na poziomie biologicznym, in-
dywidualnym, jak i społecznym. Niepełnosprawność jest zatem wy-
razem niższego poziomu funkcjonowania w tych trzech wymiarach 
lub niektórych z nich. Na poziomie biologicznym niepełnosprawność 
może być przejawem zniesienia, ograniczenia lub zaburzenia funkcji 
organizmu w zależności od stopnia i zakresu uszkodzenia organów, 
narządów. Na poziomie jednostkowym to ograniczenie aktywności, 
a na poziomie społecznym – ograniczenie uczestnictwa w życiu 
społecznym21. W takim rozumieniu niepełnosprawność jest wielo-
wymiarowym zjawiskiem wzajemnych relacji między czynnikami 
zdrowotnymi (choroby, urazy, zaburzenia), środowiskowymi (m.in. 
prawo, polityka społeczna, architektura) i jednostkowymi (m.in. 
wiek, płeć, poziom wykształcenia, cechy osobowościowe)22. 

20 International Classification of Functioning, Disability and Health, Genewa 2001.
21 T. Majewski, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności 

i Zdrowia, „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” 2008, nr 3–4(119–120), s. 8–10.
22 L. Januszko, Niepełnosprawność – aspekt epidemiologiczny i społeczny, [w:] Nie-

pełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. M. Waszkowski, Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2004, s. 67–73.
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W praktyce stosuje się także pojęcie niepełnosprawności praw-
nej, związanej z uzyskaniem przez daną osobę orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Jednak nie wszystkie osoby niepełnosprawne 
występują z wnioskiem o ustalenie jej stopnia i funkcjonują jako oso-
by z niepełnosprawnością biologiczną. 

Na potrzeby niniejszego artykułu można przyjąć, że pojęcie „nie- 
pełnosprawność”, ujmowane szeroko, zawiera w sobie także termi- 
ny „niesprawność” i „niesamodzielność”, choć nie należy mylić pro- 
cesu, jakim jest choroba przewlekła czy terminalna, ze stanem, ja-
kim jest niepełnosprawność. Mogą one prowadzić do istotnych ogra- 
niczeń w funkcjonowaniu, pełnieniu ról społecznych i wykonywaniu 
zadań życiowych, a w konsekwencji do niepełnosprawności, ale nie 
muszą. 

Warto dodać, że na odbiór i przeżywanie niepełnosprawności/ 
niesprawności/niesamodzielności wpływa wiele czynników, m.in.: 
zakres i sposób uszkodzenia struktury i/lub funkcji, subiektywny 
odbiór niepełnosprawności, jej skutków, oddziaływania służby zdro-
wia, pomocy społecznej i systemu orzecznictwa. 

Niepełnosprawne osoby starsze

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. ujawnił, że w Polsce żyje 
ponad 5 mln 456 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 
14% ogółu ludności. Występowanie niepełnosprawności wzrasta 
z wiekiem, zwłaszcza niepełnosprawności fizycznej. Jak pisze Arka-
diusz Przybyłka, „obejmuje ona w Polsce 43,6% populacji w wieku 
60 lat, 63,4% – w wieku 70 lat i 83,7% – powyżej lat 80”23. Inne dane 
ujawniają, że w przedziale wiekowym 60–69 lat niepełnosprawność 
dotyczyła blisko 39% Polaków, w przedziale 70–79 – prawie 41%, na-
tomiast powyżej 80 lat – prawie 47% osób24. 

23 A. Przybyłka, Problemy zdrowotne ludzi starych. Wybrane zagadnienia, „Polityka 
Społeczna” 2002, nr 8, s. 14.

24 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Raport 
IPiSS, nr 22, Warszawa 2002, s. 165–197.
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Niepełnosprawne osoby starsze stanowią bardzo zróżnicowaną 
grupę. Są to zarówno osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub 
nabytą we wcześniejszych fazach życia, jak i te, które stały się nie-
pełnosprawne w okresie późnej dorosłości, na skutek ujawnienia się 
z wiekiem różnych schorzeń prowadzących do obniżenia lub braku 
sprawności. Pierwsza grupa to osoby, które weszły w fazę starości, 
już przystosowane do niepełnosprawności, która była obecna w ich 
życiu od urodzenia. Problemem mogą tu być następstwa procesu sta-
rzenia się nakładające się na trudności wynikające z wcześniejszych 
dysfunkcji. Natomiast wśród osób z niepełnosprawnością nabytą 
w późnym wieku problemy nakładają się na skutki starzenia się, np. 
utratę małżonka, zaprzestanie pracy zawodowej, utratę pozycji spo-
łecznej, i z tego powodu są odczuwane bardziej dotkliwie. Między 
starzeniem się a niepełnosprawnością dochodzi do wzajemnych 
interakcji i intensyfikacji strat25. Jak pisze M. Kilian, subpopulacje 
osób niepełnosprawnych starzeją się szybciej niż całościowa ludność 
Polski26. „Zgodnie z dowiedzioną zależnością, powszechność wy- 
stępowania niepełnosprawności w starszym wieku będzie wzrastać 
w miarę postępowania procesu starzenia się społeczeństwa, a po-
trzeby powiększającej się grupy niepełnosprawnych seniorów będą 
wywierać na nie coraz większy nacisk”27. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia wśród osób starszych 
może występować ciąg przyczynowo-skutkowy: choroba – uszko-
dzenie – niesprawność – inwalidztwo. A. Zych podaje zestawienie 
amerykańskich geriatrów, którzy niepełnosprawność osób starszych 
sklasyfikowali w postaci kilkunastu „I”, spośród których autor wy-
mienił: 

– Immobility – brak mobilności i/lub brak możliwości poruszania 
się prowadzące do niepełnosprawności ruchowej; 

25 M. Kilian, Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:] Dylema-
ty (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, red. 
M. Dycht, L. Marszałek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2009, s. 316–341.

26 Ibidem.
27 Ibidem.



20 AnnA GutowskA

– Immunological deficency – obniżenie bądź brak odporności im-
munologicznej; 

– Impotence – impotencja płciowa, niekiedy towarzysząca innym 
chorobom, np. depresji, prostacie czy chorobie Alzheimera; 

– Inanition – wycieńczenie spowodowane niedożywieniem, wy-
niszczeniem organizmu i/lub marazm; 

– Incontience – zaburzenia zwieraczy, tj. nietrzymanie moczu  
i/lub stolca; 

– Insomnia – bezsenność; 
– Instability – niestabilność, zaburzenia równowagi, lokomocji, 

które mogą prowadzić do upadków; 
– Intellectual impairment – niepełnosprawność, ograniczenie lub 

upośledzenie umysłowe, najczęściej pod postacią zaburzeń 
otępiennych; 

– Isolation – izolacja społeczna28. 
Częstą przyczyną trudności w okresie starości są tzw. zespo- 

ły geriatryczne. Definiuje się je jako „pogarszającą zdrowie/zwię- 
kszającą chorobowość starych osób konstelację objawów i oznak, 
wynikających często z nieznanych jeszcze interakcji szeregu chorób 
i wieku”29. Do wielkich zespołów geriatrycznych zalicza się: 

a) zaburzenia zwieraczy – nietrzymanie moczu i stolca. Nietrzy-
manie moczu polega na bezwiednym, niekontrolowanym 
oddawaniu moczu i jest najczęściej skutkiem fizjologicznych 
zmian, wad w układzie moczowym lub następstwem różnych 
chorób. Możliwe jest współwystępowanie wielu przyczyn 
tego zjawiska. Jest to dominujący problem starszych kobiet 
(stanowią 85% osób nietrzymających moczu), który może 
towarzyszyć obniżeniu narządów rodnych (pochwy i maci-
cy). W Polsce ponad 4 mln osób cierpi z tego powodu. Nie-
trzymanie stolca, czyli niemożność utrzymania zawartości je-
lit i wydostawania się treści kałowych bez kontroli, występuje 

28 A.A. Zych, B.M. Zych, Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanato-
logii, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s. 60–61.

29 K. Duda, op. cit., s. 6.
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nieco rzadziej. Jest to często zaburzenie odwracalne. Stanowi 
jedną z przyczyn powstawania odleżyn lub trudności w ich 
gojeniu. Zaburzenia zwieraczy powodują problemy z utrzy-
maniem higieny, są też często przyczyną innych zaburzeń, 
np. infekcji, odleżyn, zaburzeń snu. Zaburzenia zwieraczy to 
problem zarówno medyczny, jak i społeczny (prowadzący do 
zaniechania kontaktów społecznych, zaprzestania wychodze-
nia z domu) czy ekonomiczny; 

b) zaburzenia otępienne – otępienie jest zespołem spowodowa-
nym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub 
postępującym, w którym zaburzone są także wyższe funkcje 
korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, licze-
nie, zdolność uczenia się, język i ocena. Uszkodzeniu funkcji 
poznawczych towarzyszy zwykle, a niekiedy je poprzedza, 
zmniejsżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi i spo-
łecznymi, zachowaniem i motywacją. Otępienie powoduje 
znaczący spadek funkcji intelektualnych i zwykle wpływa na 
podstawowe aktywności życiowe: jedzenie, ubieranie się, wy-
dalanie, higienę osobistą30. Chorzy z otępieniem tracą nie tyl-
ko pamięć i sprawność funkcjonowania, ale najczęściej także 
autonomię. W Polsce co dziesiąta osoba po 65. roku życia, 
tj. około 500 tys. osób, cierpi na różne formy otępienia31. Do 
najczęściej występujących zespołów otępiennych zalicza się: 
chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona i demencję typu 
miażdżycowego. Choroba Alzheimera stanowi ponad połowę 
wszystkich chorób otępiennych zdiagnozowanych w popu-
lacji osób starych. W większości przypadków rozpoczyna się 
po 60. roku życia i ma w początkowym stadium obraz uta-
jony. Postępujący proces otępienia może trwać kilka, a na-
wet kilkadziesiąt lat i przebiega w kilku stadiach. Zazwyczaj 
prowadzi do całkowitej utraty samodzielności, a w końcu do 

30 A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

31 A.A. Zych, B.M. Zych, op. cit.
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śmierci. Statystycznie częściej zapadają na nią kobiety. Cho-
roba Alzheimera polega na zaburzeniach czynności części 
mózgu, które są odpowiedzialne za funkcje poznawcze. Jej 
główne objawy to: utrata zdolności poznawczych – zaburze-
nia funkcji pamięciowych, upośledzenie zdolności do ucze-
nia się nowych informacji lub przypominania zapamiętanych 
wcześniej; afazja – problemy z artykulacją mowy; apraksja –  
niezdolność do wykonywania złożonych czynności rucho-
wych mimo zachowanych funkcji motorycznych; agnozja –  
niemożność rozpoznawania i identyfikowania przedmio-
tów mimo zachowanych funkcji sensorycznych; zaburzenia 
zdolności myślenia, zaburzenia w zakresie planowania, or-
ganizowania, przestrzegania sekwencji, abstrahowania; dez-
orientacja w czasie i przestrzeni, zaburzony rytm dnia i nocy; 
postępujące zniedołężnienie, problemy z radzeniem sobie 
z codziennymi czynnościami, zaburzona dbałość o higienę 
osobistą, brak kontroli zwieraczy; bezradność, tracenie kon-
taktu z rzeczywistością; niekiedy zmiany charakterologiczne, 
agresja, gniew32; 

c) depresja – może mieć podłoże organiczne, ale nie musi. Czyn-
nikiem ją wyzwalającym może być także ciężkie przeżycie, 
np. śmierć współmałżonka. Zmieniająca się sytuacja, zmniej- 
szający się krąg krewnych, znajomych może prowadzić do 
poczucia osamotnienia, dekompensacji mechanizmów przy-
stosowawczych, a w konsekwencji pogorszenia zdrowia fi- 
zycznego i psychicznego. Rozpowszechnienie zaburzeń de- 
presyjnych po 65. roku życia sięga 15–20%, a wśród seniorów 
korzystających z pomocy medycznej – aż 30%33. S. Pużyński 
wśród czynników sprzyjających występowaniu zaburzeń de-
presyjnych w wieku podeszłym wymienia: brak aktywności, 
bezczynność, izolację związaną z przejściem na emeryturę, 

32 A. Bilikiewicz, op. cit.
33 S. Pużyński, Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2009.
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przerwaniem pracy zawodowej; zmianę warunków miesz-
kaniowych lub miejsca zamieszkania, pobyt w placówkach 
opiekuńczych; pogorszenie sytuacji materialnej; osamotnie-
nie, brak wsparcia ze strony bliskich; utratę osób najbliższych 
(śmierć współmałżonka, odejście dzieci); przewlekłe choroby 
somatyczne; obecność zaburzeń otępiennych34. Przyczyny de-
presji w późnej dorosłości można podzielić na cztery grupy: 
psychologiczne (etiologia reaktywna); somatyczne (choroby 
somatyczne, lęki i zmiany naczyniowe); organiczne (zmiany 
ośrodkowego układu nerwowego); endogenne (nawracające 
zaburzenia afektywne). Ostre rozgraniczenie tych przyczyn 
jest najczęściej trudne, a postępowanie lecznicze powinno 
mieć charakter kompleksowy, niezależnie od etiologii. Objawy 
w depresji typowej można podzielić na: podstawowe (osiowe) 
i nieswoiste (wtórne). Do pierwszych zalicza się: obniżenie na-
stroju – stan smutku, przygnębienia, niekiedy zobojętnienia, 
niezdolność do przeżywania radości; osłabienie tempa pro-
cesów psychicznych i ruchowych, nazywane zahamowaniem 
psychoruchowym – spowolnienie tempa myślenia, osłabienie 
pamięci, poczucie niesprawności intelektu, spowolnienie ru-
chów lokomocyjnych, niekiedy całkowite zahamowanie ru-
chowe (osłupienie), niepokój; objawy somatyczne i zaburze-
nia rytmów biologicznych – zaburzenia rytmu snu i czuwania, 
wahania samopoczucia w ciągu dnia, napięciowe bóle głowy, 
wysychanie błon śluzowych jamy ustnej, brak łaknienia; lęk 
– „wolnopłynący”, utrzymujący się niemal stale, wykazujący 
falujące nasilenie, może osiągać znaczne rozmiary i ujawniać 
się w sferze ruchowej (podniecenie) lub w postaci stanów 
paniki35. Do objawów nieswoistych (wtórnych) zalicza się: 
depresyjne zaburzenia myślenia – negatywna ocena własnej 
osoby, stanu zdrowia, przeszłości i przyszłości, w natężeniu: 
urojenia nihilistyczne, winy, kary, grzeszności, katastroficzne 

34 Ibidem, s. 83–84.
35 Ibidem.
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i hipochondryczne; zaburzenia aktywności złożonej – osła-
bienie kontaktów z otoczeniem, izolowanie się, zmniejszenie 
zakresu zainteresowań, samozaniedbywanie36. Dość częstym 
zjawiskiem w depresji jest także dysforia, której przejawem 
są: nastrój gniewu, zniecierpliwienie, rozdrażnienie. Dysfo-
ria może być przyczyną konfliktów z otoczeniem, ale także 
źródłem agresji i autoagresji, a nawet podejmowania prób sa-
mobójczych. Jak pisze A. Bilikiewicz, obraz depresji w wieku 
podeszłym, bez względu na etiologię, ma swoją specyfikę. De-
presyjni seniorzy mają skłonność do lęku, zaburzeń snu i zgła-
szania skarg hipochondrycznych. Ponadto mogą pojawić się 
urojenia depresyjne (poczucie winy, urojenia samooskarżające, 
urojenia grzeszności i potępienia), a także urojenia ksobne, 
prześladowcze czy nihilistyczne. Badania wykazują dwukrot-
nie wyższe ryzyko samobójstw wśród osób z depresją w wie-
ku podeszłym niż w młodszej populacji37;

d) zaburzenia lokomocji i równowagi – szacuje się, że co trzecia 
osoba starsza przynajmniej raz w roku doświadcza upadku 
fizycznego, z czego około 10–15% kończy się urazem, który 
skutkuje trudnościami z przemieszczaniem się. Upadek to nie-
zamierzone przewrócenie się, którego bezpośrednią przyczyną 
jest nagłe zaburzenie równowagi. Około 2/3 upadków ludzi 
starszych ma skutki śmiertelne. Badania wykazują, że upad-
ki częściej zdarzają się starszym kobietom niż mężczyznom 
i częściej mają miejsce w instytucjach opiekuńczych niż w śro- 
dowisku rodzinnym. Zaburzenia lokomocji i równowagi 
mogą prowadzić do złamań szyjki kości udowej (w większości 
u kobiet), czemu sprzyja osteoporoza. Przyczyn należy upa- 
trywać zarówno w inwolucyjnych zmianach w układzie kost- 
no-mięśniowym, mniejszej sprawności fizycznej, ale też we 
współwystępowaniu innych chorób, np. depresji, zespołów 

36 B. Żakowska-Wachelko, A. i T. Misztalscy, K. Czuma, Opiekun osób starszych, 
Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, Katowice 2010, s. 147.

37 A. Bilikiewicz, op. cit.
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otępiennych, udarów mózgu. Główną przyczyną upadków 
osób starszych jest jednak mniejsza zdolność szybkiego przy-
stosowania postawy ciała do nowych warunków38. Trudności 
w chodzeniu, wstawaniu z pozycji siedzącej, wchodzeniu 
i schodzeniu ze schodów, poruszaniu się po nierównych po- 
wierzchniach także sprzyjają upadaniu. Osoby starsze wykazu- 
jące zaburzenia lokomocji i równowagi wymagają dostosowa-
nia do swych potrzeb środowiska zamieszkania – powinny 
unikać śliskich powierzchni oraz stosować w pomieszczeniach 
uchwyty, balustrady, poręcze;

e) upośledzenia wzroku i słuchu – do najczęstszych zaburzeń 
wzroku spotykanych u osób starszych zalicza się: zaćmę 
(kataraktę), czyli utratę przejrzystości soczewki, jaskrę (glau- 
komę), prowadzącą do nieodwracalnych uszkodzeń nerwu 
wzrokowego, starcze zwyrodnienie plamki (powodujące stop- 
niowe, postępujące zaburzenia widzenia centralnego), nad- 
wzroczność starczą. Szacuje się, że około 30% 70-latków ma 
upośledzony wzrok i już ponad połowa 80-latków39. Natomiast 
zaburzenia słuchu przybierają postać prezbioakuzji (starcze-
go przytępienia słuchu) czy nawet głuchoty starczej. Wśród 
seniorów stwierdza się ponadto zmniejszenie odległości, z ja-
kiej słyszane są dźwięki, pogorszenie zdolności lokalizacji 
dźwięków oraz słyszenie dodatkowych dźwięków (szumy 
uszne subiektywne). Procesy starzenia się są nieodwracalne 
i dotyczą wszystkich struktur drogi słuchowej. Upośledzenie 
wzroku i/lub słuchu w okresie starości istotnie wpływa na 
społeczne funkcjonowanie seniorów. 

Cechą charakterystyczną wielkich zespołów geriatrycznych jest  
przewlekłość, wieloprzyczynowość i trudności w leczeniu. Najczęś- 
ciej ograniczają one aktywność osób starszych, ich mobilność, aż 
w końcu powodują stopniową utratę niezależności. Mimo że nie 

38 A.A. Zych, B.M. Zych, op. cit.
39 J. Halik, Inwalidztwo i niepełnosprawność wśród osób starszych, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 1997, s. 72.
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stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, to w zdecydowany spo-
sób wpływają na obniżenie jakości życia osób starszych. 

Należy dodać, że brak autonomii, który może być skutkiem po- 
wyższych zaburzeń, zależność od innych osób powodująca prze-
wlekły stres oraz postępująca niesprawność mogą prowadzić do 
powstawania innych chorób (m.in. choroby wieńcowej) i negatyw-
nie wpływać na przebieg tych, na które zachorowanie nastąpiło 
wcześniej.

Następstwa niepełnosprawności w starości 

Ważnym zagadnieniem dotyczącym niepełnosprawności osób 
starszych jest sprawność funkcjonalna, czyli sprawność w zakresie  
podstawowych (funkcjonowanie w mieszkaniu/domu) oraz złożo- 
nych (funkcjonowanie w środowisku) czynności życiowych. Prze-
kłada się ona bezpośrednio na samodzielność i niezależność osoby 
starszej. Składają się na nią czynności związane z poruszaniem się po 
mieszkaniu/domu, ubieraniem się, jedzeniem, robieniem zakupów, 
przygotowywaniem posiłków, korzystaniem ze środków komuni-
kacji miejskiej. Niesprawność funkcjonalna może wynikać zarówno 
z ograniczenia mobilności (niesprawność fizyczna), jak i zaburzeń 
w sferze psychicznej40. 

Niepełnosprawność w starości cechuje: 
a) dodatkowe obciążenie (handicap) powodujące rozdźwięk po-

między stopniem codziennej sprawności a oczekiwaniami se- 
niora; 

b) osłabienie (frailty) powodujące stan podwyższonego ryzyka 
rozwinięcia się niekorzystnych zdrowotnie zjawisk, jak łam- 
liwość kości, osłabienie odporności, słabość psychofizyczna; 

c) pogorszenie lub niemożność wykonywania pewnych czyn- 
ności; 

d) niemożność uczestnictwa w różnych sytuacjach życiowych. 

40 K. Wieczorowska-Tobis, A. Neumann-Podczaska, op. cit., s. 39.
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Skutki niepełnosprawności w starszym wieku niosą ze sobą ry-
zyko uszkodzeń o charakterze fizycznym i umysłowym. Osłabie-
nie fizyczne, które może upośledzać ogólną zdolność motoryczną 
lub dotyczyć poszczególnych kończyn oraz osłabienie wyższych 
czynności nerwowych możę prowadzić do trudności w poruszaniu 
się, a także wypełnianiu codziennych zadań życiowych. Wpływa to 
na ograniczenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Ogra-
niczona samodzielność może powodować poczucie utraty autonomii 
i niezależności, obniżać prestiż i przybliżać wizję śmierci. Istotnym 
doświadczeniem może być także skumulowanie doświadczeń straty, 
m.in. zdrowia, kondycji, a także bliskich (współmałżonka, krewnych, 
przyjaciół)41. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do izolacji spo-
łecznej, samotności, dotkliwego poczucia osamotnienia, a w efekcie 
obniżenia poziomu jakości życia. 

Niepełnosprawność i starość to zjawiska, którym nadal towarzy-
szy stereotypia i dyskryminacja. Jest ona widoczna w wielu sferach 
życia, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, rynku pracy, rynku 
konsumenckiego i partycypacji społecznej. Jej najczęstsze przejawy 
to: lekceważenie, agresja słowna, znęcanie się fizyczne i psychicz-
ne, nadopiekuńczość, protekcjonalność, zaniedbanie, marginalizacja 
społeczna, odseparowanie, nadużycia finansowe, odmowa przyzna-
nia należnych świadczeń42. 

Jak zauważa Z. Lewandowska-Szweda, większość wymienio-
nych zachowań w stosunku do osób starszych wiążę się z gorszym 
traktowaniem. Jednak nadopiekuńczość jest często trudno dostrze-
galna, gdyż różnica między chęcią pomagania a wyręczaniem seniora 
w wykonywaniu czynności, które może bez trudu i chce samodziel-
nie wykonywać, bywa trudna do zauważenia. Gorsze traktowanie 
osób starszych niekorzystnie wpływa na ich samopoczucie psycho-

41 M. Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia 
rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, 
J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

42 www.instytutobywatelski.pl/17845/lupa-instytutu/ageizm-dyskryminacja-
-ze-wzgledu-na-wiek [5.05.2015].
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fizyczne, obniża jakość życia i niekiedy prowadzi do ulegania tym 
stereotypom przez samych seniorów43.

Wybrane możliwości wsparcia

Niepełnosprawna starość często niesie ze sobą konieczność po- 
mocy i wsparcia. W literaturze przedmiotu wsparcie społeczne od- 
nosi się zwykle do formalnych i nieformalnych związków między- 
ludzkich. W takim ujęciu jest to dostępne człowiekowi wsparcie 
wynikające z jego więzi społecznych z innymi ludźmi, grupami, 
zbiorowościami44. Wsparcie nie jest zatem możliwe bez udziału in-
nych ludzi, a jego efektywność w dużej mierze uzależniona jest od 
potrzeb i możliwości wspieranego i wspierającego. Dotyczy to za-
równo instytucji, profesjonalnych opiekunów wykonujących swoje 
obowiązki w ramach określonego systemu, jak i opiekunów niefor-
malnych, najczęściej członków rodziny. 

Obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze 
wobec niesamodzielnych seniorów ma uzasadnienie w danych de-
mograficznych oraz zachodzących przemianach społecznych, takich 
jak: osłabienie więzi rodzinnych, zanik rodziny wielopokoleniowej, 
niska liczba potomstwa, wzrost liczby gospodarstw jednoosobo-
wych, osłabienie więzi lokalnych, migracje, marginalizacja, izolacja 
społeczna, ubóstwo. Obecnie około 30% osób powyżej 65. roku życia 
wymaga pomocy przy wykonywaniu podstawowych prac domo-
wych i czynnościach samoobsługowych i już około 60% powyżej 
80 lat45. 

W polskiej rzeczywistości podstawową „instytucją opiekuńczą” 
działającą w celu pomocy/wsparcia osób starszych jest rodzina46. 
Jak pisze B. Szatur-Jaworska na podstawie wyników badań Pol- 

43 Ibidem.
44 A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
45 Stan zdrowia i potrzeby..., op. cit.
46 Ibidem.
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Senior, „najbliższa rodzina – w tym głównie pokolenie dzieci – jest 
najważniejszym źródłem pomocy dla ludzi starych. Rola osób spo-
za tego kręgu jest nieznaczna i najbardziej widoczna w przypadku 
wsparcia psychicznego. Potencjał pomocy ze strony przedstawicie-
li zawodów pomocowych (opiekunka, pielęgniarka środowiskowa, 
pracownik socjalny) postrzegany jest przez ludzi starych jako margi-
nalny, co dowodzi, że w przypadku życiowych trudności właściwie 
nie dostrzegają oni alternatywy dla rodziny47. Także inne badania 
dowodzą, że rodzina jest dla seniorów najbardziej oczekiwanym 
dostawcą usług opiekuńczych. 

Na podstawie dostępnych polskich badań, głównie EUROFAM-
CARE48 prowadzonych w latach 2003–2004, ich liczbę oszacowano 
na około 2 mln, z czego większość stanowiły kobiety w wieku 50–60 
lat. Ujawniono, że najliczniejszą grupę opiekunów osób starszych 
stanowią ich dzieci (51,1%), zdecydowanie rzadziej małżonkowie 
(18,2%), synowe i zięciowie (13,4%) oraz wnuki (6,6%). Pozostali 
członkowie rodziny bardzo rzadko pełnią rolę opiekunów. Jak ar-
gumentuje E. Bojanowska, taki model opieki nad osobami starszymi 
wynika z jednej strony ze struktury demograficznej polskiej rodzi-
ny (stosunkowo duża liczba dzieci), z drugiej zaś – z preferowanego 
modelu opieki nad najstarszymi członkami rodziny (opieka pełniona 
przez najbliższą rodzine, przede wszystkim w domu)49. 

Badanie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, cytowane  
przez P. Czekanowskiego, pokazało, że 60% osób starszych korzy-

47 B. Szatur-Jaworska, Formy życia rodzinnego ludzi starych, „Polityka Społeczna” 
2011, numer specjalny; Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne sta-
rzenia się ludzi w Polsce, red. P. Błędowski, PolSenior, Warszawa 2011, s. 17.

48 Projekt „Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: 
Characteristics, Coverage and Usage – EUROFAMCARE” był realizowane w ramach 
5. Programu Ramowego UE. Celem projektu, przeprowadzonego w latach 2003–2005, 
była ocena opiekunów rodzinnych ludzi starych w Europie pod względem dostęp-
ności, znajomości, korzystania i akceptowania świadczeń wspierających pełnienie 
rodzinnej opieki nad seniorami.

49 E. Bojanowska, Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] Przygotowanie do starości. Pola-
cy wobec starzenia się, red. P. Szukalski, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, War-
szawa 2009, s. 29.
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sta ze wsparcia młodego pokolenia w zakresie prac domowych, nie- 
mal co druga osoba starsza korzysta z pomocy w robieniu zaku-
pów i załatwianiu spraw urzędowych, w 41% w zakresie opieki pie- 
lęgnacyjnej50. 

Problem opieki rodziny nad niesprawnym, starszym jej człon-
kiem zasygnalizowano również w dokumencie przygotowanym 
w 2012 r. przez Rządową Radę Ludnościową, w którym zwróco-
no uwagę na jej coraz bardziej ograniczone możliwości51. Według 
J. Hrynkiewicz „potencjał opiekuńczy rodziny w Polsce, rozumiany 
jako zdolność rodziny do świadczenia opieki swoim starym, niesa-
modzielnym i niepełnosprawnych członkom, z przyczyn demogra-
ficznych, ekonomicznych i społecznych zmniejsza się. Rodziny stają 
się mniej liczne, kontakty w rodzinach mniej intensywne, następuje 
osłabienie więzi, w zasadzie rozpadły się rodziny wielopokoleniowe, 
zanikają kręgi rodzinne. W Polsce utrzymuje się wciąż bardzo wyso-
ki poziom emigracji zarobkowej, tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej. 
Liczba osób zobowiązanych i zdolnych do udzielenia opieki z przy-
czyn demograficznych sukcesywnie będzie się zmniejszać. Potencjał 
opiekuńczy rodziny zależy od jej wielkości, struktury oraz od statu-
su społeczno-ekonomicznego”52. 

Alternatywą dla nieformalnych usług opiekuńczych są te o cha- 
rakterze instytucjonalnym – usługi opiekuńcze świadczone w śro- 
dowisku zamieszkania (finansowane przez Miejskie i Gminne Ośrod- 
ki Pomocy Społecznej lub wybrane organizacje pozarządowe), domy 
dziennego pobytu, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy 
społecznej. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w for-
mie usług przysługuje osobom samotnym, które z racji wieku, cho-
roby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy 
innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą też być 

50 P. Czekanowski, Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, [w:] 
Polska starość, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, 
s. 164.

51 O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa, 
Warszawa 2012.

52 Ibidem, s. 12–13.
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przyznane osobom mieszkającym w rodzinie, w przypadku gdy ro-
dzina nie może takiej pomocy zapewnić53. Dom pomocy społecznej 
jest formą pomocy oferowaną w sytuacjach, gdy inny rodzaj wspar-
cia nie może być zapewniony lub jest niewystarczający w stosunku 
do potrzeb danej osoby. Dom pomocy społecznej świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne według standardu 
obowiązującego dla każdego typu domu54. 

W obecnych warunkach konieczne wydaje się opracowanie 
i wdrożenie takiego modelu wsparcia osób w podeszłym wieku, któ-
ry byłby skuteczny i nadążałby za dynamicznie następującymi zmia-
nami. Obie formy wsparcia: instytucjonalna i pozainstytucjonalna 
muszą być komplementarne i nie ograniczać się do fragmentarycz-
nych oddziaływań w wybranych obszarach, resortach, systemach. In-
stytucjonalne formy pomocy osobom w podeszłym wieku nadal nie 
są dostępne dla wszystkich chętnych – czas oczekiwania na miejsce 
w placówce wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Widoczne 
są niedostatki w tym zakresie. Brakuje także działań wspierających 
system rodzinny. Pamiętając o tym, że to nadal rodzina jest główną 
„instytucją opiekuńczą”, należy stworzyć jej odpowiednie warunki 
do realizacji funkcji opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wsparcie ro-
dziny, opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad niesa-
modzielnym seniorem wydaje się tak samo ważne jak bezpośrednie 
udzielanie pomocy tej osobie. 

Zakończenie 

Rosnąca liczba osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych, 
stanowi poważne wyzwanie dla otoczenia. Konieczne jest zatem 
zwrócenie uwagi na problemy tej grupy, a także badanie zjawiska 
starzenia się osób z niepełnosprawnością, jak i procesu stawania się 
osobą niepełnosprawną w okresie starości. Wciąż niewiele wiemy 

53 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 163.
54 Ibidem.
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o sytuacji życiowej niepełnosprawnych osób starszych, toteż po-
trzebna jest rzetelna diagnoza oraz opracowanie sposobów wsparcia 
zarówno osób starszych, jak i ich najbliższego otoczenia. 

Późna dorosłość, bez względu na to, jak dynamiczny ma prze-
bieg, może i powinna być okresem o mozliwie wysokim poziomie 
jakości życia. Żeby tak mogło być, konieczna jest współpraca przed-
stawicieli wielu dyscyplin naukowych, owocująca rzetelnymi ba-
daniami i postulatami dla praktyki. Starość, mimo że doczekała się 
licznych opracowań naukowych, nadal jest obszarem wymagającym 
eksploracji. 
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(Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie  33

kAcPerczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006. 
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Prawdziwe szczęście daje jedynie marzenie o przyszłym szczęściu. 
Blaise Pascal

Czasem nierealne marzenie może stać się realnym koszmarem. 
Karol Boromeusz
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Wprowadzenie i założenia badawcze

Prezentowana praca ma charakter doniesienia z badań, z części 
poświęconej marzeniom osób z niepełnosprawnością intelektualną 
– wątkowi w niewielkim stopniu dotąd analizowanemu na gruncie 
pedagogiki specjalnej. Rozważania na temat marzeń można umiej-
scowić w nurcie myślenia potocznego, jak również naukowej reflek-
sji dotyczącej pragnień jednostki i ich roli w życiu, np. w kierowaniu 
własnym postępowaniem czy znaczeniu dla jakości życia. Najczęściej 
jednak o marzeniach wypowiadają się poeci, pisarze lub filozofowie. 

Marzenia mogą mieć charakter diagnostyczny, ponieważ w zwer-
balizowanych pragnieniach można dostrzec odniesienia do świata 
wartości (np. co uważa się za naprawdę ważne), sensu, motywów 
postępowania, celów, które chcemy osiągnąć lub które mogą być 
w danej sytuacji nieosiągalne. Marzenia mogą być wyrazem tego, 
czego w życiu brakuje, mogą zarówno motywować, jak i być na tyle 
nierealistyczne, że nie będą pobudzać do działania. Z punktu widze-
nia pracy wychowawczej ważne jest, by mieć rozeznanie w pragnie-
niach i marzeniach podopiecznych, ponieważ mogą one przejawiać 
się w różnych obszarach życia, np. w gotowości do uczenia się lub 
podejmowania wyzwań. Ich posiadanie bądź brak może być również 
wyrazem pewnej filozofii życiowej oraz stosunku do świata i miej-
sca jakie się w nim zajmuje. Grupy marginalizowane, a wśród nich 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mają mniejsze szanse na 
realizację swoich marzeń. Pierwszym krokiem w tym kierunku po-
winno być zatem ich rozpoznanie.

Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi z wywiadów, w któ-
rych wzięło udział 62 uczniów z lekką i umiarkowaną niepełno-
sprawnością intelektualną z 24 szkół podstawowych i 24 gimnazjów 
z województwa łódzkiego (losowa próba szkół). W próbie znalazło 
się 45 chłopców i 17 dziewcząt od klasy IV szkoły podstawowej 
wzwyż (11–16 lat). Wywiady stanowiły część badania zrealizowa-
nego w okresie od maja do czerwca 2015 r. przez zespół Krajowego 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycy-
ny Pracy w Łodzi, pod kierunkiem Jacka Pyżalskiego, na zlecenie 
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Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, pt. „Potrzeby 
i satysfakcja z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi 
z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat”. Oprócz ana-
lizowanej kwestii (marzeń respondentów) wywiad dotyczył oceny 
szkoły, do której uczęszczali badani uczniowie, oczekiwań i obsza-
rów potencjalnej zmiany w tym zakresie, oceny jakości relacji kole-
żeńskich, w tym nieprzyjemnych sytuacji, np. doświadczania prze-
mocy rówieśniczej, odczuwanych trudności, oceny otrzymywanego 
wsparcia, osób pomagających w trudnych sytuacjach, spędzania 
wolnego czasu, posiadania przyjaciół, zakresu i oceny satysfakcji 
z wykorzystywania nowych mediów (komputera, Internetu). Pozna-
wanie perspektywy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w instytucjonalnie podejmowanych analizach nie jest powszechnie 
stosowane, więc w pewnym zakresie mieli oni w tych badaniach 
możliwość wypowiadania się własnym głosem w sprawach ich do- 
tyczących. 

W analizie wypowiedzi wykorzystano podejście eklektyczne, 
oparte na metodologii mieszanej, ilościowo-jakościowej (mix method 
research, multimethodology). Wypowiedzi badanych uczniów zostały 
poddane analizie tematycznej (tematic analysis), a następnie – jako 
dane jakościowe – ograniczonej kwantyfikacji. Wymiar ilościowy 
analizy ma tylko charakter orientacyjny i uzupełniający. Główny na-
cisk został położony na wyodrębnienie wątków tematycznych w za-
kresie posiadanych marzeń, pojawiających się w wypowiedziach 
uczniów. Jest to zarazem główny cel prezentowanego badania. Wy-
boru kryteriów analizy wypowiedzi dokonano ex post (po przeana-
lizowaniu zebranego materiału), co pozwoliło na uwzględnienie 
perspektywy badanych uczniów, a nie jedynie dopasowanie ich do 
przyjętych z góry założeń. 

W przytaczanych wypowiedziach w indywidualnych kodach 
umieszczony jest tylko numer wywiadu, typ szkoły (podstawowa/
gimnazjum: SP/G) i płeć badanego ucznia (chłopiec/dziewczynka: 
C/D) np. kod (D1, G, C) oznacza wywiad numer jeden z uczniem 
gimnazjum, chłopcem.
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Marzenia uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną –  

wyniki analizy tematycznej 

Analiza tematyczna odpowiedzi uczniów na pytanie: „Jeśli mo-
żesz, to powiedz nam, jakie masz największe marzenie?” pozwoliła 
na zidentyfikowanie następujących, głównych wątków: brak ma-
rzeń (lub trudności ze sformułowaniem), marzenia o charakterze 
ucieczkowym (porzucenia miejsca, rodziny, sposobu życia), marze-
nia o charakterze zawodowym i związane z karierą oraz dotyczące 
posiadania (materialne). Zidentyfikowano również wątki rzadziej 
reprezentowane, takie jak: marzenia o wydźwięku dobra ogólno-
ludzkiego (idealistyczne), dotyczące chęci poznania kogoś znanego, 
drobne marzenia „tu i teraz” oraz będące mieszanką wymienionych 
kategorii. Pojawią się one kolejno według częstości występowania 
w wypowiedziach uczniów. 

1. Marzenia związane z pracą, karierą zawodową, artystyczną to 
najliczniej reprezentowana kategoria (co drugi uczeń podawał przy-
kłady tego rodzaju marzeń – 28 na 62). Przykłady te różnią się m.in. 
stopniem realizmu: 

Moim największym marzeniem jest to, że po skończeniu szkoły chciałbym poszu-
kać jakiejś pracy. Jakiś dobry zawód znaleźć, np. takiego pomocnika, co pomaga w 
kuchni albo jak być kucharzem. Zawód kucharza by mi odpowiadał. Tata twierdzi, 
że zawód policjanta jest dla mnie za trudny (D1, G, C).

Najbardziej chciałabym być kelnerką (D47, SP, D).

W przyszłości chciałbym być stolarzem. Meble bym robił, np. huśtawki (D66, SP, C).

Żeby zostać policjantem (D10, G, C).

Chcę być organistą (D20, G, C).

Największym moim marzeniem jest zrobienie prawa jazdy na samochód. Chciałbym 
być handlowcem i handlować. Chciałbym mieć własną firmę i chciałbym sprzeda-
wać. Chciałbym mieć własną ubojnię czy rzeźnię i gdzieś to mięso sprzedawać (D67, 
G, C).
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Niektóre wypowiedzi dotyczące przyszłej pracy wyrażają chęć 
pomagania, opiekowania się innymi, np.:

Chcę zostać księdzem. Czuję takie powołanie, bo wtedy można pomagać ludziom 
(D29, G, C).

Bardzo chciałabym zostać opiekunką małych dzieci. Chciałabym opiekować się mały-
mi pieskami i kotkami. Np. mogłabym pracować w schronisku dla zwierząt. Chciała-
bym, żeby moje życie dobrze się potoczyło (D61, G, D).

W innych wypowiedziach zawarty jest również motyw kariery 
artystycznej lub sportowej: 

Moim marzeniem jest zajmowaniem się muzyką. Chciałbym pisać teksty i założyć 
swój zespół. Chciałbym występować na scenie, w telewizji (D62, G, C).

Moim największym marzeniem jest to, żeby zostać piłkarzem (D27, SP, C).

W pojedynczych wypowiedziach pojawiają się też marzenia 
związane ze sposobem spędzania wolnego czasu, zgodnie z własny-
mi zainteresowaniami, np.:

Chciałbym być wędkarzem (D17, G, C).

2. Kategoria „brak marzeń” – jeden na dziesięciu uczniów podaje, 
że nie ma marzeń (6 uczniów) albo nie wie (nie potrafi sprecyzować), 
jakie są jego/jej marzenia (3 uczniów), np.:

Jeszcze nie mam największego marzenia (D3, G, C).

Na razie to nie mam jakiegoś największego marzenia (D22, G, C).

Nie wiem (D50, SP, D).

Nie wiem. Dużo tego (D9, G, D).

W jednej wypowiedzi widoczne jest rozczarowanie i porzucenie 
niespełnionego z powodu niepełnosprawności marzenia: 

Jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Moim niespełnionym marzeniem 
jest to żeby zostać stolarzem, ale przez wadę wzroku nie mogę (D7, G, C).
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Inna z odpowiedzi w tej kategorii dotyczyła „programowego” 
nieposiadania marzeń: 

Ja ogólnie to nie lubię marzyć, bo jeśli nie marzysz, to nie jest Ci żal. Jeśli później 
przyjdzie na to czas, to w końcu się to spełni (D51, SP, C).

Zwraca tu uwagę swoista pesymistyczna dojrzałość. 
3. Marzenia związane z posiadaniem (materialne), które mają za-

równo ograniczony, jak i szeroki charakter, np.:

Moim największym marzeniem jest mieć nowy plecak albo dostać loda (D32, G, D).

Moim marzeniem jest dostać gry komputerowe o samochodach (D33, G, C).

Chciałbym być bogaty (D19, G, C). 

Wydaje się, że marzeń o charakterze materialnym jest stosunko-
wo mało wśród badanych uczniów (8 wypowiedzi), biorąc pod uwa-
gę dość powszechny dziś konsumpcjonizm i komercjalizację dzieciń-
stwa. 

4. Marzenia o charakterze „ucieczkowym” (3 wypowiedzi), które 
najczęściej dotyczą jakiejś trudnej sytuacji rodzinnej, rówieśniczej lub 
osobistej. 

Moje marzenie? Wyprowadzić się gdzieś najdalej od niektórych osób. Od niektórych 
koleżanek i kolegów tutaj ze szkoły, no i od mojej rodziny, np. od rodziców i brata. 
To moje i mojej cioci marzenie, żeby wyprowadzić się gdzieś do (X) i odpocząć od 
nich (D25, G, D).

Uwolnić się od mamy oraz rodziny, której nie lubię, aby mój brat Mateusz nie przy-
chodził do mnie tak często. Inne to żeby wyjść stąd, mieć swoją rodzinę, dom, pracę 
i spokój jak normalny człowiek, a nie czuję się, jak ktoś z domu dziecka albo z ośrodka 
dla osób psychicznie chorych, albo szkoły specjalnej, gdzie mówią, że on jest nienor-
malny (D31, G, C).

Żeby jak będę dorosła to gdzieś daleko wyjechać. Choćby na jeden dzień. Do Nowego 
Jorku albo do Londynu. Tam jest ładnie, dużo się w nich dzieje (D36, SP, D).

5. Marzenia, których treścią jest podróżowanie, wyjazdy, zmia-
na otoczenia, gdzie niekiedy pojawia się też motyw „ucieczkowy” 
(3 wypowiedzi): 
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Chciałbym wyjechać na miesiąc nad nasze polskie morze. Nie wiem konkretnie 
gdzie. Trochę bym poleniuchował (D42, SP, C).

Lubię wyjeżdżać na wakacje, coś zwiedzić (D35, G, C).

Zdaniem niektórych respondentów wyjazd to możliwość inten-
sywniejszego doświadczania, przeżycia przygody, ryzyka, wreszcie 
okazja do autoprezentacji:

Największym marzeniem jest wyjechać do Hiszpanii albo do Anglii i zwiedzić te 
kraje. Zrobić zdjęcia na pamiątkę i na Facebooka wrzucić. Jakąś przygodę przeżyć, 
bo lubię ryzyko. Marzy mi się też skok na bungee (D12, G, C). 

6. Marzenia „tu i teraz” (3 osoby), które mają bardzo konkretny, 
ograniczony charakter i koncentrujące się bardziej na codzienności 
niż przyszłej (odległej) perspektywie:

Moim największym marzeniem jest zdać do trzeciej klasy gimnazjum, to jest moje 
największe marzenie (D30, G, D).

Chciałbym sam ściany pomalować na kolor zielony i umieć skorzystać z Facebooka, 
żeby móc komunikować się z ludźmi (D54, SP, C).

Kwestia marzeń związanych z wykorzystywaniem nowych me-
diów pojawia się również w innych kontekstach, np.:

Moim największym marzeniem jest zagrać w grę, taką gdzie można łapać łobuzów. 
To jest gra, gdzie się jedzie radiowozem, gonisz łobuza i kiedy go dogonisz, to wy-
siadasz i go zabijasz albo zakuwasz w kajdanki. Bardzo lubię policję (D37, SP, C).

7. Marzenia dotyczące spotkania z osobami znanymi z mediów 
(2 wypowiedzi):

Mam marzenie. Chciałabym wyjechać i spotkać się z Beckhamem (D11, G, D).

Moim największym marzeniem jest poznać Tomasza Adamka (D13, G, C).

8. Marzenia odnoszące się do dobra ogólnoludzkiego, idealistycz- 
ne (2 wypowiedzi):
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Jeżeli mam marzenie, to chyba żeby ten świat był lepszy (D6, G, C).

W marzeniach mogą się również łączyć wątki na pozór sprzecz-
ne: ogólnoludzkie i bardzo osobiste, związane z potrzebą wsparcia 
innych osób:

Żeby wszyscy żyli, mogli mi pomagać i być ze sobą (D39, SP, C).

9. Marzenia (3 wypowiedzi) będące mieszanką wcześniejszych 
kategorii, w których pewne wątki nakładały się na siebie, np.:

Moim marzeniem jest zrobienie prawa jazdy. Chciałbym także kupić sobie kiedyś 
samochód. Chciałbym też kupić sobie mieszkanie na (X), najlepiej trzypokojowe. 
Chciałbym zostać maszynistą metra warszawskiego. Chciałbym zostać redaktorem 
radia (X). Robiłbym wywiady z mikrofonem i pomagał (D53, SP, C).

Zakończenie

Marzenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną mają 
zróżnicowany charakter. W dużej części cechują się znacznym stop-
niem realizmu – życiowego rozsądku. Wyniki pokazują, że najwięk-
sze znaczenie dla badanych uczniów ma wizja przyszłości związa-
na z pracą zawodową jako źródłem satysfakcji życiowej. Znaczenie 
rehabilitacyjnej wartości pracy dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną jest szeroko opisywane w pedagogice specjalnej, a takie 
wyniki potwierdzają również wartość działań w obszarze rehabili-
tacji zawodowej. Ograniczony charakter badań, np. w zakresie eks-
plorowanych zmiennych, nie pozwala jednak na wyciąganie daleko 
idących wniosków. By stało się to możliwe, niezbędne jest pogłębie-
nie i poszerzenie spektrum podejmowanych problemów, zmiennych 
i umocowanie teoretyczne. Wartością prezentowanej analizy jest zaś 
to, że w kolejnych badaniach będzie można zweryfikować trafność 
wyodrębnionych kategorii marzeń uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną i uczynić je dla nich punktem odniesienia. 
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Wybrane uwarunkowania sytuacji społecznej  
dziecka z niepełnosprawnością w II rP w zarysie

Najważniejszym celem opracowania jest ukazanie funkcji, jakie 
pełniło czasopismo „Szkoła Specjalna” w procesie zmian prowadzą-
cych do poprawy sytuacji społecznej dziecka z niepełnosprawno-
ścią w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Podstawowym 
materiałem źródłowym wykorzystanym w opracowaniu są kolejne 
numery tego czasopisma wydawane w latach 1924–1939, zwłaszcza 
artykuły, które poruszały tę tematykę. 

Sytuację społeczną dziecka z niepełnosprawnością w tym okresie 
kształtowały złożone uwarunkowania o charakterze politycznym, 
legislacyjnym, ekonomicznym, oświatowym i społecznym. Odzy-
skanie niepodległości zapoczątkowało zmiany i dało możliwość po-
dejmowania przez rząd II RP suwerennych decyzji. Wśród pilnych 
problemów pojawiło się zagadnienie odbudowy ogólnodostępnego 
szkolnictwa, w tym mocno zaniedbanego obszaru placówek edu-
kacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością. Świadczą o tym słowa 
zamieszczone na łamach pierwszego numeru czasopisma „Szkoła 
Specjalna”: 

[...] Państwo Polskie walcząc z trudnościami finansowemi wolno bardzo, 
ale stopniowo tworzy i rozwija szkoły, daje projekty i plany nowych organi-
zacji. Słowem w całokształcie systematu szkolnego bierze pod uwagę i ten 
ważny ze wszech miar problem1.

Do najważniejszych dokumentów legislacyjnych, które wpływa-
ły na sytuację dziecka z niepełnosprawnością w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego, należy Dekret o obowiązku szkolnym z dnia 
7 lutego 1919 r., wydany przez Józefa Piłsudskiego, który stanowi: 

[...] od obowiązku szkolnego mogą być uwolnione dzieci chore fizycznie 
(szczególnie z gruźlicą otwartą) lub umysłowo oraz dzieci niedorozwinięte, 

1 M. Grzegorzewska, M. Wawrzynowski, Zamiast programu, „Szkoła Specjalna” 
1924, nr 1, s. 2.
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jeżeli ich ułomności wyłączają je od pobierania nauki w szkole powszechnej. 
Jeśli w danej miejscowości istnieje zakład kształcenia chorych, kalek, ciem-
nych, głuchoniemych i niedorozwiniętych, obowiązek szkolny rozciąga się 
na te dzieci2. 

Również dzieci, które mieszkały w odległości większej niż 3 km od 
szkoły, na mocy Dekretu były zwolnione od obowiązku szkolnego3. 

Podstawowe prawa dziecka do ochrony i opieki zostały sformu-
łowane w Konstytucji z 17 marca 1921 r., w art.: 102, 103, 118, 119, 
120. „Ponadto Konstytucja gwarantowała prawo do bezpłatnej nauki 
w szkołach publicznych wszystkim dzieciom”4.

Kolejnym dokumentem prawnym, który regulował kwestię edu-
kacji dziecka z niepełnosprawnością była ustawa o ustroju szkolnic-
twa z dnia 11 marca 1932 r. Art. 13 tej stwierdzał, że: „wychowanie 
i kształcenie dzieci anormalnych odbywa się w zakładach i szkołach 
powszechnych specjalnych względnie w oddziałach specjalnych”. 
Jednocześnie w innym miejscu (art. 8) ustawa wyjaśniała, że „czas 
trwania obowiązku szkolnego dzieci anormalnych określi MWRiOP 
i że dzieci anormalne mogą być zwolnione z obowiązku szkolnego, 
jeśli nie ma zorganizowanej dla nich szkoły specjalnej na terenie ich 
zamieszkania i pobytu”5. Zatem „ustawa nie gwarantowała faktycz-
nie realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych”6. 

Głęboki kryzys ekonomiczny w latach 1929–1935 „w poważnym 
stopniu zaważył na losach oświaty i opieki nad dzieckiem. W latach 
1929–1935 nastąpiło wyraźne obniżenie wskaźnika realizacji przez 
dzieci obowiązku szkolnego w stosunku do okresu poprzedniego. 
W roku szkolnym 1928/29 poza szkołą znajdowało się około 121 tys. 

2 Cyt. za: M. Balcerek, Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej po-
łowie XX wieku, [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, War-
szawa 1990, s. 207.

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 208.
5 Ibidem, s. 211.
6 Ibidem.
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dzieci, a w roku szkolnym 1935 (według obliczeń ZNP) pozostawało 
poza nauką szkolną około miliona dzieci”7.

Również ważne wydarzenia społeczne i oświatowe okresu II RP 
dotyczyły opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz systemu ich 
kształcenia. Jednym z nich był Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski, 
który odbył się w dniach 14–19 kwietnia 1919 r. „Stosunkowo wiele 
uwagi zjazd poświęcił zagadnieniom opieki nad dzieckiem »chorym, 
kalekim i upośledzonym«”8. Podczas Zjazdu referaty na ten temat 
wygłaszali m.in.: Stanisław Kopczyński, Tadeusz Jaroszyński i Wła-
dysław Jarecki9, którzy wskazywali: 

[...] wśród ogółu dzieci szkolnych jest około 6% dzieci fizycznie i umysło-
wo upośledzonych, które wymagają szczególnej opieki i specjalnych form 
kształcenia. Obowiązki w tej dziedzinie powinny ciążyć na państwie. Dla 
roztoczenia prawidłowej opieki nad dziećmi proponowano wprowadzenie 
ustawowego obowiązku szkolnego oraz szerokiej sieci zakładów specjal-
nych dla dzieci niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo oraz dla 
mało zdolnych i opóźnionych w rozwoju umysłowym10. 

Kolejnym znaczącym wydarzeniem było powołanie Państwowe-
go Seminarium Pedagogiki Specjalnej w 1921 r., Państwowego Insty-
tutu Pedagogiki Specjalnej w 1922 r. oraz Sekcji Szkolnictwa Specjal-
nego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
w 1924 r. 

Duże znaczenie w dyskusji społecznej nad sytuacją dziecka 
z niepełnosprawnością w II RP miały kolejno organizowane Zjazdy 
Nauczycieli Szkół Specjalnych oraz Ogólnopolski Kongres Dziecka. 
Pierwszy Zjazd odbył się odbył się w dniach 19–22 grudnia 1925 r. 
w Warszawie w salach Państwowego Instytutu Głuchoniemych 
i Ociemniałych. 

 7 Ibidem, s. 209.
 8 Ibidem, s. 207.
 9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 208.
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Naczelnym zadaniem zjazdu było dążenie do nawiązania wzajemnej łącz-
ności wśród wszystkich pracowników szkolnictwa specjalnego, a więc za-
równo wśród nauczycieli czynnych w tej dziedzinie, jak i osób pracujących 
na polu naukowem i społecznem, współdziałających w rozwoju problemu 
kształcenia anormalnych i organizowania opieki nad niemi. Program Zjaz-
du wychodził z założenia, że zadanie to ma znaczenie zasadnicze, uzależ-
niające możliwość porozumienia się w sprawie rozwoju zagadnień orga-
nizacyjnych tego szkolnictwa oraz metod nauczania i wychowania dzieci 
anormalnych. To nawiązanie łączności, uzależniające zespolenie w pracy 
i wymianę myśli, jest nieodzownym warunkiem do postawienia sobie choć-
by najogólniejszych postulatów pracy na przyszłość11.

Drugi Zjazd Nauczycieli Szkół Specjalnych miał miejsce w 1934 r. 
Jego uczestnicy krytycznie ustosunkowali się do ustawy o ustroju 
szkolnym z 1932 r. Domagali się m.in.: przedłużenia obowiązku 
szkolnego dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, unormowa-
nia obowiązku przygotowania zawodowego młodzieży niepełno-
sprawnej oraz ograniczenia liczby dzieci niepełnosprawnych w kla-
sach do 20, a na okres trudności gospodarczych – do 24 uczniów12. 

Ogólnopolski Kongres Dziecka przebiegał w dniach od 2–4 paź-
dziernika 1938 r. „Obrady kongresu toczyły się wokół dwóch zasad-
niczych problemów: stosunku społeczeństwa do dziecka i jego po-
trzeb społecznych oraz podstawowych praw dzieci i młodzieży”13. 
Przedstawiono wówczas wniosek o rozbudowę zakładów i szkół 
specjalnych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami14.

Dużą wartość wartość dla sytuacji i wizerunku dziecka z nie-
pełnosprawnością w II RP miała działalność naukowa i praktyczna 
wybitnych pedagogów: Marii Grzegorzewskiej, Józefy Joteyko, Jana 
Hellmana, Michała Wawrzynowskiego, Janusza Korczaka, Natalii 
Han-Ilgiewicz, Janiny Doroszewskiej i Marii Stefanowskiej.

11 Sprawozdanie z I Polskiego Zjazdu Nauczycieli Szkół Specjalnych, „Szkoła Specjal-
na” 1926, nr 2, s. 69.

12 M. Balcerek, op. cit., s. 211.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 212.
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Również działalność wydawnicza w ramach Biblioteki Pedago-
giki Leczniczej przynosiła widoczne rezultaty. Szczególne znaczenie 
miała publikacja Jana Hellmana Szkoły i zakłady dla dzieci anormalnych 
jako kwestia społeczna oraz projekt sieci szkół specjalnych na terenach Rze-
czypospolitej w związku z materiałami statystycznymi (1921). Praca ta 
miała charakter programowy i po niewielkich uzupełnieniach stała 
się wytyczną działalności oświatowej i opiekuńczej w ówczesnej Pol-
sce w dziedzinie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Na uwa-
gę zasługują także publikacje Marii Grzegorzewskiej, Michała Waw-
rzynowskiego, Władysława Sterlinga i Gustawa Bychowskiego15. 

Czasopismo „Szkoła Specjalna”  
inicjatorem zmian w społecznym wizerunku  

dziecka z niepełnosprawnością w II rP

Czasopismo „Szkoła Specjalna”16 odegrało „podstawową rolę 
w upowszechnianiu dorobku praktycznego i teoretycznego pedago-
giki specjalnej w latach międzywojennych”17. Treści czasopisma zo-
stały podzielone na stałe części: Artykuły, Z pracy nauczycielskiej, 
Sprawozdania i oceny, Polemika, Kronika krajowa, Kronika zagra-
niczna, Książki nadesłane, Streszczenia francuskie18. 

15 Ibidem, s. 208.
16 „Szkoła Specjalna” – „kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i na-

uczania anormalnych, organ sekcji szkolnictwa specjalnego przy Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Redaktor – dr Maria Grzegorzewska. Wydaw-
ca w imieniu Związku Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych i redaktor odpo-
wiedzialny – Michał Wawrzynowski. Warszawa, redakcja: pl. Trzech Krzyży 4-6, 
Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej; Tel. 13-06. Administracja: ul. Świętokrzy-
ska Nr 30, Tel. 269-49; Konto PKO 9503”. Informacja pochodzi z pierwszej strony, 
pierwszego numeru czasopisma z października-grudnia 1924 r. Począwszy od 1933 
r., zmieniają się dane dotyczące redaktora odpowiedzialnego (Józef Czechowicz), 
wydawcy (Stanisław Machowski), adresu (od 1932 r. przy Al. Ujazdowskich 20, a od 
1933 r. na Wybrzeżu Kościuszkowskim 33).

17 M. Balcerek, op. cit., s. 218.
18 Informacja pochodzi ze s. 2 pierwszego numeru czasopisma.
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Czasopismo pełniło przede wszystkim funkcję informacyjną. 
Na jego łamach publikowano artykuły dotyczące środowiska osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz uświadamiano społeczeństwo 
w kwestiach kondycji zdrowotnej i społecznej tych osób, głów-
nie dzieci. Informowano także o funkcjonowaniu ośrodków opie-
kuńczych i zakładów specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych. 
W pierwszym numerze czasopisma redaktorzy napisali: 

Poza artykułami o treści naukowej, informacyjnej i sprawozdawczej „Szko-
ła Specjalna” będzie umieszczać sprawozdania ze zwiedzania zakładów 
specjalnych, z odpowiednich kongresów i zjazdów, sprawozdania z prac 
polskich i zagranicznych w dziedzinie psychopatologii, pedagogiki lecz-
niczej i opieki społecznej oraz sprawozdania z krajowych i zagranicznych 
czasopism pedagogiki specjalnej. Oprócz działu sprawozdawczego „Szkoła 
Specjalna” zamierza prowadzić dla informacji czytelników kronikę ważniej-
szych wypadków w kraju i za granicą w dziale opieki nad anormalnymi19. 

Informacje i objaśnienia o charakterze edukacyjnym, ukazujące 
się na łamach czasopisma, pozwalały czytelnikom poznać zasadni-
cze problemy związane z dysfunkcjami i ich genezą. W ówczesnych 
warunkach, w sytuacji małego dostępu do źródeł wiedzy, ta droga 
była bardzo ważna. Edukacyjną tematykę podejmowali w swych 
opracowaniach głównie lekarze. Na przykład Benedykt Dylewski 
w artykule Wady mowy i ich leczenie na terenie szkoły pisał: 

Choroby mowy (bełkotanie, jąkanie, seplenienie, mowa nosowa) są bar-
dzo rozpowszechnione; szczególnie często występują one u dzieci. Wiele 
z tych cierpień należy do udzielających się; dziecko może nabyć wadę od 
rodziców, nianiek, kolegów. Dlatego też ważnym jest, aby dzieci, zwłaszcza 
w okresie rozwoju mowy, miały wokół siebie tylko dobre jej wzory. Bardzo 
szkodliwy, niestety rozpowszechniony jest zwyczaj naśladowania przez 
starszych w pieszczotliwej formie złej wymowy dziecka. Naśladownictwo 
obok dziedziczności i złego przyzwyczajenia odgrywa ważną rolę w po-
wstawaniu wad mowy20.

19 M. Grzegorzewska, M. Wawrzynowski, op. cit., s. 3.
20 B. Dylewski, Wady mowy i ich leczenie na terenie szkoły, „Szkoła Specjalna” 

1930/1931, t. VII, s. 52.
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Władysław Sterling w opracowaniu Mongołowatość przedstawia 
problematykę życia biopsychicznego, społecznego i edukacyjnego 
osób z trisomią 21. W ówczesnej Polsce wiedza na ten temat miała 
skromny wymiar, a prawdziwe problemy tych osób i ich rodzin znali 
głównie lekarze. 

Anomalia po raz pierwszy opisana została przez Langdona Downa w 1866 
roku. Jest wrodzoną postacią zwyrodnienia cielesnego i psychicznego, po-
stacią, która określana bywa również jako idiotyzm mongołowaty, a za-
wdzięcza swą nazwę podobieństwu do rasy mongolskiej21. 

Czasopismo „Szkoła Specjalna” było także głosem mobilizują-
cym społeczeństwo do działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Świadczą o tym liczne publi-
kacje, m.in.: Anny Janowskiej, Janusza Korczaka i Antoniego Komo-
rowskiego. W pierwszym numerze czasopisma „Szkoła Specjalna” 
z 1924 r. czytamy: 

Społeczeństwo jednakże dotychczas prawie że udziału w tej akcji nie bierze, 
w dalszym ciągu zapatrując się na tę sprawę z punktu widzenia dobroczyn-
ności, może trochę humanitaryzmu... i to wszystko... Więc znowu trochę 
litości, miłosierdzia – tanecznych zabaw, rautów i koncertów kilka osób peł-
nych poświęcenia – ofiarnych i nic więcej. Żadnej syntezy, żadnego zrozu-
mienia i właściwego ujęcia, żadnej zmiany w pobudkach działania! I dalej 
tą drogą utarło się dowodzenie, że najpierw trzeba zaspokoić w zupełności 
prawa do nauki i wychowania dziecka normalnego, potem może, kiedyś, 
jak szkoły wszystkie dla normalnych będą już zaopatrzone – i ta kwestia 
wypłynie. I społeczeństwo nie widzi, bo zamyka oczy, konsekwencji, jakie 
to pociąga za sobą. Nie wie, bo wiedzieć nie chce, co stanie się z dzieckiem 
usuniętem ze szkoły normalnej, które wychowa ulica, głód, nędza, ponie-
wierka i zły doradca – sprytniejszy kolega22. 

Na łamach czasopisma z lat 1924–1939 można znaleźć przejmu-
jące w swej wymowie fotografie, ryciny oraz opisy warunków życia 

21 W. Sterling, Mongołowatość, „Szkoła Specjalna” 1935/1936, nr 2, s. 65.
22 M. Grzegorzewska, M. Wawrzynowski, op. cit., s. 3.
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warszawskich rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne. Rodzi-
ny te mieszkały głównie na przedmieściach, w ruderach, piwnicach 
i suterenach, w pomieszczeniach zagrzybionych, często bez drzwi lub 
okien. Tymczasowość i niski standard warunków mieszkaniowych 
powodowały zagrożenie zdrowia i życia dzieci. Dodatkowo stan ten 
pogarszał brak opieki rodzicielskiej, a także choroby i uzależnienia. 
Trudna codzienność sprawiała, że dzieci poszukiwały dla siebie miej-
sca na ulicy. Artykuł Anny Janowskiej Warunki życia rodzin dzieci upo-
śledzonych umysłowo w Warszawie23 dobrze obrazuje tę sytuację:

Prócz tych dzieci pociąganych przed Sąd dla nieletnich, zamykanych 
w areszcie za żebranie, bitych przez policjantów – są też w Warszawie takie 
dzieci, dla których miejsca wprost nie ma na świecie. Są to właśnie mali 
psychopaci z równoczesnym upośledzeniem umysłowym. Normalna szko-
ła czym prędzej się ich wyzbywa, szkoła specjalna dzisiejsza je usuwa, dom 
wypędza je na ulicę, która jedna przygarnia te istoty odepchnięte przez 
wszystkich, a podatne na wszelkie występki24.

Kolejną funkcją omawianego czasopisma było kształtowanie po-
stawy nauczycieli wobec problemów społecznych i edukacyjnych 
dziecka z niepełnosprawnością. Twórcy czasopisma, redaktorzy 
i autorzy publikacji mobilizowali środowisko nauczycielskie, kształ-
towali w trudzie ich postawę, wzywali do obrony praw tych dzieci. 

Stosunek świata nauczycielskiego do tego zagadnienia długo bardzo był ra-
czej bierny zupełnie. Jednakże jednostki, które szły do ciężkiej, ale i ciekawej 
pracy przy tym warsztacie szkolnictwa, rozumiały ważne znaczenie spo-
łeczne i pedagogiczne tego problematu i szły do pracy z przekonaniem, że 
idą służyć zapoznanej, ale doniosłej sprawie, w której rozwoju współdziałać 
należy, wpływając na jej należyte zrozumienie, ujęcie oraz na wyrobienie 
czynnego do niej stosunku kolegów i społeczeństwa. Ideowa i wytężona 
praca kolegów w szkołach specjalnych, nowopowstające placówki na tem 
polu, wreszcie stale posuwająca się naprzód realizacja obowiązku szkolnego 

23 A. Janowska, Warunki życia rodzin dzieci upośledzonych umysłowo w Warszawie, 
„Szkoła Specjalna” 1936/1937, nr 1, s. 11.

24 Ibidem, s. 22.
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zaczęły stopniowo i coraz żywiej zwracać uwagę całego świata nauczyciel-
skiego na zagadnienie opieki wychowawczej nad dziećmi anormalnemi25. 

Wymiana myśli i doświadczeń w zakresie kształcenia dzieci 
niepełnosprawnych i doskonalenia metod pracy z nimi to kolejna 
funkcja kwartalnika „Szkoła Specjalna”. Zagadnieniem, któremu po-
święcano wiele uwagi, było przygotowanie uczniów niepełnospraw-
nych do pracy zawodowej. Wskazywano na potrzebę takiego ksztł-
cenia, by w zależności od rodzaju dysfunkcji i stopnia jej nasilenia 
uczniowie ci mogli pracować i zarabiać na swoje utrzymanie. 

Maria Strasburger w artykule Wybór zawodu dla młodzieży niedo-
rozwiniętej pisze: 

Dla upośledzonych wybierać trzeba zawody nie wymagające poczucia od-
powiedzialności, skupienia uwagi, szybkiej orientacji ani zmysłu kombina-
cyjnego, zawody, w których mniejsze jest niebezpieczeństwo nieszczęśli-
wych wypadków, wykonywane pod ciągłym dozorem, nie wystawiające na 
pokusy ulicy i niebezpieczeństwo złego towarzystwa oraz nie oddziaływu-
jące szkodliwie na zdrowie. Bardzo stosowne dla nienormalnych są zawody 
automatyczne, jednostajne. W zawodach tych niedorozwinięci dochodzą 
niejednokrotnie do większej wprawy i doskonałości niż robotnicy myślący 
i inteligentni26.

Władysław Jarecki w artykule Braki szkolnictwa specjalnego w Pol-
sce porusza zagadnienie opieki i kształcenia osób niewidomych i głu-
chych. Wskazuje na problemy tych osób związane z ich codziennym 
życiem i potrzebami. Uświadamia, że niewidomi i głusi mogą speł-
niać się w rolach społecznych i zawodowych przy pomocy zdrowej 
części społeczeństwa. 

Ociemniali należą do kategorii ludzi, którzy mogą pracować na swoje utrzy-
manie, lecz nie są w stanie obejść się bez opieki ze strony społeczeństwa, co 
wynika z samej istoty ich kalectwa. Po ukończeniu więc szkoły ociemniały 

25 M. Grzegorzewska, M. Wawrzynowski, op. cit., s. 2.
26 M. Strasburger, Wybór zawodu dla młodzieży niedorozwiniętej, „Szkoła Specjal-

na” 1925, nr 3, s. 188–196.
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nie jest w stanie poszukać sobie lokalu i zarobkować, on musi mieć ten lo-
kal i warsztat przygotowany, o ile go nie ma, życie stanie się dla niego nie 
do zniesienia: po wielu poniżeniach i kłopotach może być umieszczony 
w schronisku dla nieuleczalnych, gdzie będzie wegetował wśród starców 
i kalek27.

Janusz Korczak zajmuje uwagę czytelników problematyką ma-
łych dzieci. Życie w środowisku dysfunkcjonalnym zmusza je do 
popełniania czynów zabronionych i społecznie nagannych. Uzasad-
nia więc konieczność powołania placówek ponownej socjalizacji dla 
małych dzieci na odrębnych zasadach niż pozostałe dla starszej mło-
dzieży i dorosłych. Problem ten porusza w artykule Dzieci występne 
w wieku przedszkolnym: 

Byłoby śmieszne domagać się zakładów karnych czy poprawczych dla pię-
cioletnich występnych. Ale i dla młodzieży występnej żądamy zakładów 
leczniczych. W większym stopniu są one potrzebne dla najmłodszych. Bo 
społeczeństwo to jest zupełnie nieradne, bo obronić się samo nie może, bo 
opieka nie może, nie umie, nie wie, jak niemi kierować i stosuje jedynie me-
todę klapsa i zamknięcia w ciemnej komórce28. 

Zagadnieniem, które pozostawało pilną, ale trudną do rozwiąza-
nia sprawą w okresie II RP był system opieki nad dziećmi niedosto-
sowanymi społecznie, szczególnie tymi, które popełniły czyny ka-
ralne. Na stronach czasopisma „Szkoła Specjalna” znajduje się wiele 
publikacji na ten temat. Na przykład Antoni Komorowski (sędzia  
dla nieletnich miasta stołecznego Warszawy)29 w artykule Sądy dla 
nieletnich w Polsce pisał: 

Sprawa należytej i prawidłowej opieki nad opuszczonemi, zaniedbanemi 
i krzywdzonemi dziećmi, które już popełniły przestępstwo lub są na drodze 

27 W. Jarecki, Braki szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3, 
s. 211– 218.

28 J. Korczak, Dzieci występne w wieku przedszkolnym, „Szkoła Specjalna” 1925, 
nr 3, s. 243.

29 A. Komorowski, Sądy dla nieletnich w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3, 
s. 253.
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do niego, jest nader żywotną i nie da się rozwiązać jedynie staraniem sił 
społecznych w postaci różnego rodzaju towarzystw, lig, patronatów i kół 
opieki oraz pomocy tym przyszłym obywatelom kraju, którym los w za-
raniu ich życia nie dał należytej opieki. W tym względzie państwo winno 
w szerokim zakresie dopomóc siłom społecznym lub całkowicie ująć w swe 
ręce opiekę nad nieletnimi, gdyż w przeciwnym razie nie uleczy chorych 
tkanek, a spowoduje powolny rozkład całego organizmu. [...] Dziecko, które 
popełniło przestępstwo, wymaga nie kary, lecz racjonalnego wychowania, 
opieki i pomocy30.

Zofia Rozenblum na łamach pisma analizuje tę problematykę 
w kontekście dzieci niepełnosprawnych. W artykule Dzieci specjalnej 
troski31 napisała: 

Brak izby zatrzymań nie pozwala poddać podsądnych dłuższej obserwacji 
ani wyrwać ich z dotychczasowego środowiska, co najczęściej jest wprost 
nieodzownym warunkiem dokładnego zorientowania się, z jakim typem 
dziecka ma się do czynienia. W braku odpowiednich zakładów opiekuń-
czo-wychowawczych sędzia jest niejednokrotnie zmuszony zastosować na-
tychmiastowe osadzenie w areszcie, o ile podsądny jest zupełnie bezdom-
nym, względnie nałogowym włóczęgą”32.

Z przytoczonego fragmentu wynika, że w systemie opiekuńczym 
okresu II RP brakowało specjalnych zakładów dla dzieci z dysfunk-
cjami, które popełniały czyny karalne. Powierzchowna diagnoza sta-
wała się najczęściej początkiem niewłaściwych decyzji związanych 
z resocjalizacją tej grupy nieletnich.

Czasopismo „Szkoła Specjalna” pełniło również funkcję kształ-
cącą w odniesieniu do nauczycieli i całego społeczeństwa. Wskazuje 
na to chociażby fragment artykułu Zamiast programu Marii Grzego-
rzewskiej i Michała Wawrzynowskiego33: 

30 Ibidem.
31 Z. Rozenblum, Dzieci specjalnej troski, „Szkoła Specjalna” 1928/1929, nr 1–2, 

s. 19–43.
32 Z. Rozenblum, op. cit., s. 19.
33 M. Grzegorzewska, M. Wawrzynowski, op. cit., s. 2.
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Służąc zarówno rozwojowi metod nauczania i wychowania anormalnych, 
jak i założeniom samokształceniowym nauczycieli szkół specjalnych, „Szko-
ła Specjalna” winna być jednym z podstawowych terenów wymiany myśli, 
czerpania wiadomości w dziedzinie naukowej, organizacyjnej i metodolo-
gicznej tego szkolnictwa oraz zbliżenia intelektualnego rozsianych po całym 
kraju Kolegów i Koleżanek. Wszyscyśmy pracujący na tej niwie przynieść 
tu winni ku pożytkowi ogólnemu nasze wiadomości, doświadczenia i ob-
serwacje poparte wynikami pracy. Nie usuwać się z niechęcią, nie patrzeć 
biernie na tę pracę, nie krytykować na uboczu, a więc nieprodukcyjnie, lecz 
z myślą życzliwą i z wiarą w pomyślny rozwój wziąć w niej żywy udział. 
Współdziałać w opracowywaniu zagadnień metodologicznych i organi-
zacyjnych, nadsyłać informacje, zapytania, krytyczne uwagi co do kierun-
ku, charakteru i rozwoju pisma, tak aby każdy z nas czuł się współtwórcą 
i współpracownikiem34.

Funkcję kształcącą odzwierciedla również opracowanie Sergiu-
sza Hessena Pedagogika specjalna i pedagogika ogólna35. Autor pisze 
w nim: 

[...] wychowanie dzieci anormalnych odróżnia się od wychowania dzieci 
normalnych nie zasadniczo, lecz charakterem swej negatywnej strony, czy-
li swej techniki. [...] W pedagogice specjalnej największy akcent kładzie się 
na kompensację braków tkwiących w organizmie wychowanka. W wycho-
waniu dzieci normalnych akcent ten przesuwa się na usunięcie przeszkód 
przez jak najbardziej higieniczną i ekonomiczną organizację pracy wycho-
wawczej oraz na kompensację braków środowiska społecznego36. 

Czasopismo „Szkoła Specjalna” przyczyniało się zatem do szero-
kiej pedagogizacji społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, 
do podnoszenia poziomu wiedzy i kształtowania świadomości spo-
łecznej w tym zakresie. Pedagodzy, psycholodzy, lekarze i działacze 
społeczni skupieni wokół Marii Grzegorzewskiej, „przenosząc i ada-
ptując na grunt polski doświadczenia krajów europejskich, opraco-

34 Ibidem, s. 3.
35 S. Hessen, Pedagogika specjalna i pedagogika ogólna, „Szkoła Specjalna” 1937–

1939, nr 1–5.
36 Ibidem, s. 12.
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wali podstawy organizacji szkolnictwa specjalnego w Polsce, jedno-
cześnie próbując budować własną, swoiście polską, teorię kształcenia 
i wychowania upośledzonych”37. 

Podsumowanie 

Analiza treści artykułów zamieszczonych na łamach kwartalnika 
„Szkoła Specjalna” z okresu międzywojennego (1924–1939) pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków na temat sytuacji spo-
łecznej dziecka z niepełnosprawnością. 

1. Czasopismo to odegrało przede wszystkim funkcję informa-
cyjną oraz kształtującą postawy społeczeństwa wobec proble-
mów osób niepełnosprawnych.

2. Informacje docierały do środowisk społecznych za pośred-
nictwem nauczycieli, pedagogów specjalnych pracujących 
w szkołach i zakładach specjalnych (możliwa była prenume-
rata czasopisma).

3. Ważnym czynnikiem warunkującym rozpowszechnianie wie-
dzy na temat dziecka z niepełnosprawnością był nakład wy-
dawniczy kwartalnika. Niestety, w analizowanym okresie 
w stopce redakcyjnej czasopisma nie ma informacji na temat 
nakładu. Natomiast pojawiały się zapisy38, że członkowie ZNP 
otrzymywali bezpłatnie czasopismo „Szkoła Specjalna” jako 
dodatek do „Głosu Nauczycielskiego”. 

4. Istotny był wysoki poziom aktywności pedagogów teorety-
ków i praktyków w kwestii podejmowania na łamach prasy, 
w środowiskach pracy i w środowiskach społecznych walki 
o prawa dziecka niepełnosprawnego oraz inicjowania działań 
społecznych na rzecz poprawy warunków życia ich rodzin.

5. Rzeczywista sytuacja społeczna dziecka z niepełnosprawno-
ścią w II RP odbiegała od obrazu postulowanego i kreowane-

37 M. Balcerek, op. cit., s. 219.
38 „Szkoła Specjalna” 1933/1934, nr 2 i 3.
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go na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna”. Świadczą o tym 
chociażby wspomniane artykuły Antoniego Komorowskiego 
czy Zofii Rozenblum. 

Wykluczenie społeczne towarzyszyło dzieciom niepełnospraw-
nym wówczas, następnie przez ponury okres Polski Ludowej, a w 
dzisiejszych czasach, mimo deklarowanych i realnych działań inklu-
zyjnych, wciąż jest obserwowanym zjawiskiem. 
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Znieczulica chamstwo
Średnio raz na parę dni
Ktoś mnie wrzuca do wora
Z imbecylami
Stawiając z idiotami w jednym rzędzie.
Ignoranci nie warci splunięcia.
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Zamiast zrozumieć
Że nie jesteśmy orłami intelektu
Dalej zaciskają wokół nas
Tę obręcz niezrozumienia
Pewnych uchybień.
Każdy człowiek jest inny.
Wywyższając się
Sami się zaniżacie.
Kto poniża
Sam jest niski.
Poniżanie niezrozumienie.

Marek Jankowski1

Rozważania na temat sztuki jako sposobu włączania osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa rozpoczęłam 
wierszem nadesłanym na I Przegląd Poezji Osób Niepełnospraw-
nych „Trzecia Przestrzeń”2. Jest to wypowiedź niepełnosprawne-
go intelektualnie twórcy, poruszająca temat społecznej segregacji 
i wyłączania osób z niepełnosprawnością z nurtu życia społecznego 
i kulturalnego. To głos sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości. Nie 
przypadkiem to właśnie język sztuki dał autorowi wiersza narzędzie 
do wyrażenia, a wręcz wykrzyczenia swojego buntu.

Tezą artykułu jest to, że twórczość (sztuka) może być sposobem 
społecznego włączania, rozumianego jako proces odzyskiwania 
dla społeczeństwa jednostek i całych grup środowiskowych, w tym 
przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki uniwersalizmowi języka sztuki może ona stać się szan-
są na to, by głos osób z niepełnosprawnością intelektualną „choćby 

1 Marek Jankowski jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w So-
snowcu, jako autor brał udział w projekcie „Trzecia Przestrzeń”, jego wiersz znalazł 
się w wyborze poezji I Przeglądu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Trzecia Prze-
strzeń”.

2 „Trzecia Przestrzeń” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach, którego celem jest integracja środo-
wiska lokalnego poprzez sztukę.
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początkowo wątły i nieśmiały, nieporadny”3 został usłyszany. Może 
stanowić to początek społecznej tolerancji, a w efekcie włączania 
osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Artyści niepełnospraw-
ni intelektualnie istnieją bowiem w wytworzonych przez siebie dzie-
łach w sposób pełny i autentyczny, a sztuka stanowi często jedyną 
formą dialogu, jaką prowadzą ze światem.

Warunki obecności twórczości  
osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w przestrzeni życia społecznego

Aby twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną mogła 
zaistnieć w przestrzeni życia społecznego i kulturalnego, konieczny 
jest splot kilku czynników (schemat 1). 

Zainteresowanie zjawiskiem. Problematyka twórczości osób 
z niepełnosprawnością intelektualną od wielu lat poruszana jest 
w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej. Wątki te są jednak 
rozproszone i przedstawiane w sygnalny sposób4. Refleksje na temat 
twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną przekraczają 
granice wypowiedzi pedagogicznej, wkraczając w rejony estetyki 
i sztuki. Pozbawiona własnej autonomii, zdaje się przynależeć do 
różnych dziedzin nauki: wiedzy o kulturze, pedagogiki, psycholo-
gii, socjologii, a także filozofii i medycyny. Rodzi to problemy natu-
ry metodologicznej, dopuszcza eklektyzm oraz fragmentaryczność 
analizy5. Trudno zatem o syntezujące studium z zakresu twórczości/
sztuki osób z niepełnosprawnością.

3 D. Krzemińska, Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
O bytowaniu na pograniczu, [w:] Świat pełen znaczeń, red. J. Baran, S. Olszewski, Kra-
ków 2009, s. 574.

4 K. Parys, Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, Impuls, Kraków 2013, s. 41.

5 I. Jajte-Lewkowicz, Słowo wstępne, [w:] Terapia i teatr. Wokół problematyki ludzi 
niepełnosprawnych, red. I. Jajte-Lewkowicz, POS, Łódź 1999, s. 7.
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Podobnie dzieje się w obszarze szeroko pojętej aktywności twór-
czej. Odnajdziemy tam wiele sposobów na „praktykowanie twórczo-
ści”, począwszy od działań związanych z arteterapią, a skończywszy 
na otwartych formach działalności twórczej osób z niepełnospraw-
nością intelektualną.

Niezależnie od sposobu patrzenia na zjawisko twórczości osób 
z dysfunkcjami intelektualnymi warta podkreślenia jest aktywność 
osób i organizacji wspierających twórczość osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną – od zachwytu nad ich twórczością z perspektywy 
widza, poprzez różne działania wspomagające ich w procesie two-
rzenia, aż do promocji tej sztuki. 

zainteresowanie 
zjawiskiem

świadomość 
terapeuty/
opiekuna

środowisko

sposoby 
promocji

obecność  
twórczości

osób niepełno-
sprawnych  
w kulturze

Schemat 1. Warunki obecności twórczości osób niepełnosprawnych w kulturze

Źródło: opracowanie własne.
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Świadomość instruktora/opiekuna. Niezwykle ważną rolę w roz-
woju twórczości osób z deficytami intelektualnymi odgrywa otocze-
nie, gdyż ich samorozwój i doskonalenie bez pozytywnego udzia-
łu osób trzecich (rodziny, terapeuty, instruktora) jest utrudnione. 

Poniżej przedstawiam zestaw cech opiekuna/instruktora/reży-
sera, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój twórczości osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, mogą wspomóc, ułatwić i wy-
tyczyć kierunek rozwoju twórczości; przeciwstawiam im zaś cechy, 
które stanowią zagrożenie dla samodzielnego rozwoju twórczego.

Tabela 1. Pozytywne vs. negatywne cechy opiekuna  
osób niepełnosprawnych intelektualnie

Pozytywne cechy Negatywne cechy
pobudzanie wyobraźni narzucanie własnych wizji
przyglądanie się indywidualnym 
preferencjom twórcy

dobór technik uznanych przez 
instruktora za najodpowiedniejsze

pobudzanie do poszukiwania 
inspiracji w otaczającym świecie,  
we własnym doświadczeniu

narzucanie tematu twórczości

akceptacja rytmu pracy twórcy praca „na akord”
szacunek dla samego procesu 
tworzenia

nastawienie na doskonały efekt 
końcowy1

Źródło: S. Pawlik, Drogi rozwoju talentu niepełnosprawnych intelektualnie artystów,  
[w:] Zbliżanie światów osób (nie-)pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki,  

t. I, red. A. Stankowki, I. Wendreńska, Rużomberok 2013, s. 152. 

Sposoby promocji. Umiejętne promowanie twórczości osób 
z niepełnosprawnością intelektualną może sprawić, że będzie ona 
dostępna dla szerszego grona odbiorców, co jest zjawiskiem pożąda-
nym pod warunkiem, że zainteresowanie twórczością będzie wyni-
kać z wartości samego dzieła, a nie z litości dla jego twórcy. Czesław 
Kosakowski zauważa:

[…] niepełnosprawność dotyczy autora, a nie dzieła, nie powinno się więc 
go postrzegać przez pryzmat przypadłości twórcy. Kryteria oceny powinny 
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być jednakie dla twórców pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością. 
Pozbawienie równych szans to również forma dyskryminacji6.

Wytworu nie należy zatem traktować jako ubocznego efektu pro-
wadzonej terapii. Twórczość dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną wymaga osadzenia jej w szerszym, nie tylko terapeu-
tycznym, kontekście. Wytwór (rysunek, rzeźba, spektakl), obdarzo-
ny cechami indywidualnego przekazu, jest wartością samą w sobie. 
Niejednokrotnie zadziwia i intryguje formą wykraczającą poza utar-
te schematy. Zetknięcie z takim dziełem może budzić w odbiorcy re-
fleksję, zachwyt i wewnętrzną radość7.

Jak stworzyć odpowiednie warunki do spotkania z dziełem nie-
pełnosprawnego intelektualnie artysty możliwie jak największej gru-
pie odbiorców? Jest to zadanie niezwykle trudne. Wyjście z izolacji 
wymaga bowiem przełamywania wielu barier i ograniczeń tkwią-
cych zarówno w środowisku społecznym, jak i w samych osobach 
niepełnosprawnych i ich najbliższym otoczeniu.

Aby działania promujące twórczość artystów z niepełnospraw-
nością intelektualną miały bardziej otwarty charakter, warto wyjść 
poza najbliższe otoczenie i szukać nowych, przyjaznych osobie nie-
pełnosprawnej przestrzeni prezentacji (teatralnej, plastycznej), które 
są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Coraz więcej miejsc 
związanych z kulturą (muzea, teatry, domy kultury) otwiera się na 
działania promujące sztukę osób z niepełnosprawnością i włączanie 
ich twórczości w główny nurt. Środowiska osób niepełnosprawnych 
muszą jednak wyjść z propozycją ciekawą, profesjonalną, skoncen-
trowaną na walorach twórczości osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, a nie na samej niepełnosprawności.

6 Cz. Kosakowski, Twórczość osób z niepełnosprawnością – wielość spojrzeń, wielość 
problemów, [w:] Świat pełen znaczeń, red. J. Baran, S. Olszewski, Impuls, Kraków 2006, 
s. 26.

7 P. Rojek, P. Zatorski, Promocja sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną na 
przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej UNIKAT, [w:] Artyści niepełnosprawni w życiu 
zawodowym i społecznym. Materiały pokonferencyjne II Konferencji NIKIFORY, red. B. So-
chal, Fundacja Wspólna Droga, Warszawa 2009, s. 65.
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Podsumowując rozważania dotyczące promocji twórczości arty-
stów z niepełnosprawnością, można wyróżnić kilka czynników mo-
gących pozytywnie wpłynąć na obraz ich twórczości:

– szacunek dla wytworu artysty z niepełnosprawnością intelek-
tualną, ze względu na wartość samego wytworu,

– jakość i profesjonalizm wykonania wytworu,
– jakość wydawanych materiałów promocyjnych,
– łamanie schematów, poszukiwanie nowych możliwości i prze-

strzeni dla promocji twórczości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,

– wyjście poza środowisko osób z niepełnosprawnością.
Środowisko. Najnowsze definicje niepełnosprawności intelek-

tualnej zwracają uwagę na znaczenie kontekstu środowiskowego, 
w którym funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością intelektualną. 

Aktywność twórcza ma miejsce w szeroko pojętej rzeczywistości 
społecznej – dla twórczości osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną środowisko tworzenia i jego klimat jest warunkiem aktu twórcze-
go8. Chodzi o zbudowanie bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej do 
rytmu aktywności twórczej osoby z deficytami. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają mniejszą siłę 
przebicia w zakresie działania twórczego9. Zgodnie z ekologiczną 
koncepcją rozwoju twórczości, aby mogły one rozwinąć swoje pre-
dyspozycje i zdolności, niezbędne jest sprzyjające środowisko na 
wszystkich poziomach oddziaływań: począwszy od rodziny, szko-
ły, placówki pobytu, poprzez relacje między środowiskami, oddzia-
ływania dalszych czynników, takich jak media, aż po system norm 
i wartości obowiązujących w społeczeństwie. W rozwoju twórczości 
poszczególne elementy przenikają się wzajemnie i współdecydują 
o sobie.

8 Ibidem, s. 23.
9 H. Olechnowicz, Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, 

WSiP, Warszawa 1994, s. 25.
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Sztuka drogą włączania

Świadomość społeczna decyduje o usytuowaniu osoby niepeł-
nosprawnej w społeczeństwie. Inkluzja społeczna oznacza zatem 
poczucie przynależności do środowiska lokalnego, uczestnictwo 
w różnych przejawach kultury i ich przekształcanie, a także postawę 
akceptującą różnorodność osób z niepełnosprawnością i ich podmio-
towość. Inkluzja polega na wypracowaniu nowego podejścia do osób 
niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.

EKSKLUZJA SEGREGACJA

INTEGRACJA INKLUZJA

Schemat 2. Modele postaw społecznych
Źródło: zasoby własne.

Powyższy schemat obrazuje postawy społeczne wobec osób z nie-
pełnosprawnością – od wykluczenia osoby z niepełnosprawnością  
ze społeczeństwa, poprzez segregację, integrację, aż po inkluzję.

Czterem zaprezentowanym postawom społecznym można przy-
pisać postawy wobec twórczości osób z niepełnosprawnością:

– postawa niedopuszczająca osób niepełnosprawnych do proce-
su tworzenia,
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– postawa dopuszczająca istnienie twórczości tylko jako procesu 
związanego z arteterapią,

– postawa dopuszczająca istnienie twórczości osób z niepełno-
sprawnością, ale przy założeniu, że twórczość ta nigdy nie zy-
ska szerokiego grona odbiorców,

– postawa nieróżnicująca twórczości na twórczość osób spraw-
nych i niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna intelektualnie dzięki twórczości rozu-
mianej w sposób otwarty (postawa IV) ma szansę na wyjście poza 
ramy swojego niejednokrotnie zamkniętego świata i samodzielne 
kształtowanie swego społecznego wizerunku, a tym samym spo-
sobu postrzegania jej przez środowisko społeczne. Twórczość jest 
więc ważnym czynnikiem wspierającym inkluzję społeczną osób 
z deficytami intelektualnymi. Sytuacje, w których osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną mają możliwość wypowiedzi poprzez 
ekspresję artystyczną, mogą stać się „trzecią przestrzenią”, miejscem 
budowania innych niż dotąd relacji pomiędzy osobami sprawnymi 
i niepełnosprawnymi intelektualnie10. W sztuce jako miejscu spotka-
nia światów możliwe jest pojawienie się nowych form społecznej so-
lidarności oraz szansy na zacieranie się różnic między dwoma świa-
tami na rzecz wspólnego elementu, jakim jest język twórczości.

Włączanie poprzez teatr

Sztukę jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością do 
społeczeństwa omówię na przykładzie działalności teatralnej. W jaki 
sposób teatr może stać się sposobem na przezwyciężanie społecz-
nych barier w relacjach sprawny – niepełnosprawny? 

Teatr jest sztuką najbardziej zespołową i wspólnotową ze wszyst-
kich sztuk, oferującą nadzwyczajną jakość spotkania na wielu płasz-

10 D. Krzemińska, Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
O bytowaniu na pograniczu, [w:] Świat pełen znaczeń, op. cit., s. 574.
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czyznach11 – zarówno na płaszczyźnie wewnątrzgrupowej, jak i w 
relacji indywidualnej i zespołowej aktor – widz. Teatr nie istnieje bez 
swojego widza, jest interakcyjny ze swej natury.

Daje możliwość przełamania utrwalonych postaw psychospołecznych izo-
lujących ludzi niepełnosprawnych, możliwość wyzwolenia ich z poczucia 
alienacji, samotności, bezradności12. 

W tym kontekście warto odwołać się do koncepcji Teatru Uci-
śnionych (Theatre of the Oppressed) Augusta Boala, reżysera, akty-
wisty brazylijskiego, Koncepcja ta powstała w latach 70., w okresie 
dyktatury w Brazylii. Początkowo był to teatr politycznie zaangażo-
wany; z czasem zaś stał się narzędziem zmiany społecznej w prze-
ciwstawianiu się wszelkim formom dyskryminacji na tle kulturo-
wym, płciowym, etnicznym, rasowym, seksualnym, politycznym, 
religijnym, ekonomicznym i historycznym. 

Augusto Boal wykorzystał teatr jako narzędzie dialogu społecz-
nego. Uważał, że każdy człowiek ma prawo do wyrażenia siebie po-
przez sztukę. Teatr Uciśnionych to teatr społecznie zaangażowany, 
nastawiony na szukanie rozwiązań istniejących w naszych społecz-
nościach opresji, mający wzmacniać demokrację i współdziałanie 
obywateli – członków społeczności.

Teatr Uciśnionych pozwala na włączenie do debaty społecznej 
szerszej grupy osób, w tym również tych, które często są marginali-
zowane. Pomaga szukać rozwiązań, które uwzględniają perspekty-
wę każdego13.

Istnieje wiele światowych przykładów działalności teatralnej 
(Blue Teapot Theatre, Nalaga’at Center, Teatr RambaZamba) zmie-
niającej społeczną świadomość, gdzie teatr staje się miejscem, w któ-
rym niepełnosprawni aktorzy, mówiąc we własnym imieniu, sięgają 
do tematów uniwersalnych, zrozumiałych dla każdego człowieka, 

11 I. Jajte-Lewkowicz, op. cit., s. 7.
12 Ibidem.
13 www.stop-klatka.org.pl/teatr-ucisnionych ; www.hfhr.org.pl [10.04.2015].
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a w każdy z tych tematów – jak zauważa Justyna Sobczyk, reżyserka 
Teatru 21 – „wpisane są mechanizmy stygmatyzacji i wykluczenia”14.

Blue Teapot Theatre jest profesjonalną grupą teatralną two-
rzoną przez 9 aktorów z niepełnosprawnością intelektualną. Przy 
Blue Teapot w 2010 r. powstała trzyletnia szkoła aktorska dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (Performing Arts School), która 
umożliwia im uzyskanie certyfikatu Futher Education nad Training 
Awards Council (FETAC) w zakresie sztuk performatywnych. Za-
łożeniem Blue Teapot jest stworzenie miejsca do rozwoju twórczej 
tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zmiana 
społecznej świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnością in-
telektualną dzięki medium, jakie stanowi teatr. Osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną dzięki swojemu talentowi i kreatywności 
mają zatem szansę mówienia we własnym imieniu15.

Blue Teapot Theatre pojawia się na najważniejszych irlandzkich 
festiwalach teatralnych (Dublin Fringe Festival, Galeway Interna-
tional Arts Festival). Jego najczęściej nagradzamym spektaklem jest 
Sanctuary (Schronienie) – sztuka utrzymana w realistycznej konwen-
cji, zbudowana ze „scenek z życia”, w których artyści poruszają te-
mat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną16.

Nalaga’at Center (z hebr. „dotknij”) to izraelski teatr tworzony 
przez osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu, którego działalność dała 
początek innych przedsięwzięciom. W ramach Nalaga’at Center (or-
ganizacja non-profit) organizowane są warsztaty (język migowy, 
próbowanie wina w ciemności czy lepienie w glinie w ciemnościach), 
prowadzona jest restauracja Blackout pogrążona w całkowitej ciem-
ności oraz kawiarnia Capish Cafe, obsługiwana również przez osoby 
niewidome i niesłyszące. 

Początki Nalaga’at Center sięgają lat 90., kiedy artystka szwedzka 
Adina Tal została poproszona o poprowadzenie warsztatów teatral-

14 J. Sobczyk, O!swój: Podręcznik, wydanie internetowe: http://teatr21.pl/wp 
content/uploads/2015/02/podrecznik_oswoj.pdf.

15 http://www.blueteapot.ie/about-us [10.04.2015].
16 J. Crawley, Dotknij, działaj, włącz, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiado-

mosc/1017636.html [10.04.2015].
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nych dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Jej teatralne poszuki-
wanie, uwieńczone zostało przygotowaniem pierwszego spektaklu 
Light is Heard in Zig Zag (Światło brzmi jak zyg zag), który pozwalał 
lepiej zrozumieć rzeczywistość osób niepełnosprawnych17.

Najważniejszym spektaklem Nalaga’at jest Not by Bread Alo-
ne (Nie samym chlebem), w którym jedenastu aktorów z dysfunkcją 
wzroku i słuchu zabiera publiczność w magiczną podróż do swego 
wewnętrznego świata ciemności, ciszy i... chleba. To uteatralizowana 
wersja doświadczenia, jakie mógłby wynieść gość restauracji Blacko-
ut. Od 2007 r. przedstawienie grane jest przy pełnej sali kilka razy 
w tygodniu18.

Teatr RambaZamba stanowi doskonały przykład zespołu inte-
grującego ludzi sprawnych i z niepełnosprawnością intelektualną. 
Działa przy niemieckim Stowarzyszeniu Sonnenuhr (Zegar słonecz-
ny). Jest to teatr z zawodowymi, zatrudnionymi na etatach, niepeł-
nosprawnymi aktorami. Powstał w Berlinie w 1991 r. W ciągu kilku 
lat działalności z niszowego teatru przeobraził się w jedno z najcie-
kawszych przedsięwzięć artystycznych związanych z osobami nie-
pełnosprawnymi w Europie. RambaZamba nie uchyla się od trud-
nych, często kontrowersyjnych tematów. Dotyka trudnych kwestii 
społecznych i politycznych. Twórcy teatru (Gisela Höne i Klaus Er-
torth, rodzice Moritza z zespołem Downa) chcą tworzyć teatr, „który 
dla odbiorców stałby się wyzwaniem artystycznym i intelektualnym, 
a dla aktorów – miejscem podporządkowanym ich wrażliwości, wy-
jątkowej ekspresji i wyobraźni, miejscem w którym czuli by się po 
prostu dobrze”19.

teatr 21

W Polsce również podejmowane są próby przezwyciężania spo-
łecznych barier. Warszawski Teatr 21, grupa złożona z osób z zespo-

17 Ibidem.
18 http://nalagaat.org.il/en/theater/ [10.04.2015]; J. Crawley, op. cit.
19 K. Krawczyk, RambaZamba show, „Teatr” 2009, nr 1.
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łem Downa i autyzmem, zrodził się 10 lat temu z warsztatów teatral-
nych prowadzonych przez Justynę Sobczyk w Zespole Społecznych 
Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Zarówno reżyserkę, 
jak i aktorów interesowała wspólna, bardziej intensywna praca te-
atralna. Dziś w swoim dorobku mają kilka dużych spektakli teatral-
nych (m.in. Alicja, Portret, Ja jestem ja, I my wszyscy. Odcinek 0, Śmier-
telnie trudna gra, Statek miłości. Odcinek 1). Teatr 21 wychodzi poza 
schematy funkcjonowania teatru niepełnosprawnych w Polsce, który 
swoje działania opiera głównie na „pospolitym ruszeniu” pasjona-
tów, którzy najczęściej są terapeutami w różnych ośrodkach zajmu-
jących się niepełnosprawnymi20. Reżyserka i założycielka Teatru 21, 
wspólnie z 14 niepełnosprawnymi aktorami kreuje teatr profesjonal-
ny, otwarty na nowe przestrzenie i środowiska. Grupa spotyka się na 
pozainstytucjonalnym gruncie, co gwarantuje im wolność artystycz-
ną. Przestrzeni do prób i spektakli użycza Teatrowi 21 m.in. Teatr 
Powszechny w Warszawie oraz Instytut Teatralny. Justyna Sobczyk 
odmienność aktorów uważa za źródło ich tożsamości oraz doświad-
czenie budujące i stwarzające wyzwania. W swoich spektaklach pró-
bują sięgać do tematów uniwersalnych. Reżyserka relacjonuje:

[...] opowiadamy o marzeniach konfrontowanych z rzeczywistością, o aspi-
racjach, o pracy, a w zasadzie o jej braku, o miłości, o pożądaniu, o przyjaźni, 
o rodzinie, o tradycji i jej ramach21. 

Teatr 21 w swoich poszukiwaniach relacji z publicznością idzie 
o krok dalej:

W nasze spektakle wpisana jest otwartość na Wasze oczekiwania, ale też 
na Wasz lęk. Nie boimy się go. Nasz twórczy niepokój nie pozwala nam 
zamknąć spektaklu przyjęciem braw. Chcemy z Wami rozmawiać także po 
wyjściu z teatru i tak często widzimy, że i Wy chcecie budować ten dialog22.

20 http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/499089,teatr-niepelnosprawnych-
ruchowo-i-intelektualnie,id,t.html [10.04.2015].

21 J. Sobczyk, op. cit.
22 Ibidem.
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Z poszukiwania przestrzeni dialogu między aktorami i publicz-
nością zrodził się projekt „O!swój”. W projekcie prezentacji spek-
takli Teatru 21 na deskach warszawskich teatrów towarzyszy cykl 
warsztatów dla nauczycieli i animatorów pracujących z dziećmi 
i młodzieżą, dotyczących niepełnosprawności i problemu wyklucza-
nia. W pierwszej edycji projektu uczestniczyło ponad 30 nauczycieli 
i 2 tys. uczniów z warszawskich szkół. Obecnie realizowana jest dru-
ga edycja projektu. Justyna Sobczyk wierzy, że to właśnie teatr jest 
przestrzenią, w której możliwe jest oswajanie i wzajemne otwieranie 
się na siebie osób sprawnych i z niepełnosprawnością. Potwierdze-
niem tego jest dla niej zaangażowanie i pozytywna reakcja uczestni-
ków projektu „O!swój”.

Warto zacytować niektóre wpisy Justyny Sobczyk na facebooko-
wym profilu Teatru 21 – relacje pisane na gorąco, pełne pozytywnych 
emocji i wrażeń, które stały się udziałem grupy dzięki projektowi:

Portret – projekt O!swój: spotkanie-aktorzy-widzowie-pytania-odpowiedzi-
rozmowa-wspólne bycie-radość:)

NASZ PIERWSZY BARTER! Co to się dzisiaj działo! Po spektaklu i rozmo-
wie 21 postanowił nauczyć publiczność tańca Hula. Niespodziewanie otrzy-
maliśmy w zamian piękną pieśń! O!swój działa!

Jest też i inne doświadczenie, już nie tak pozytywne, ale nie mniej 
ważne zarówno dla młodzieży uczestniczącej w projekcie, jak i dla 
jego twórców:

Jedno z mocniejszych zdarzeń. Po dzisiejszym spektaklu wyszłam z Teatru 
Powszechnego z bombą w brzuchu, której tykanie słyszałam jeszcze długo 
po [...] Najpierw Daniel, będąc na scenie, w akcji krzyknął znacząco: Widow-
nio! Kiedy usłyszał głośne komentarze!!! Potem przyszła kolej na monolog 
Teresy, która opowiada o miłości... Monolog jest niezrozumiały, to jej język, 
którego w większości my, nawet bliscy, słabo rozumiemy... Publiczność za-
częła się śmiać, a ten śmiech był tak głośny, tak nieznośny, nieprzerwany, 
że myślałam, że wbije mnie w ścianę [...] Teresa skończyła, ja wstałam i za-
częłam swój monolog... nie pamiętam słów [...] jedyne co wiedziałam, że to 
właśnie ta chwila, kiedy trzeba rozbić strukturę spektaklu, wejść na scenę, 
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żeby potem nie musieć w złości pouczać młodych ludzi... To było ważne 
granie, ważne doświadczenie w oswajaniu...

Oswajanie z tematem inności, w tym wypadku niepełnospraw-
ności, jest zadaniem trudnym. Ci którzy podejmują to wyzwanie, 
będą narażeni na krytykę, dezaprobatę, czasem wrogość, a nawet 
nienawiść. 

Wypowiedź za pomocą języka teatru jest tylko jedną z możliwo-
ści przełamywania społecznych barier w relacji sprawny – niepeł-
nosprawny, oddziałującą jednak z wielką siłą, dzięki angażowaniu 
całego człowieka – jego sfery przeżyć estetycznych, emocjonalnych 
i intelektualnych. Ukazują to doświadczenia teatrów: Blue Teapot, 
Nalaga’at, RambaZamba, Teatru 21. W teatrze osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną mają szansę mówić własnym głosem, 
wypowiadać się w swoim imieniu. Teatr staje się wówczas „teatrem 
niezbędnym”23, w którym aktorzy w czasie odczas bezpośredniego 
spotkania z publicznością dostarczają swą pracą pożywienia my-
ślom, emocjom i wrażliwości widzów – pożywienia, które jest nie-
zbywalne i którego nie da się zastąpić innym rodzajem pokarmu. Not 
by bread alone24.
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Vstup

Učitel má významné místo v situaci výchovy a vzdělávání žáků. 
Jeho role je nezastupitelná. Z toho vyplývá i jeho odpovědnost 
v multikulturních situacích, ve vztahu k žákům jiným, odlišným. 
A těmi jsou v našem zkoumaném případě žáci romští na různých 
školách základních a speciálních. Protože největší protiromské akce 
byly v českých městech na severu Čech Šluknov a Rumburk, proved-
li jsme právě v těchto městech výzkum a shromáždili jsme i názory 
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učitelů, romských i neromských, a dalších odborníků, studentů, na 
daný problém ve společnosti a možnosti jeho řešení.

Výzkumné téma a jeho společenský význam

Tématem výzkumu, který je základem našeho textu, nebylo 
zkoumání role učitele ve vztahu k romským žákům v celé šíři. Náš 
výzkum jsme zaměřili na jeden společensky závažný fenomén: napě-
tí mezi Romy a neromy ve společnosti. Naší snahou bylo na základě 
analýzy výpovědí romských a neromských učitelů a odborníků od-
povědět na otázku, zdali a jak může učitel komunikací s žáky a rodiči 
ovlivnit odstraňování a uvolňování tohoto vzájemného napětí. Zá-
měrně jsme si zvolili místo, kde se toto napětí vyhrotilo v protestních 
akcích ve vztahu k Romům ve Šluknovském výběžku v roce 2011.

Charakteristika a stanovení cílů výzkumu

Obsahovou analýzou poznatků o událostech ve Šluknovském 
výběžku, komparací těchto událostí s jinými akcemi tohoto typu 
v poslední době (Břeclav, Liberec, Hurbanovo a další), studiem me-
diálních a politických kroků v státní správě a samosprávě jsme si 
stanovili cíl výzkumu. Za cíl našeho výzkumu jsme si vytýčili pozná-
ní možností, které učitel jako osobnost, vychovávající a vzdělávající 
romské žáky, má (či nemá) při ovlivňování výše jmenovaných napja-
tých vztahů mezi Romy a neromy. 

Stanovení výzkumného problému a cílů výzkumu

Základním problémem, který v práci školy a jejího vztahu k vněj-
šímu společenskému životu vnímáme ve sledovaných souvislos-
tech, je jakési odtržení školy a práce učitelů od vnějšího života. Také 
v událostech ve Šluknovském výběžku se ukázalo, že škola má malý 
vliv na řešení těchto rozporů a konfliktů. Avšak má možnost svým 
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postojem k romským žákům a k jejich rodinám vyjádřit jednoznačné 
stanovisko. Problém je však v tom, že učitelé jsou též součástí tzv. 
vnější společnosti, která je již za hranicemi „skleníkového prostředí 
školy“. Z toho plyne i jejich ochota či neochota se vyjádřit k otáz-
kám intolerance, rasové nenávisti, k vztahům mezi Romy a neromy. 
Problémem je tedy určitá dvojkolejnost učitelova jednání a vztahu 
k romským žákům. A také uzavřenost před snahami (které učitelé 
mnohdy chápou jako vnější a k nim nepřátelské) orgánů vlády (vy-
volaných zase tlakem lidsko-právních snah Evropské unie), aby se 
zlepšil vztah k romským žákům, aby nebyli překládáni ve velkém 
množství do speciálních základních škol atd. 

Hlavní cíl výzkumu

Hlavním cílem kvalitativního výzkumu bylo prozkoumání ná-
zoru romských a neromských učitelů a dalších odborníků na mož-
nost učitele romských žáků pozitivně ovlivňovat napjaté interetnické 
vztahy ve společnosti.

Dílčí cíle výzkumu

1. Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka.
2. Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči romského 

žáka.
3. Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka jako 

modelu pro zlepšování interetnického napětí.

Výzkumné otázky

Základní otázka výzkumu: Je možno roli dobrého/nedobrého 
vztahu učitele a rodiče romského žáka považovat za jednu z peda-
gogických determinant, která je/není schopna se vřadit jako důležitý 
činitel účinně ovlivňující vědomí společnosti, směřující k zlepšení/
zhoršení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou?
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Dílčí otázky

1. Je pro dobrou komunikaci mezi lidmi ve společnosti důležitá 
i dobrá komunikace učitele s rodiči jeho žáka ?

2. Myslíte si, že komunikace v zájmu žáka jako budoucího 
dospělého člena společnosti je mezi učitelem a rodiči romské-
ho žáka v současné době optimální a zaměření dialogu s rodiči 
se projevuje v zájmu zlepšování dobrých vztahů mezi majori-
tou a minoritou? 

3. Myslíte si, že je důležité zlepšování komunikace učitelů a rodi-
čů romského žáka jako určitého modelu dobré interetnické ko-
munikace ve společnosti, v zájmu odstraňování interetnického 
napětí?

Výběrový soubor

Výběrovým souborem výzkumu se stali učitelé, odborníci v ob-
lasti pedagogiky, sociální práce i romologie, pracovníci v oblasti 
státní správy a samosprávy, romští učitelé a odborníci v oblasti pe-
dagogiky a sociální práce. Dotazovány byly jak osobnosti přímo ze 
Šluknovského výběžku: ze škol a samosprávy v Rumburku, Šlukno-
vě a ve Varnsdorfu, tak učitelé ze škol na Slovensku, zejména v ob-
lasti nejsilnější koncentrace romských obyvatel, v oblasti Spiše. Byli 
dotazováni přední odborníci z vysokých škol a univerzit, jak z České 
republiky, tak ze Slovenska. Kromě toho velký vzorek dotazovaných 
tvořili studenti kombinovaného oboru Andragogika na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Tito studenti již pracují v nejrůznějších so-
ciálních, státních, samosprávných, policejních i pedagogických obo-
rech, takže jejich dotazování přineslo řadu zkušeností z praxe. 

Přehledně tedy uvedeme výběrový soubor:
1. Neromští učitelé a odborníci.
2. Neromští učitelé.
3. Romští učitelé a odborníci.
4. Romští učitelé.
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Metody a techniky výzkumu

Základním přístupem k výzkumu, který jsme zvolili jako nej-
vhodnější, byla kvalitativní analýza výpovědí respondentů. Tuto 
analýzu jsme realizovali zejména na základě Miovského výzkumné 
teorie trsů. Jako základ a první část výzkumu jsme vytvořili sadu tří 
otázek Tyto otázky jsme distribuovali cíleně:

1. Určitým vybraným odborníkům, u nichž výzkumník před- 
pokládal vysokou erudici, orientovanost v otázkách výzku-
mu, pedagogickou, andragogikou, sociální odbornost, ochotu 
a vnitřní potřebu nepostavit se k otázkám neutrálně či lhostejně. 
Tento přístup měl charakter tzv. delfské metody, v rámci níž 
odpovídají výzkumníkovi vybraní specialisté na položené 
otázky a na jejich základě výzkumník může vytvořit formou 
komparace a zobecnění dílčí vymezení či teorii problému.

2. Určitým vybraným školám ve Šluknovském výběžku, se 
kterými jsme v rámci setkávání učitelů romských žáků měli 
dlouholeté zkušenosti a školám v oblasti východoslovenské 
Spiše, s nimiž jsme již dříve komunikovali v rámci dlouho-
dobých, longitudinálních výzkumů v romských osadách. Dů-
vodem bylo, že zde je největší koncentrace Romů v Evropě.

3. Určitým vybraným romským učitelům a odborníkům. Tento 
výběr respondentů byl také cílený a vyplýval z informovanosti 
výzkumníka o romských učitelích v různých školách ČR a SR. 

4. Studentům andragogiky kombinovaného studia na Ústavu 
pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Zde je výzkumník jejich učitelem, ale 
otázky jim zadal nikoliv jako úkol, ale prosbu, o níž se moh-
li studenti rozhodnout naprosto dobrovolně. Otázky nebyly 
podmíněny žádnou zkouškou, což vyvolalo u studentů mož-
nost se svobodně vyjádřit, zamyslet se opravdu nad podsta-
tou zkoumaného problému. Návratnost odpovědí byla vysoká 
a studenti se k otázkám vyjadřovali velmi kompetentně a s vy-
sokou mírou citlivosti k vymezenému problému. 
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Metody a techniky výzkumu

Pro výzkumnou analýzu jsme zvolili kvalitativní metodu zkou-
mání. Východiskem byl pilotní výzkum.

Interpretace výsledků

Pro interpretaci odpovědí respondentů a získání obecných zá-
věrů jsme použili kvalitativní metodu. Z publikací, které popisují, 
jak získat kvalitativní analýzou obecné závěry (např. Šeďová, 2007, 
s. 207, nebo Strauss, Corbinová, 1999), jsme vybrali metodu vytváření 
trsů od psychologa Miovského:

Metoda vytváření trsů slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a koncep-
tualizovali určité výroky do skupin, např. dle rozlišení určitých jevů, místa, 
případů atd. Tyto skupiny (trsy) by měly vznikat na základě vzájemného 
překryvu (podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. Tímto procesem 
vznikají obecnější, induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení do 
dané skupiny (trsu) je asociováno s určitými opakujícími se znaky, určitým 
charakteristickým uspořádáním atd. (Miovský, 2006, s. 221). 

Analýza dílčích cílů výzkumu

Nejprve jsme v odpovědích hledali jednotky informací:

A. Důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka
Toto zjišťování bylo realizováno pomocí otázky číslo jedna: 
1. Je pro dobrou komunikaci mezi lidmi ve společnosti důležitá 

i dobrá a vstřícná komunikace učitele s rodiči jeho žáka – a když ano, 
tak proč? 

Neromští odborníci:
1. odbornice: učitelka (anonymně)
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Samozřejmě ano.
Komunikace s rodiči vede ke zlepšení komunikace se žákem.
Uvědomění si spolupráce učitele s rodiči vede ke zlepšení chování žáka.

2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD.
Jednoznačně ano.
Komunikace je spíš vzájemné dorozumívání.
Smyslem komunikace je nalézání společného dorozumění. 

3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Samozřejmě.
Forma komunikace znamená nejen rodičovské schůzky, ale i individuální konzultace 
učitele s rodiči.
Škola a učitel může mnoho pozitivního, ale nemůže suplovat rodinu a společnost.
Je více determinant a ty v současnosti negativně ovlivňují rodinu (uspěchaná doba).

Neromští učitelé:
1. učitelka Emília Procházková
Vlídná komunikace-základ rovnocenné spolupráce. 
Učiteli i rodiči by mělo jít o stejnou věc – výchovu a vzdělávání dítěte.

2. učitelka Mgr. Jana Vomelová
Ano. 
Komunikace je jedna z důležitých situací, při kterých se ukazuje vychovanost spo-
lečnosti. 
Komunikační dovednosti a zvládání sociálních situací učitelem je potřebné. 

Romští učitelé a odborníci:
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská
Vzdělávání dětí je založeno na vzájemné komunikaci. Bez té nelze vzdělávat. 
Každý vstřícný krok učiněný vzájemnou komunikací dvou stran, může přinést změ-
nu k lepšímu. 
Pokud je komunikace přerušena, anebo k ní nedochází vůbec, tak oběma stranám chybí 
informace k tomu, aby pochopily jeden druhého. 
A z toho vznikají často nedorozumění a negativní postoje.
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2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD.
Komunikácia skvalitňuje spoluprácu trojuholníka učiteľ – žiak – rodič. 
V prípade, že by k efektívnej, produktívnej, dobrej komunikácii nedochádzalo, je tu 
vysoký predpoklad vzniku komunikačnej bariéry, 
V mnohých smeroch to vedie k problémom nielen vo vyučovacom procese, ale aj 
v samotných medziľudských vzťahoch.

Studenti andragogiky
Hana Filípková
Je nutné podporovat vytvoření a udržení vstřícné komunikace mezi pedagogy a ro-
diči romských žáků. 
Potřebujeme, aby učitelé dětí z romských rodin nebyli jenom pedagogové, ale také 
andragogové. 
Základním předpokladem je, aby si pedagog získal důvěru romské menšiny. 
Pokud se podaří pedagogům získat si vstřícnost rodičů romských dětí, logicky se 
zvýší vzdělanost romských žáků. Pak nastane situace, kdy Romové budou zastávat 
v zaměstnání čím dále více postů středoškolské či dokonce vysokoškolské úrovně. 
Díky takové změně pak budou většinovou společností zcela přijati.

Tereza Semelová
Ano, komunikace je důležitá. 
Rodiče mají na dítě mnohem větší vliv než učitel, komunikací mohou ovlivnit nežá-
doucí chování.

Jana Smílková
Komunikace učitele s rodiči žáků je nutná, jelikož základní výchova a celkové půso-
bení na děti se odehrává v interakcích mezi rodiči a dětmi v rodině. 
Zde je třeba hledat základní zdroje a možnosti koordinace a navázání učitele na 
výchovné působení na děti pro jejich všestranný rozvoj.

Andrea Šilhárová
Ano, protože rodiče mají na děti velký vliv. 
Rodiče by měli s učiteli spolupracovat.
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Interpretace a shrnutí prvního cíle, otázky
V této části analýzy a interpretace výzkumného tématu jsme 

sledovali, zdali je důležitá komunikace učitele s rodiči jeho žáka. 
U všech respondentů znělo jednohlasně s některými obměnami: 
Ano, samozřejmě, jednoznačně ano, komunikace je nutná, je důležitá, 
zkvalitňuje práci trojúhelníka učitel-rodič-žák, má pozitivní vliv na 
vzdělávání žáka. Jedna z respondentek vztáhla tuto odpověď již na 
důležitost komunikace učitele ve vztahu k romskému žáku a jeho 
rodičům a akcentovala andragogikou roli učitele: 

Vzhledem k tomu, že komunikace je základním rysem společnosti, je důležité, aby 
se ubírala pozitivním směrem. Je nutné podporovat vytvoření a udržení vstřícné 
komunikace mezi pedagogy a rodiči romských žáků. Pokud se podaří pedagogům 
získat si vstřícnost rodičů romských dětí, logicky se zvýší vzdělanost romských 
žáků. Pak nastane situace, kdy Romové budou zastávat v zaměstnání čím dále více 
postů středoškolské či dokonce vysokoškolské úrovně. Díky takové změně pak budou 
většinovou společností zcela přijati (Filípková, studentka andragogiky).

B. Důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči romského žáka
Úroveň důležitosti komunikace s rodiči romských žáků ve vzta-

hu k výchově a vzdělávání romských žáků ve škole jsme sledovali 
položením otázky číslo dvě: 

2. Myslíte si, že tato komunikace v zájmu žáka jako budoucího 
dospělého člena společnosti je mezi učitelem a rodiči romského žáka 
v současné době optimální a zdali se učitelovo zaměření dialogu s ro-
diči projevuje v zájmu zlepšování dobrých vztahů mezi majoritou 
a minoritou? V převaze kladného či záporného posouzení uveďte 
prosím důvody, které to podle Vašeho soudu způsobují.

Znovu jsme převedli odpovědi jednotlivých respondentů do jed-
notek informací, které byli v následném postupu dále zobecňovány 
do kategorií a poté do skupin kategorií (trsů). 

Neromští odborníci:
1. odbornice: učitelka (anonymně)
Žiak si postupne vypestuje pozitívny vzťah k sebahodnoteniu. 
Snaží sa o korekciu svojho správania aj bez zásahov zo strany učiteľa a rodiča.
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2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD.
Příliš obecně a hlavně široce postavená otázka.
Učitel může i chtít a k rodičům romského žáka se blíž nedostane. 
Nebo rodiče by rádi (jsou takoví), kdyby jim někdo poradil a u učitele mohou zareg-
istrovat skrytou předpojatost. 
Bylo by zajímavé zjišťovat, kolik je skrytého rasismu mezi učitelstvem, a také-kolik je 
zklamání nad snahou, která vyšuměla do prázdna.

3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Nechci zobecňovat, ale myslím si, že komunikace romských rodičů se školou není 
dostatečná.
Z obou stran převládá nezájem, učitelé považují kontakty s rodiči romských dětí za 
zbytečně, neefektivní, a rodiče zase nemají chuť školu navštívit, většinou se kon-
taktují, jen když jsou s jejich dětmi problémy, neřku li, že mají pocit diskriminace 
jejich dětí. 
Na navštěvování rodin romských žáků kantoři nemají čas, a opět to často považují za 
zbytečné. Abych pravdu řekla, nevím, jak z toho ven. Je to léta „začarovaný kruh”.

Neromští učitelé
1. učitelka Emília Procházková
Optimální není, mnozí romští rodiče nemají zájem o vzdělávání svých potomků 
nebo zájem předstírají.
Když má romský rodič pocit, že je ve škole dobře přijat a vyslechnut, řekne víc, 
než chtěl, přislíbí větší pomoc při vzdělávání potomka, ale sliby mají krátkodobý 
charakter.

2. učitelka Mgr. Jana Vomelová
Ano je optimální. 
Komunikace mezi učitelem a rodičem romského žáka je vedena jako rovnocenný dia-
log. 
U nás na škole rozhovor směřuje vždy jen pro dobro žáka. 

Romští učitelé a odborníci
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská
Myslím si, že učitelé z řad majority (což, já nejsem a proto je můj názor velmi sub-
jektivní) ještě stále neumí komunikovat s romským žákem, jsou zatíženi předsudky 
a hlavně velkou nechutí romské dítě posouvat vpřed...k úspěchu, k seberealizaci...
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Česká společnost již neskrývá své negativní postoje vůči Romům, jako tomu bylo 
dříve. Dnes otevřeně ukazuje na toho, koho nemá ráda. A to se děje i ve školách. 
Pedagogové jakoby přestávali být profesionály a v diskusích s romským dítětem 
sklouzávají k osobním urážkám, a narážkám na sociální statut žáka. Zde často vzni-
kají těžké konfliktní situace. 
Pedagog s romským rodičem hovoří stále nadřazeně a rozhovor se nese v duchu vý-
tek a jednostranně zaměřeného hodnocení. V mém okruhu jsou jen čtyři pedagogové 
z dvaadvaceti, kteří jsou schopni a ochotni vnímat romského žáka, jako DÍTĚ!!!!! 
A podle toho s ním jednají. Jakýkoliv neúspěch ve vzdělávání romských dětí je ohod-
nocen slovy „no jo, Cikáni, co byste chtěli“... 

2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD.
Nemyslím si, že je komunikácia na dobrej úrovni. 
Z hľadiska formy komunikácie možno áno, jej obsah je však problematický. 
A prečo? Predsudky, xenofóbia, diskriminácia, strach, neschop-nosť, neinformova- 
nosť a mnoho ďalších faktorov spôsobuje tento existujúci stav. 

Studenti andragogiky
Hana Filípková
Nemyslím si, že by tento druh komunikace byl optimální. 
Jedním z důvodů je nedostatek vstřícných a empatických pedagogů, co se romské 
otázky týče. 
Druhým důvodem, který úzce souvisí s prvním, je, že Romové necítí dostatečnou 
důvěru k učitelům svých dětí.

Tereza Semelová
V tomto případě záleží hodně na učiteli i rodičích žáka. 
Zatím vídám spíše negativní komunikaci bez snahy z obou stran. 

Jana Smílková
Komunikaci učitelů s romskými rodiči je nutno zintenzívnit. 
Na základě pravidelných neformálních setkání se snažit o indentifikaci problémů 
a následné společné řešení při jejich odstraňování.

Andrea Šilhárová
Myslím si, že rodič romských žáků má špatné zkušenosti se školou a nerad dochází 
k učiteli nebo se mu vyhýbá.



88 JaroSlav Balvín

Ale učitelé se nechovají k romským rodičům moc přívětivě. Odsuzují je, i když je 
neznají.

Interpretace a shrnutí druhého cíle, otázky
Po analýze výpovědí respondentů, které pocházejí z odpovědí na 

první otázku, zdali je důležitá pro úspěch žáka komunikace učitele 
s rodiči svých žáků, možná překvapí, nebo spíše ne, výsledek druhé 
otázky.

Téměř všichni respondenti se kromě jedné odpovědi shodli na 
tom, že v případě romských žáků to nefunguje. Spolupráce učitelů 
s romskými rodiči nejenom nefunguje ve většině případů. Ale 
romští učitelé psali o vyloženě negativním vztahu učitelů k žákům 
a jejich rodičům. Pedagožka profesorka Vališová nazvala tuto situaci 
začarovaným kruhem. A docent Titzl zauvažoval o možném výzku-
mu na téma rasismus mezi učiteli.

Romská učitelka Kitanovská z Kladna doslova píše: 

Myslím si, že učitelé z řad majority (což, já nejsem a proto je můj názor velmi sub-
jektivní), ještě stále neumí komunikovat s romským žákem, jsou zatíženi předsudky 
a hlavně velkou nechutí romské dítě posouvat vpřed...k úspěchu, k seberealizaci...
Česká společnost již neskrývá své negativní postoje vůči Romům, jako tomu bylo 
dříve. Dnes otevřeně ukazuje na toho, koho nemá ráda. A to se děje i ve školách. 
Pedagogové jakoby přestávali být profesionály a v diskusích s romským dítětem 
sklouzávají k osobním urážkám, a narážkám na sociální statut žáka. Zde často vzni-
kají těžké konfliktní situace. Romský žák si už od mala, staví obrannou zeď vůči 
„bílému“, kterého odmítá respektovat, protože jím byl ponížen, a bohužel každý další 
komunikační neúspěch s členy majority bude tuto zeď posilovat, až přejde v sociální 
izolaci jedince. Ponižování se dostává romským dětem ve školách často. A to jak 
z řady pedagogů, tak z řad ostatních žáků. Pedagog s romským rodičem hovoří stále 
nadřazeně a rozhovor se nese v duchu výtek a jednostranně zaměřeného hodnocení. 
V mém okruhu jsou jen čtyři pedagogové z dvaadvaceti, kteří jsou schopni a ochotni 
vnímat romského žáka, jako DÍTĚ!!!!! A podle toho s ním jednají. Jakýkoliv ne-
úspěch ve vzdělávání romských dětí je ohodnocen slovy „no jo, Cikáni, co byste 
chtěli“. Hlavní příčinu negativní komunikace ve školství spatřuji v nechuti hledat 
schůdná řešení pro obě strany. Učitel se málo snaží a romský rodič není ochoten 
cokoli přijímat od člena majority. Situace v této zemi zrovna celé věci nepomáhá. 



Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti 89

Naopak odpor a netolerance obou stran se přelévá do všech sfér sociálního života, 
tedy i do škol. Lidé se k sobě přestali chovat slušně a upadla celkově i morálka. To co 
by se nikdy nemohlo tolerovat, se dnes bere již jako běžná norma. 

C. Důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka jako mo-
delu pro zlepšování situace interetnického napětí

Předchozí zjištění o úrovni komunikace učitele s romskými žáky 
a jejich rodiči spočívá v neochotě či nemožnosti komunikovat na 
obou stranách. Jak píše docent Titzl, „učitel může i chtít a k rodičům 
romského žáka se blíž nedostane. Nebo rodiče by rádi (jsou takoví), 
kdyby jim někdo poradil a u učitele mohou zaregistrovat skrytou 
předpojatost. Bylo by zajímavé zjišťovat, kolik je skrytého rasis-
mu mezi učitelstvem, a také – kolik je zklamání nad snahou, která 
vyšuměla do prázdna“. Z hlediska těchto zjištění bude nyní velmi 
zajímavá sonda do otázky, zdali je učitel schopný na příkladu své 
komunikace s rodiči romských žáků vytvářet model vstřícné a tole-
rantní interetnické komunikace ve společnosti.

Neromští odborníci:
1. odbornice: učitelka (anonymně) 
Áno, Lebo rómski žiaci často nemajú doma pozitívne vzory správania (napr. pre 
nich je krádež súčasťou kultúry a nie společensky neprijateľné správanie).

2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD.
Škole by velmi pomohli romští „mediátoři“. 
Mohly by to být zejména matky úspěšnějších romských žáků.

3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Zlepšování komunikace učitelů a rodičů romského žáka je nezbytná.
Ale nedokážu si představit, jak ji zlepšovat. 

Neromští učitelé
1. učitelka Emília Procházková
Není co zlepšovat.
Učitel ze své podstaty „chce“, ale hlavně chtít musí i rodič.
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2. učitelka Mgr. Jana Vomelová
Ano, zlepšování komunikace je potřebné. 
Bylo by dobré přijít na univerzální komunikaci, která by pomohla k lepšímu vzdělá-
vání romských žáků, dát rodičům povědomost a o tom, jak je vzdělání dobré a pod-
nětné pro lepší život jejich dětí. 
Díky tomu by se odstranily bariéry, které v komunikaci jsou (správný tvar českého 
jazyka, pochopení nutnosti vzdělání apod.). 
Dle mého názoru, napětí, která v poslední době vznikají nejen v České republice, jsou 
jen důsledky špatné politiky států. Potřebují uvolnit napětí, které je sužuje a zloba 
obrácená na politiky bývá podle zkušeností lidí neúčinná. Bohužel se lidé obrací se 
svou zlobou a nenávistí na skupinu, která je nejvíce zranitelná. 

Romští učitelé a odborníci
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská
Ano myslím si, že dobrá interetnická komunikace může v mnohém pomoci, ale ne-
myslím si, že by to mohla ovlivnit jen sféra školství. 
Ve škole to má začít. Tam je nutné udělat ten první krok.
Samozřejmě, že učitel má být nositelem kladných sociálních postojů, má být empa-
tický se schopností komunikovat a působit výchovně jak na žáka, tak i na rodiče. Ale 
bylo by naivní si myslet, že rasismus, extremismus a násilí dostaneme z ulic díky 
pozitivní komunikaci ve školství. Protože dle mého názoru sociální nepokoje, zamě-
řené proti Romům, jsou důsledkem velmi špatného vládnutí v každé zemi, kde k nim 
dochází. A to mohu posoudit z vlastní zkušenosti z cest po Balkáně. 

2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD.
Škola ako sekundárny výchovný činiteľ určite veľmi pozitívne pôsobí na utváranie 
dobrých a kvalitných medziľudských vzťahov napríklad aj medzi majoritou a mi-
noritou v našej spoločnosti. 
Napätie však „neodstráni“ len škola, ale v tomto smere zohráva nesmierne dôležitú 
úlohu mediálna výchova, medializácia týchto „problémov“ ako taká. 

Studenti andragogiky
Hana Filípková
Ano, zcela jistě (viz otázka č. 1).

Tereza Semelová
Ano.
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Jana Smílková
Myslím, že by lidé každé společnosti měli dodržovat v mezilidských vztazích základ-
ní etické zásady, toleranci a snahu o vzájemné porozumění ve vztazích vůči sobě 
navzájem i příslušníkům jiných etnických skupin a nerozlišovat dle barvy pleti či 
dle interkulturních odlišností. 
To je dle mého názoru jedno ze základních měřítek celkové úrovně společnosti, její 
integrity a kultury.

Andrea Šilhárová
Určitě je to velmi důležité pro porozumění, co po nich škola potřebuje (spolupráci).

Interpretace a shrnutí třetího cíle, otázky
V třetí části odpovědí je možno zaregistrovat určité rozpačité 

reakce respondentů. Na jedné straně považují za potřebné, že by se 
měla zlepšit komunikace mezi učitelem a romskými rodiči, žáky, na 
straně druhé jsou bezradní při navrhování metod, jak to zlepšit. 

Závěr

Ve třech otázkách jsme zjistili, že učitelé a odborníci se vyjádřili 
k důležitosti vstřícné komunikace učitele k rodičům svých žáků vel-
mi pozitivně. 

Ve druhé otázce respondenti vyjádřili jednoznačně, že komuni-
kace učitele s romskými rodiči a žáky neodpovídá profesionálnímu 
étosu učitelského povolání. Škola nevytváří důsledně model vzájem-
né tolerantní komunikace, která by byla použitelná pro zlepšování 
interetnických vztahů ve společnosti. 

Následná otázka, zdali je potřebný trend zlepšování vztahů 
učitele a romských rodičů jeho žáků jako model pro zlepšování 
těchto vztahů, byla zodpovězena sice pozitivně, ale bezradně ve vz-
tahu k metodám, které by učitel a škola měli použít. Jistě to souvisí 
se skepsí, zdali to je v silách a také v ochotě učitelů o to usilovat. 
Nejvýstižněji se vyjádřila k této situaci romská učitelka. Zmírňování 
interetnického napětí nezvládne pouze škola a učitel. Je to věcí celého 
společenského systému.
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Zde naše zjištění naznačuje, že je třeba pracovat na vytváření 
účelného a účinného systému metod, jak tuto potřebnou cestu na-
stoupit. A v tomto procesu mohou nalézat uplatnění pedagogika 
i andragogika. 
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rola nauczyciela w rozwiązywaniu i osłabianiu  
konfliktów między mniejszościami narodowymi  

w społeczeństwie

Streszczenie

Autor podejmuje w tekście problemy pedeutologiczne i międzykulturowe, 
a mianowicie postawy nauczycieli wobec dzieci romskich i ich opiekunów czy rodzi-
ców. Artykuł jest reakcją na szereg akcji dyskryminujących Romów w Republice Cze-
skiej, które miały miejsce w latach 2012–2013. Ukazuje też problematykę coraz czę-
ściej pojawiające się w szkolnictwie ogólnodostępnym dzieci mniejszości etnicznych. 

Słowa klucze: nauczyciel, mniejszości etniczne, edukacja, dyskryminacja, Romowie.
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Publikacja składa się z czterech części, w których szczegółowo omówione 
zostały zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. W pracy przyjęto definicję zaburzeń psychicznych1 za 
ICD-10 i DSM-IV, wskazując przy tym, iż zastosowanie takiej koncepcji 
wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowi duże wyzwanie. 
Wiąże się ono przede wszystkim z koniecznością trafnego określenia stanu 
osoby, w związku z występującymi trudnościami, głównie natury poznaw-
czej (zniekształcenia poznawcze, maska psychospołeczna, dezintegracja po-
znawcza i in.).

Część I pt. „Badanie i diagnoza” zawiera pięć artykułów skoncentro-
wanych wokół diagnostyki zaburzeń psychicznych. Analizując problem 
ograniczeń trafności diagnozy, Peter Sturmey w artykule Diagnoza zaburzeń 
psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną zastanawia się nad 
znaczeniem subiektywnych sądów dotyczących oceny klinicznej zmian 
zachowania, stopniem wiarygodności wywiadu udzielanego przez opieku-
nów oraz kulturowej akceptacji i tolerancji wobec zaburzonych zachowań. 
Ponadto uznaje, że należy zwrócić uwagę na źródła motywów, które leżą 
u podstaw decyzji o konsultacji psychiatrycznej. Może zdarzyć się prze-

1 „Klinicznie istotne stany charakteryzujące się zmianami myślenia, nastroju 
(emocji) lub zachowania, związane z osobistym cierpieniem i/lub zmianami w za-
kresie funkcjonowania” (s. 8).
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oczenie symptomu (gdy osoba nie jest absorbująca, a jej zachowania nie za-
kłócają dobrostanu otoczenia) lub nadmiernie eksponowanie (gdy opiekun 
odczuwa zaniepokojenie zachowaniami utrudniającymi codzienne funkcjo-
nowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, takimi jak agresja czy 
autoagresja). W pierwszym przypadku (zaburzenia z internalizacją afek-
tu, np. depresja) nie udziela się koniecznego wsparcia farmakologicznego, 
w drugim – nie poszukuje się alternatyw diagnostycznych, zalecając pacjen-
towi środki psychotropowe. Klinicysta dążący do właściwej oceny zacho-
wań i stosownego rozpoznania powinien liczyć się z nieskutecznością linii 
leczenia (zdarzają się osoby, u których ciężkie zaburzenia zachowania pomi-
mo leczenia nie ustępują, a wręcz się nasilają). W tej sytuacji konieczna jest 
weryfikacja informacji pochodzących z dokumentacji medycznej pod kątem 
zgodności diagnozy z prezentowanymi trudnościami w funkcjonowaniu. 
Tu pojawia się kolejny, nierozwiązany dotąd, problem braku adekwatnych 
narzędzi diagnostycznych lub istnienia przeszkód w ich stosowaniu. Wiele 
kryteriów diagnostycznych wymaga pozyskania informacji na temat my-
ślenia, przeżyć, zdarzeń mających (subiektywnie postrzegane) znaczenia. 
Rodzi to konieczność odwołania się do danych „z pierwszej ręki”. Osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną nie zawsze posługują się mową lub po-
sługując się nią, zachowują swoisty styl wypowiedzi (nadmierna zgodność), 
przez co przydatność pozyskanych od nich danych bywa ograniczona.

Podkreśliwszy to, że klasyfikacje diagnostyczne powinna cechować rze-
telność i trafność, Sturmey przedstawia trzy współczesne podejścia do pro-
blemu klasyfikacji:

– uznanie, że standaryzowana diagnoza psychiatryczna jest zawsze 
możliwa; 

– założenie, że standaryzowana diagnoza nie jest możliwa, a standa-
ryzowane kryteria należy modyfikować pod kątem osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną (stosując ich „ekwiwalenty behawioral-
ne”);

– przekonanie, że w celu lepszego zrozumienia zachowań (i osoby je 
przejawiającej) należy zastosować ocenę i analizę funkcjonalną.

Autor stoi na stanowisku, że w ocenie klinicznej zachowań osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną najbardziej użyteczne jest trzecie z wymie-
nionych podejść. „Funkcjonalne podejście do leczenia nietypowych zacho-
wań odrzuca strukturalizowanie metody, takie jak klasyfikacja zaburzeń 
psychicznych, i skupia się na środowiskowych uwarunkowaniach obserwo-
wanych zachowań, które mogą podlegać manipulacji” (s. 20).
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Stosowanie standardowych kryteriów psychiatrycznych w diagnostyce 
klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 
i głębokim za nieprzydatne uznają kolejni autorzy. Caroline Mohr i Helen 
Costello w artykule Narzędzia badania stanu psychicznego i oceny jego zmian 
podkreślają, iż pełna ocena stanu psychicznego wymaga opracowania 
„specjalnych ram diagnostycznych” (s. 29) i powinna obejmować: wywiad 
z pacjentem, możliwość obserwacji w środowisku, w którym funkcjonuje 
on na co dzień, wywiad z opiekunami, ocenę stanu somatycznego, a także 
badania dodatkowe i ewentualne testy. Proces diagnostyczny może w tym 
przypadku trwać dłużej niż ocena osoby bez niepełnosprawności (s. 41). 
O strukturze właściwie sporządzonej historii choroby wspomina Jean O’Ha-
ra w artykule Wszechstronny, interdyscyplinarny proces diagnostyczny obejmu-
jący problemy psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaprezentowa-
ny przez nią model historii choroby uwzględnia m.in. preferowane rodzaje 
komunikacji, konieczne udogodnienia komunikacyjne (znaki, symbole), 
przebieg rozwoju indywidualnego, opis objawu przedstawiany własnymi 
słowami przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną, historię rodziny, 
sytuację socjalną pacjenta, wydarzenia życiowe, wywiad ogólnomedyczny, 
psychiatryczny i psychologiczny. Autorka podkreśla, że osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną należą do heterogennej populacji. Mogą wśród 
nich zdarzyć się takie, których zdolności komunikacyjne są na stosunkowo 
wysokim poziomie, istnieje jednak spora grupa funkcjonująca przez całe ży-
cie na poziomie niewerbalnym bądź prewerbalnym. „Niektóre osoby nie są 
w stanie stwierdzić, iż coś wykracza poza stan normalności, na przykład to, 
że nie mogą oddać moczu, odczuwają aurę padaczkową, czy mają omamy 
imperatywne. Dopóki nie są tego świadome, jest mało prawdopodobne, że 
będą próbować zakomunikować innym o swoich objawach” (s. 56). W oce-
nie danych pozyskanych z wywiadu mogą pojawić się dodatkowe utrud-
nienia. Wynikają one z prób maskowania niskich kompetencji przez osobę 
z niepełnosprawnością intelektualną. Diagnosta może na początku bada-
nia odnieść wrażenie, że ma do czynienia z osobą dobrze przystosowaną 
i sprawną umysłowo. Tymczasem w trakcie badania okazuje się, że stwarza 
ona jedynie pozory kompetencji (cloak of competence). Dlatego warto zaplano-
wać wnikliwe, wielowymiarowe badanie stanu klinicznego z uwzględnie-
niem zmian w myśleniu (zniekształceń), zmian w zakresie nastroju (emocji), 
zmian zachowania (aktualne vs. dawne), zmian powodujących jednostkowe 
cierpienie. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania osoby w wielu obszarach 
rozwoju warto pamiętać, że „niemożliwość zdiagnozowania zaburzenia 
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psychicznego [...] nie oznacza jego nieobecności” (s. 60). Za szczególnie waż-
ne narzędzie diagnostyczne autorka uznaje obserwację, w tym: technikę: 
czynnik przeszkadzający – zachowanie – konsekwencja oraz ocenę danych 
uzyskanych od osób obecnych na co dzień w życiu badanego.

Prowadzone w artykule rozważania O’Hara podsumowuje bardzo waż-
nym stwierdzeniem, że w przypadku osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu znacznym i głębokim zachowania o charakterze destruk-
cyjnym (agresja, autoagresja) „mogą odgrywać tę samą rolę, co społecznie 
akceptowane formy zachowań werbalnych i niewerbalnych” (s. 63).

W pierwszej części książki znajdują się również dwa artykuły poświę-
cone analizie zależności między stanem somatycznym a zaburzeniami psy-
chicznymi (Nick Lennox) oraz między zmianami zachowań a zaburzenia-
mi psychicznymi (Colin Hemmins). Oba obszary mają bez wątpienia duże 
znaczenie dla praktyki klinicznej oraz organizacji usług opiekuńczych. 
Z perspektywy codzienności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
przebywających w placówkach opiekuńczych należy stwierdzić, iż umie-
jętność badania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych wymaga 
od specjalistów interdyscyplinarnej wiedzy oraz gotowości do zrozumienia 
komunikatów przekazywanych przez pacjenta.

Część II pt. „Psychopatologia i zagadnienia szczegółowe” zawiera 11 
artykułów omawiających poszczególne zaburzenia kliniczne u dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Zawierają one 
przede wszystkim pogłębione wskazówki dla diagnosty, opisy przypadków 
wraz z komentarzem, prezentacją podejścia terapeutycznego, kierunków le-
czenia, a także informacjami na temat standardów szkolenia personelu opie-
kuńczego. Poszukując aktualnych omówień fenotypu behawioralnego osób 
z zespołami genetycznymi sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektual-
ną, warto przeczytać artykuł Roberta Hodappa i Elizabeth Dykens Fenotypy 
behawioralne: zrozumienie zaburzeń psychicznych u osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie. Badacze wyrażają gotowość do zrozumienia zaburzeń psychicz-
nych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako punkt wyjścia przyj-
mują uproszczoną definicję E. Dykens, która brzmi: fenotyp behawioralny 
to „zwiększone prawdopodobieństwo lub ewentualność, że u osób z danym 
zespołem będą występowały określone następstwa behawioralne lub rozwo-
jowe w porównaniu z osobami bez rozpoznania takiego zespołu”2. Zagadnie-

2 E. Dykens, Measuring behavioral phenotypes: Provocation from the „New Genetics”, 
„American Journal on Mental Retardation” 1995, nr 99, s. 523.
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nie fenotypów behawioralnych zostało przedstawione w celu lepszego zro-
zumienia „sposobu, w jaki zespoły genetyczne wiążą się z nieprawidłowymi 
zachowaniami (lub zachowaniami w ogóle)” (s. 222). Autorzy wiele miejsca 
poświęcili na analizę różnorodności domen behawioralnych oraz omówie-
nie zagadnień różnicowania zachowań nieprzystosowawczych w różnych 
zespołach genetycznych (np. Pradera-Williego, Williamsa, FRAX). Wska-
zali też na znaczny wzrost zainteresowania problematyką zależności: gen – 
mózg – zachowanie w procesie poszukiwania przyczyn i mechanizmów za-
burzeń zachowania w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Omawianą publikację można uznać za wyjątkową choćby dlatego, że 
w sposób systemowy, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się trud-
ności i niejasności diagnostycznych, dotyka tematów rzadko eksplorowa-
nych i prezentowanych w literaturze przedmiotu. Do niszowych zagadnień 
(ze względu na sposób ujęcia) należą: problematyka otępienia i zaburzeń 
psychicznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej 
dorosłości (Sally-Ann Cooper, Anthony J. Holland); analiza zaburzeń zali-
czanych do spektrum schizofrenii u osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną (David Clarke); charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, które naruszają prawo (Glynis Murphy, Jonathan Mason).

Część III pt. „Leczenie i interwencje terapeutyczne” obejmuje pięć wąt-
ków związanych z pomocą psychologiczną i medyczną. R. Matthew Re-
ese i współautorzy omawiają możliwości leczenia nasilonych zachowań 
agresywnych i destrukcyjnych osób ze znaczną niepełnosprawnością in-
telektualną. Proponują pięć kroków w ramach interwencji behawioralnej 
połączonej z funkcjonalną oceną zachowań osoby. Są przekonani, że sku-
tecznym sposobem nauczania równoważnych funkcjonalnie umiejętności, 
które mogą zastępować zachowania niepożądane jest trening funkcjonalnej 
komunikacji. Zwracają też uwagę na częsty błąd zaniedbania w diagnozie 
i niwelowaniu zachowań destrukcyjnych, jakim jest nieuwzględnianie stanu 
somatycznego pacjenta oraz zaniechanie współpracy z innymi specjalistami. 
Pytanie o cel farmakoterapii zadaje Bryan King w artykule Psychofarmako-
logia u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jego refleksje rozpięte zostały 
pomiędzy podejściem „wymiarowym” a „kategorialnym”. Autor z jednej 
strony przestrzega przed zbyt pochopnym włączaniem farmakoterapii w le-
czenie osób z zaburzeniami, z drugiej – wskazuje, że w uzasadnionych przy-
padkach powinna być ona „częścią złożonego, interdyscyplinarnego planu 
terapii” (s. 358). Porusza on także interesujący problem związków farmako-
terapii i etiologii niepełnosprawności intelektualnej oraz przywołuje wybra-
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ne badania dotyczące leczenia farmakologicznego osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, u których stwierdzono zaburzenia lękowe, zaburzenia 
nastroju, psychozy, zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi, zabu-
rzenia kontroli impulsów, zaburzenia zachowania i zaburzenia snu. Zaska-
kujący dla czytelnika polskiego może być wątek psychoterapii adresowanej 
do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Georginia Parkers i Sheila 
Hollins z ostrożnością podchodzą do propozycji regularnej, podzielonej na 
sesje, pracy terapeutycznej z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Ich oba-
wy wynikają ze świadomości ograniczeń udziału i gotowości do udziału 
w tego typu spotkaniach. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, po 
pierwsze, są na terapię kierowane, po drugie, nie wiedzą, czym ona jest. 
Złożoną kwestią jest też wyrażenie przez nie zgody na udział w terapii oraz 
realizacja deklaracji systematycznego uczestnictwa w niej.

W IV części omawianego zbioru pt. „Polityka zdrowotna i systemy 
usług zdrowotnych” przedstawiono założenia i standardy coraz częściej 
przyjmowane przez brytyjskie placówki ochrony zdrowia wobec pacjentów 
z niepełnosprawnością intelektualną. Stuart Cumella podkreśla konieczność 
łączenia odpowiedniego traktowania osób i leczenia o udowodnionej sku-
teczności terapeutycznej z odpowiednimi umiejętnościami personelu me-
dycznego. Philip W. Dawidson i Jean O’Hara przedstawiają zintegrowane 
modele opieki środowiskowej w krajach europejskich i pozaeuropejskich. 
Chris Hatton i Fiona Lobban wyrażają nadzieję, iż pozytywne nastawienie 
emocjonalne oraz zmniejszenie rotacji personelu w placówkach opieki dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w znacznym stopniu przyczyni 
się do podniesienia, nie tylko subiektywnego, poczucia jakości życia, ale też 
szeroko rozumianego komfortu psychicznego.

Zamiast podsumowania przytoczę fragment recenzji Freda Volkmara. 
W jego opinii publikacja pt. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
u osób niepełnosprawnych intelektualnie to „wyborny i aktualny całościowy 
przegląd zagadnień, który zainteresuje zarówno praktyków jak i badaczy”3. 
Trudno się z tą opinią nie zgodzić. 

Katarzyna Pawelczak

3 F. Volkmar, recenzja książki Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, „The American Journal of Psychiatry” (wkładka, s. 1).
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Światowej klasy psycholog Philip G. Zimbardo, będący zarazem profe-
sorem na Uniwersytecie Stanforda oraz w Palo Alto University, wielokrotnie 
nagradzany, autor wielu publikacji naukowych, wraz z Nikitą S. Coulombe, 
absolwentką psychologii na University of Colorado, w 2015 r. wydali książ-
kę Gdzie ci mężczyźni?, której sam tytuł wskazuje na współczesny upadek 
męskości.

Autorzy podzielili publikację na trzy zasadnicze części: objawy, przyczy-
ny oraz rozwiązania. W każdej z nich syntetycznie opisują kryzys męskości, 
powołując się na liczne dane statystyczne wskazujące na nieustannie rosną-
cą liczbę godzin, jaką mężczyźni spędzają przed komputerem, poświęcając 
swój czas na „męskie” rozrywki, do których autorzy zaliczają gry czy oglą-
danie filmów pornograficznych. Wskazują również na zatrważającą liczbę 
mężczyzn mających problemy z wagą, nazywając ich „otyłą, bezkształtną 
masą”, czy też tych, którzy nie potrafią się ustatkować i podjąć stałej pracy 
zarobkowej. Rezultatem tych dynamicznych przemian w funkcjonowaniu 
i wyglądzie mężczyzny jest, jak wskazują autorzy, coraz mniej czasu, jaki 
poświęcają oni swoim żonom/partnerkom, rodzinom, traktowanie kobiet 
jako obiektów seksualnych (co jest konsekwencją nadmiernego oglądania 
filmów erotycznych). Za przyczynę takiego stanu rzeczy, według Philipa 
G. Zimbardo i Nikity S. Coulombe, należy uznać m.in. strukturę rodzinną, 
w której ojciec był psychicznie niedostępny dla swego syna, nieskuteczny 
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system edukacyjny, „oczarowanie” technologią, rosnące znaczenie kobiet 
w wielu obszarach funkcjonowania społecznego, w tym zawodowego. 

Autorzy publikacji szukają rozwiązań na kilku płaszczyznach: rządo-
wej (regulacji prawnych, które pozwoliłyby mężczyznom na uczestniczenie 
w życiu swego dziecka po rozwodzie, poprawę jakości jedzenia serwowane-
go w szkołach w celu walki z otyłością, częściowe zmiany funkcjonowania 
systemu edukacyjnego i zatrudnionych tam nauczycieli, przyznanie więk-
szych funduszy dla czytelń i bibliotek); szkolnej (m.in. zajęcia dodatkowe 
zróżnicowane ze względu na płeć uczniów); rodzinnej (np. przekazywa-
nie systemu wartości opartego na równości w edukacji i wychowywaniu 
dziewcząt i chłopców); męskiej (zaprzestanie oglądania filmów pornogra-
ficznych, wzmożenie aktywności fizycznej); kobiecej (zachęcanie mężczyzn, 
by rozwijali się we „właściwym kierunku”, uczenie ich okazywania miłości 
i czułości); medialnej (zaprzestanie stereotypizowania mężczyzn i kobiet, 
zamieszczanie krótkich informacji przed filmami pornograficznymi doty-
czących bezpiecznego seksu).

Książka Philipa G. Zimbardo i Nikity S. Coulombe syntetycznie przed-
stawia objawy, przyczyny oraz rozwiązania kryzysu męskości. Wskazuje, 
że w codziennej rzeczywistości rola mężczyzny oraz sam mężczyzna za-
tracają się w rozrywkach „męskich”, filmach pornograficznych, uzależnie-
niach. Z kolei siła kobiet nieustannie rośnie i to one współcześnie zaczynają 
wieść prym. Autorzy książki, prezentując liczne dane statystyczne ze świa-
ta, w sposób prosty i humorystyczny obrazując współczesnego mężczyznę, 
zachęcają czytelnika do podjęcia krytycznej refleksji: czy rzeczywiście moż-
na powiedzieć, generalizując, że współcześnie męskość zanika, a mężczyźni 
stają się „otyłymi, bezkształtnymi masami” poświęcającymi większość wol-
nego czasu grom i filmom pornograficznym? Jeśli tak, to jakie będą konse-
kwencje takiego stanu rzeczy w przyszłości?

Dorota Dolata
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Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji Naukowej  
„Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy  

w kontekście oczekiwań pracodawców” 
(Poznań, 10 czerwca 2015 r.)

W dniu 10 czerwca 2015 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa zorganizowana z inicjatywy pracowników Zakładu 
Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, która została objęta 
patronatem przez dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr. 
hab. Zbyszka Melosika. 

Konferencja pt. „Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy 
w kontekście oczekiwań pracodawców” stanowi odpowiedź na aktualne 
wyzwania i problemy wynikające z doświadczeń uczestników rynku pracy, 
które związane są z szybko zmieniającą się rzeczywistością edukacyjno-za-
wodową. Zaproszenie do udziału w obradach umożliwiło podjęcie debaty 
teoretycznej i praktycznej poświęconej tej tematyce. 

Problematyka konferencji dotyczyła wymagań pracodawców oraz roli 
uczelni wyższych w procesie przygotowywania studentów do efektywne-
go wkraczania i funkcjonowania na rynku pracy. Organizatorzy konferencji 
zaprosili do podjęcia dyskusji w takich obszarach tematycznych, jak: ocze-
kiwania pracodawców wobec absolwentów, przedsiębiorczość akademicka, 
doradztwo personalne, aktywność studentów w procesie planowania karie-
ry zawodowej, kapitał ludzki w organizacji oraz pokolenie X, Y, Z na rynku 
pracy. Głównym celem konferencji była refleksja teoretyczna oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i dobrych praktyk, które są 
budowane na bazie współpracy między sektorem edukacji a rynkiem pracy. 
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Zebranych gości przywitała przewodnicząca konferencji prof. zw. dr 
hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, a otwarcia konferencji dokonał dziekan Wy-
działu Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik. Wśród 
uczestników znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego, repre-
zentanci instytucji edukacyjno-doradczych i instytucji rynku pracy oraz stu-
denci, co wskazuje na duże zainteresowanie podjętym tematem. 

Pierwsza sesja była prowadzona przez dr Monikę Bartkowiak. Rozpo-
częła ją prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik wystąpieniem pt. Dla-
czego warto planować karierę? Kategorie szans i możliwości w teoriach rozwoju 
i praktyce poradniczej. Wystąpienie kierownik Zakładu Kształcenia Usta-
wicznego i Doradztwa Zawodowego dotyczyło zmian ideologii i środowi-
ska pracy jako tła karier, zmian we wzorach przebiegu karier oraz szans  
i możliwości w teoriach rozwoju kariery i procesie jej planowania. Następ-
nie prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, podczas wystąpienia pt. Praco-
dawcy o absolwentach. Możliwości równoważenia sił, zachęcał do odpowiedzi na 
pytanie, czy uniwersytet ma powinności rynkowe. Kierownik Zakładu Me-
todologii Nauk o Edukacji zbudował swoją prezentację wokół takich pojęć, 
jak: równowaga i nierównowaga oraz optymalizacja i dopasowanie, dzieląc 
się przy tym wynikami badań własnych. 

Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka online przedstawiła wyniki 
badań pt. Cechy pracowników i postawy wobec pracy pokolenia X, Y, Z. Wystą-
pienie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego, który umożliwił 
synchroniczną wymianę doświadczeń badawczych oraz zdalną współpracę 
z ośrodkiem akademickim zlokalizowanym w Trójmieście. Pierwszą sesję 
zakończyło wystąpienie prelegenta reprezentującego Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu. Dr Dominik Buttler, członek Zespołu ds. Badania Lo-
sów Absolwentów UEP, zebrał w swoim wystąpieniu wnioski z pięciu lat 
monitorowania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. 

Moderatorem drugiej sesji była dr Magdalena Barańska, która o zabra-
nie głosu jako pierwszą w tej części konferencji poprosiła mgr Justynę Bąk. 
Prelegentka, która związana jest z Fundacją Rozwoju Talentów, podjęła te-
mat Student na rynku pracy. Kolejny z prelegentów, dr Marcin Żółtak, skie-
rował uwagę uczestników konferencji na znaczenie inwestowania w Talent 
Management. Referat pt. Rynek pracy w kontekście pracy poszukiwanej a pracy 
stwarzanej zaprezentował zaś mgr Damian Kleczewski. 

Po każdej sesji miała miejsce ożywiona dyskusja. Wymiana argumen-
tów oraz doświadczeń szerokiego grona słuchaczy stworzyła interdyscy-
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plinarną przestrzeń do dialogu między praktyką a teorią, między eduka-
cją a biznesem. Stanowiła ona znakomity wstęp do debaty zaplanowanej 
w dalszej części konferencji. Debata pracodawców, moderowana przez 
dr. Marcina Żółtaka, odbyła się pod hasłem „Młodzi na rynku pracy – przy-
szłość – wyzwania – tendencje”. Zaproszenie do panelu ekspertów przyjęły 
następujące osoby: mgr Monika Stasik, mgr Barbara Bedołek-Kozierowska, 
mgr Roman Pomianowski, mgr Katarzyna Jabłońska, mgr Damian Kleczew-
ski i mgr Grażyna Sroka. 

W programie konferencji, oprócz debaty, znalazł się również pasaż pra-
codawców. Hol przy dziekanacie stał się miejscem ekspozycji pracodaw-
ców. Słuchacze zainteresowani bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami, 
dzięki tej propozycji organizatorów, mieli okazję do nawiązania kontaktu 
z przedstawicielami ośmiu wiodących na rynku jednostek. Wśród wystaw-
ców znalazły się następujące instytucje:

– Powiatowy Urząd Pracy – Dział Promocji,
– Fundacja Rozwoju Talentów,
– Firma Randstad – Tarnowo Podgórne,
– Virtus – Centrum Wsparcia i Rozwoju,
– Biuro Karier UAM,
– Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży,
– Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP, Centrum Edukacji i Pra-

cy Młodzieży,
– Work Service.

Zaproszenie organizatorów przyjęły instytucje, które przybliżyły obec-
nym zakres swojej działalności. Przy stoisku można było nie tylko zadawać 
pytania, ale również zgromadzić bogaty pakiet materiałów edukacyjno-in-
formacyjnych przygotowanych przez wystawców. 

O godz. 15.00 rozpoczęły się obrady w czterech sekcjach tematycznych. 
Temat przewodni pierwszej sekcji brzmiał „Rynek pracy”. Prowadził ją 
dr Marcin Żółtak. W tej sekcji znalazły się następujące wystąpienia:

– Kompetencja komunikacyjna młodego doradcy zawodowego w pracy ze star-
szym klientem – dr Renata Konieczna-Woźniak;

– Tutoring jako skuteczna metoda kształtowania kompetencji cenionych na 
rynku pracy – mgr Piotr Czekierda;

– Kompetencje cyfrowe absolwenta na współczesnym rynku pracy – mgr 
Agnieszka Ciereszko.

Moderatorem drugiej sekcji była dr Renata Tomaszewska-Lipiec. W sek-
cji pt. „Student” zaplanowano następujące prezentacje:
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– Studentki i studenci studiów humanistycznych o edukacji i rynku pracy. 
Przyczynki empiryczne. Pytania i dylematy – prof. zw. dr hab. Magdale-
na Piorunek, dr Iwona Werner;

– Kariera zawodowa jako projekt. O roli przekonań w procesie planowania 
ścieżki zawodowej – dr Małgorzata Rosalska, mgr Dorota Pisula;

– Postawy studentów wobec elastycznego zatrudnienia – dr Anna Wawrzo-
nek;

– Zanim uczeń zostanie studentem – działalność Centrum Doradztwa Za-
wodowego dla Młodzieży w kontekście planowania indywidualnej ścieżki 
kariery – mgr Elżbieta Swat-Pardok; 

– Praca (nie) warta zachodu? Rzecz o migracyjnych doświadczeniach zawodo-
wych studentów – dr Joanna Kozielska.

W kolejnej, trzeciej, sekcji obrady przebiegały pod hasłem „Uniwersytet 
– absolwent”, a prowadził ją dr Mariusz Przybyła. Sekcja objęła następujące 
tematy:

– Prezentacja Biura Kariery Politechniki Ormiańskiej – mgr Gor Martiro- 
syan, Ormański Narodowy Uniwersytet Politechniczny;

– Psychologiczne gry interpersonalne absolwentów poszukujących pracy – 
dr Paulina Ratajczak;

– Badanie przydatności zawodowej jako sposób określania wyników kształce-
nia w szkole wyższej – dr Katarzyna Ludwikowska;

– Specjalista czy ignorant? Kilka uwag o kształceniu uniwersyteckim w dobie 
konsumeryzmu – dr Daria Hejwosz-Gromkowska;

– Absolwent szkoły średniej - bez pomysłu na studia, absolwent szkoły wyższej 
– bez perspektyw na pracę. Czy szkoła przygotowuje nas do życia w świecie, 
który nie istnieje? – dr Mariusz Przybyła.

Dr Joanna Szłapińska prowadziła obrady w ostatniej sekcji pt. „Praco-
dawca a orientacje zawodowe studentów”. Podczas tej sekcji wygłoszone 
zostały referaty o następujących tytułach:

– Cechy pracowników i postawy wobec pracy pokolenia X, Y, Z – wybrane 
aspekty – mgr Jakub Wierzbicki, mgr Blanka Kondratowicz-Nowak, 
mgr Martyna Wojtaś; 

– Rekrutacja w przestrzeni wirtualnej. Perspektywa organizacji oraz poten-
cjalnych pracowników – mgr Elwira Litaszewska;

– Etat czy własna firma? Jak najlepiej przetestować swój pomysł na biznes – 
mgr Łukasz Puchalski; 

– Orientacje zawodowe studentów będących w okresie tranzycji z edukacji na 
rynek pracy. Doniesienie z badań – dr Bożena Kanclerz;
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– Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników na przykładzie VW Poznań – 
dr Joanna Szłapińska.

Moderatorem ostatniej części konferencji, związanej z podsumowaniem 
obrad, była Magdalena Barańska. Osoby prowadzące poszczególne sekcje 
zostały poproszone o dokonanie ich podsumowania oraz podzielenie się 
najważniejszymi wnioskami z dyskusji. Jako pierwszy zabrał głos dr Marcin 
Żółtak, następnie dr Renata Tomaszewska-Lipiec, dr Mariusz Przybyła oraz 
dr Joanna Szłapińska. 

Prezentacje w pierwszej sekcji zostały poświęcone pojęciu kompetencji. 
Prelegenci przedstawili kompetencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe. 
Poszukiwano również sposobów na kształtowanie kompetencji oczekiwa-
nych przez współczesnych pracodawców. W sekcji zatytułowanej „Student” 
zaakcentowano zagadnienia związane z karierą zawodową oraz doświadcze-
nia młodzieży akademickiej, a także ukazano jej postawy wobec rynku pra-
cy. Uwagi o kształceniu uniwersyteckim, absolwentach szkoły średniej oraz 
analizie transakcyjnej zostały ujęte w sekcji trzeciej. Wystąpienia w ostatniej 
sekcji skoncentrowały się wokół orientacji zawodowej i rozwoju zawodowe-
go, a także dotyczyły postaw wobec pracy i postaw przedsiębiorczych. 

Przewodnicząca konferencji, prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambro-
zik, podziękowała uczestnikom obrad za udział w konferencji, ich zaanga-
żowanie i współpracę. W podsumowaniu konferencji podkreślone zostało 
znaczenie kapitału społecznego i tworzenia odpowiednich warunków do 
skutecznego wejścia i utrzymania się na rynku pracy studentów i absolwen-
tów, jako wynik współpracy między sektorem nauki a rynku pracy. 

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydzia-
le Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prowadzi specjalność doradztwo zawodowe i personalne na studiach pierw-
szego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe Akademia Trenera. 
Działalność Zakładu ukierunkowana jest na problematykę aktywności zawo-
dowo-edukacyjnej młodzieży i dorosłych. Znaczna dynamika zmian w tym 
obszarze wpływa na podejmowanie przez Zakład nowych i cyklicznych 
inicjatyw, do których można zaliczyć organizację konferencji naukowych. 
W ramach cyklu konferencji pt. Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL (Lifelong 
Learning) odbyły się dotychczas dwa spotkania. Można więc stwierdzić, że 
wpisały się one na stałe w harmonogram rozpoznawalnych na skalę ogólno-
polską spotkań podejmujących problematykę uczenia się przez całe życie. 

Elwira Litaszewska
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