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O P R A C O W A N I A N A U K O W E

BO¯ENA SIDOR
KUL, Lublin

PSYCHOSPO£ECZNE FUNKCJONOWANIE M£ODZIE¯Y
POSIADAJ¥CEJ RODZEÑSTWO Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
UMYS£OW¥ 

W literaturze przedmiotu można spotkać dwa stanowiska charakteryzu-
jące sytuację psychospołeczną młodzieży z niepełnosprawnym ro-
dzeństwem. Z jednej strony, młodzież mająca rodzeństwo z niepełno-
sprawnością umysłową może być narażona na podwyższony poziom
problemów emocjonalnych, zaburzenia zachowania, brak poczucia sil-
nych związków z rodziną, niepokój związany z istnieniem siostry lub
brata z niepełnosprawnością, poczucie uciążliwości opieki nad niepeł-
nosprawnym rodzeństwem (Grossman 1972; Jarzębowska – Baziak
1973; Gałkowski 1979; Twardowski 1999; Lausch-Żuk 1991; Breslau
1982, Mc Hale, Gamble 1989). Z drugiej strony niektórzy autorzy pod-
kreślają, że u pełnosprawnego rodzeństwa nie musi dojść do trudności
emocjonalnych, dostosowawczych, a mogą rozwinąć się skuteczne
sposoby pokonywania problemów (Dykcik 1968; Grossman 1972; Kruk
1996; McHale, Gamble 1989; Hannah, Midlarsky 1999). 

Pierwsze badania, jakie by³y dokonywane w zwi¹zku z sytuacj¹ pe³nosprawne-
go rodzeñstwa w rodzinach wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne, kon-

centrowa³y siê wokó³ negatywnego wp³ywu niepe³nosprawnego dziecka na jego
rodziców i rodzeñstwo (Grossman 1972; Breslau 1981). Uwaga badaczy skupiona
by³a na trudnoœciach, jakie s¹ zwi¹zane z dorastaniem pe³nosprawnych dzieci
z dzieckiem z upoœledzeniem umys³owym (Grossman 1972). Pojawi³y siê jednak
badania, które wskazywa³y na mo¿liwoœci terapeutyczne, zwi¹zane z uczeniem siê
ról spo³ecznych przez osoby pe³nosprawne (por. Senapati, Hayes 1988). Obecnoœæ
dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ niew¹tpliwie wp³ywa na strukturê, funkcjonowa-
nie ca³ej rodziny (Grossman 1972; Simeonson, Mc Hale 1981; Sowa 1983; Bogacka,
Jugowar, Szychowiak, Twardowski 1986; Seligman-Darling 1989, B³eszczyñska
1991b, Kruk-Lasocka 1993, Pisula 1998; Borzyszkowska 2002). Dziecko z niepe³no-
prawnoœci¹ zmienia warunki rozwoju pe³nosprawnego rodzeñstwa (Lauscho-
wa1970, Jarzêbowska-Baziak 1973, Berling, Sowa 1983; Mc Hale, Gamble 1989;
Kruk 1996). M³odzie¿ pe³nosprawna widz¹c, ¿e rodzice wiele czasu i uwagi po-
œwiêcaj¹ jego siostrze czy bratu z niepe³nosprawnoœci¹, mo¿e czuæ siê odsuniêta,
zaniedbana, mniej kochana. Mo¿e wspó³czuæ swemu rodzeñstwu i rozumieæ, dla-
czego potrzebuje intensywnej opieki, ale jednoczeœnie towarzyszy temu poczucie
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krzywdy i ¿alu, szczególnie, gdy dziecko porównuje sw¹ sytuacjê i rówieœników
(Kruk-Lasocka 1993). Czasami rodzice obci¹¿aj¹ pe³nosprawne dzieci obowi¹z-
kiem opieki i czuwania nad niepe³nosprawnym rodzeñstwem. Mo¿e ono trakto-
waæ to, jako przykre lub nadmierne obci¹¿enie (Misiewicz 1986).

Rodzeñstwo osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ postawione jest w trud-
nej sytuacji ¿yciowej. Ich psychospo³eczne funkcjonowanie, oprócz typowych
kryzysów rozwojowych, zwi¹zane jest z wiêksz¹ iloœci¹ trudnych sytuacji. Jak
twierdzi H. Sêk (1988), wydarzenia krytyczne dotycz¹ wa¿nych, cenionych
spraw, s¹ emocjonalnie znacz¹ce, wymagaj¹ istotnych zmian w mechanizmach
przystosowania i w tym w³aœnie wyra¿a siê ich najbardziej krytyczny charakter.
Trudne sytuacje, kryzysy rozwojowe czy te¿ krytyczne wydarzenia – nale¿y
traktowaæ jako procesy wystêpuj¹ce w rozwoju cz³owieka z du¿¹ czêstotliwo-
œci¹. W nastêpstwie trudnych sytuacji mog¹ rozwijaæ siê zaburzenia, ale te¿
wrêcz przeciwnie – mo¿e dojœæ do lepszego wykorzystania potencja³u rozwojo-
wego (Stochmia³ek 1998, s. 31; Sêk 1993 s. 489).

Z badañ w³asnych

Badaniami objêtych zosta³o 120 osób w przedziale wiekowym od 16. do 26. ro-
ku ¿ycia (60 dziewcz¹t i 60 ch³opców). Ich niepe³noprawne rodzeñstwo to oso-
by z niepe³noprawnoœci¹ umys³ow¹ w stopniach: lekkim i umiarkowanym
uczestnicz¹ce w zajêciach Warsztatów Terapii Zajêciowej. Wszystkie osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ mia³y orzeczenie znacznego stopnia niepe³-
nosprawnoœci. Ró¿nica wieku miêdzy pe³nosprawnym i niepe³noprawnym ro-
dzeñstwem nie przekracza³a wieku piêciu lat. 

Aby dok³adniej przyjrzeæ siê wynikom badañ, wyodrêbnione zosta³y proble-
my szczegó³owe. Koncentruj¹ siê one wokó³ pytañ o nasilenie psychospo³ecz-
nych trudnoœci badanej m³odzie¿y, obraz niepe³nosprawnej siostry/brata, jaki
ma pe³nosprawne rodzeñstwo oraz o postawê pe³nosprawnego rodzeñstwa wo-
bec siostry/brata z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹. Pytania problematyki doty-
cz¹ tak¿e zwi¹zków miêdzy psychospo³ecznymi trudnoœciami prze¿ywanymi
przez pe³nosprawne rodzeñstwo a obrazem ich niepe³nosprawnej siostry/ bra-
ta i postawami wobec niepe³nosprawnej siostry/brata.

Badane osoby podzielone zosta³y na cztery podgrupy: dziewczêta posiadaj¹ce
siostry z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (I), ch³opcy posiadaj¹cy braci z niepe³-
nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (II), ch³opcy posiadaj¹cy siostry z niepe³nosprawnoœci¹
umys³ow¹ (III), siostry posiadaj¹ce braci z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (IV).

W badaniach empirycznych zastosowano nastêpuj¹ce metody: T. Witkowskie-
go Skalê RUU do badania nasilenia psychospo³ecznych trudnoœci, D. Beckman-
na i H. E. Richtera Giessen Test (GT), w adaptacji T. Witkowskiego, T. Witkow-
skiego Skalê WOUU do okreœlenia postaw wobec osób z upoœledzeniem umy-
s³owym – adaptacja Skali PWON A. Sêkowskiego.

Wyniki badañ psychospo³ecznych trudnoœci, w ca³ej grupie badanych, otrzy-
mane z badania Skal¹ RUU, lokuj¹ siê poni¿ej œredniej dla skali RUU (M = 37,5).

BO¯ENA SIDOR
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W ca³ej grupie badanych spoœród czterech sfer Skali RUU: osobowoœciowej, ro-
dzinnej, spo³ecznej, zajêciowej najwiêksza tendencja do nasilania siê trudnoœci
wystêpuje w sferze osobowoœciowej (M = 18,63), choæ wiêkszoœæ (60%) badanej
m³odzie¿y przejawia niskie nasilenie trudnoœci. Najni¿sze nasilenie trudnoœci
obserwuje siê w sferze rodzinnej (M = 15, 16), niskie nasilenie trudnoœci wystê-
puje u 64% badanych.

Wyniki te wskazuj¹ na niski poziom nasilenia psychospo³ecznych trudnoœci
u badanej m³odzie¿y. Najwy¿szy, w porównaniu z innymi sferami, poziom
trudnoœci u badanej m³odzie¿y wystêpuje w zakresie funkcjonowania w sferze
osobowoœciowej. Najni¿szy poziom trudnoœci u badanej m³odzie¿y zauwa¿a siê
w sferze rodzinnej.

Bior¹c pod uwagê ró¿nice miêdzyp³ciowe miêdzy badanymi, najwiêksz¹ ten-
dencjê do pojawienia siê trudnoœci u dziewcz¹t z niepe³nosprawnym rodzeñ-
stwem, zauwa¿a siê w sferze osobowoœciowej, u ch³opców tendencja ta pojawia
siê w sferze zajêciowej. Najni¿szy poziom nasilenia trudnoœci w obu grupach za-
uwa¿a w sferze rodzinnej. Grupy dziewcz¹t i ch³opców istotnie ró¿ni¹ siê pod
wzglêdem nasilenia trudnoœci w zakresie sfery osobowoœciowej. U dziewcz¹t
wystêpuje wiêksza tendencja do pojawienia siê trudnoœci osobowoœciowych.
W grupie ch³opców najwiêksza tendencja do pojawienia siê trudnoœci wystêpu-
je w sferze zajêciowej (sfera ta obejmuje funkcjonowanie w szkole i w pracy). 

Bior¹c pod uwagê p³eæ pe³nosprawnego i niepe³nosprawnego rodzeñstwa,
najwiêksz¹ tendencjê do wyst¹pienia psychospo³ecznych trudnoœci zauwa¿a siê
w dwóch podgrupach: dziewcz¹t z niepe³nosprawnymi siostrami (I) oraz
dziewcz¹t z niepe³nosprawnymi braæmi (IV). Najni¿sz¹ tendencjê do pojawienia
siê trudnoœci (w sferach: osobowoœciowej, spo³ecznej, zawodowej), obserwuje
siê w podgrupie ch³opców z niepe³nosprawnymi braæmi (II).

Wyniki te zbie¿ne s¹ z wynikami uzyskanymi w grupach wyró¿nionych ze
wzglêdu na p³eæ pe³nosprawnego rodzeñstwa. Potwierdzaj¹ one wiêksz¹ mo¿-
liwoœæ wyst¹pienia psychospo³ecznych trudnoœci u badanych dziewcz¹t bez
wzglêdu na p³eæ niepe³nosprawnego rodzeñstwa. 

Próbuj¹c znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie: Jaki jest obraz osoby z niepe³nospraw-
noœci¹ umys³ow¹?, podejmowano liczne badania na gruncie socjologicznym i psy-
chologicznym. Badania te jednak dotyczy³y obrazu osoby z upoœledzeniem umy-
s³owym w percepcji spo³ecznej oraz w percepcji rodziców – g³ównie matek. Nale-
¿y zauwa¿yæ istnienie pewnej luki w literaturze przedmiotu, która dotyczy obra-
zu osób niepe³nosprawnych w percepcji ich pe³nosprawnego rodzeñstwa. 

Wyniki badañ obrazu niepe³nosprawnego rodzeñstwa – w percepcji ich pe³-
nosprawnych sióstr i braci – (otrzymanych z badania Testem GT) lokuj¹ siê w ra-
mach wyników wy¿szych ni¿ przeciêtne i przeciêtnych. Wiêkszoœæ badanej m³o-
dzie¿ (60%) postrzega rodzeñstwo z niepe³nosprawnoœci¹ jako otwarte na kon-
takty, ufne (wymiar: dostêpnoœæ – otwartoœæ), posiadaj¹ce pozytywny rezonans
spo³eczny, czyli atrakcyjne, lubiane, szanowane, doceniane (wymiar: rezonans
spo³eczny) oraz posiadaj¹ce znaczne mo¿liwoœci spo³eczne, czyli osoby towa-
rzyskie, bez uprzedzeñ w kontaktach z p³ci¹ przeciwn¹, posiadaj¹ce bogat¹ wy-
obraŸniê (wymiar: mo¿liwoœci spo³eczne). 
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W sposób najmniej pozytywny pe³nosprawna m³odzie¿ postrzega niepe³no-
sprawne rodzeñstwo w zakresie kontroli siebie. Pozytywnie w zakresie wymia-
ru kontroli siebie postrzega niepe³nosprawne rodzeñstwo 20% badanych. Uzy-
skany wynik mo¿e wskazywaæ na tendencjê do postrzeganie niepe³nosprawne-
go rodzeñstwa jako osób o nieco obni¿onej kontroli, sk³onnych bardziej do fan-
tazjowania ani¿eli trzymania siê prawdy, zmiennych.

Grupy dziewcz¹t i ch³opców ró¿ni¹ siê istotnie w zakresie trzech wymiarów Testu
GT. Dziewczêta postrzegaj¹ swe niepe³nosprawne rodzeñstwo jako bardziej otwarte,
interesuj¹ce dla innych, a tak¿e dominuj¹ce, w porównaniu do badanych ch³opców.

Wyniki badañ czterech podgrup, wyodrêbnionych ze wzglêdu na p³eæ pe³no-
sprawnego i niepe³nosprawnego rodzeñstwa, potwierdzaj¹ wczeœniej zaobserwo-
wane tendencje w grupach wyodrêbnionych tylko ze wzglêdu na p³eæ pe³nospraw-
nego rodzeñstwa. Ogólnie zauwa¿a siê, ¿e dziewczêta (z siostrami i braæmi niepe³-
nosprawnymi) postrzegaj¹ rodzeñstwo w sposób bardziej pozytywny. W sposób
najbardziej pozytywny postrzegaj¹ rodzeñstwo dziewczêta z braæmi z niepe³no-
sprawnoœci¹. W porównaniu do innych podgrup ch³opcy posiadaj¹cy siostry z nie-
pe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹, maj¹ najmniej pozytywny obraz rodzeñstwa. 

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na pozytywn¹ postawê pe³no-
sprawnej m³odzie¿y wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa, 40% badanych
ma pozytywn¹ postawê wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa (trzy kompo-
nenty postawy kszta³tuj¹ siê powy¿ej œredniej dla Skali WOUU; 60% wyników
to wyniki przeciêtne, 40% – to wyniki ponadprzeciêtne i wysokie).

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e pozytywnie badana m³odzie¿ (68%) ustosunko-
wuje siê wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa, gdy wykonuje konkretne czyn-
noœci na rzecz rodzeñstwa (komponent zachowaniowy). Postawa pe³nosprawnej
m³odzie¿y w zakresie treœci, zakresu informacji, wiedzy o niepe³nosprawnoœci
rodzeñstwa jest tak¿e pozytywna. Spoœród trzech komponentów postawy naj-
mniej pozytywnie pe³nosprawna m³odzie¿ ustosunkowuje siê wobec niepe³no-
sprawnego rodzeñstwa uczuciowo, wartoœciuj¹co (tylko 20% badanych deklaru-
je zdecydowanie pozytywn¹ postawê wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa). 

Tendencja do ustosunkowywania siê bardziej pozytywnego wobec niepe³no-
sprawnego konkretnymi zachowaniami, bardziej poznawczo ni¿ emocjonalnie,
wystêpuje w grupach dziewcz¹t i ch³opców. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dziewczêta
s¹ bardziej pozytywnie ustosunkowane poznawczo w zakresie posiadanej wie-
dzy, informacji o niepe³nosprawnym rodzeñstwie wobec niepe³nosprawnego
rodzeñstwa ni¿ ch³opcy (grupy dziewcz¹t i ch³opców ró¿ni¹ siê istotnie w za-
kresie komponentu poznawczego postawy).

Bior¹c pod uwagê p³eæ pe³nosprawnego i niepe³nosprawnego rodzeñstwa, ob-
serwuje siê, ¿e dziewczêta posiadaj¹ce niepe³nosprawnych braci charakteryzuj¹ siê
najbardziej pozytywnymi postawami wobec rodzeñstwa, porównuj¹c pozosta³e
diady (najwy¿sze wyniki œrednie, w porównaniu z innymi podgrupami, w ramach
wszystkich trzech komponentów postawy). W sposób najmniej pozytywny, spo-
œród pozosta³ych trzech grup, ustosunkowuj¹ siê dziewczêta wobec swych sióstr
z niepe³nosprawnoœci¹ (najni¿sze œrednie wyniki w ramach wyniku globalnego dla
ca³ej Skali WOUU, komponentów: oceniaj¹cego i zachowaniowego). 

BO¯ENA SIDOR
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Dziewczêta ustosunkowuj¹ siê w sposób bardziej pozytywny poznawczo wo-
bec niepe³nosprawnych braci ni¿ ch³opcy wobec niepe³nosprawnych sióstr (wy-
stêpuj¹ istotne statystycznie ró¿nice w zakresie komponentu poznawczego po-
stawy miêdzy dziewczêtami z braæmi z niepe³nosprawnoœci¹ a ch³opcami z sio-
strami z niepe³nosprawnoœci¹).

Tabela 1 zawiera wyniki otrzymane z trzech metod umo¿liwiaj¹ce ich porów-
nanie. 

Tabela 1
Wyniki otrzymane z trzech metod: Skali RUU, Testu GT, Skali WOUU

RUU – niskie nasilenie trudnoœci badanej m³odzie¿y (wartoœci niskie); RUU+ wy-
sokie nasilenie badanej m³odzie¿y wartoœci (wartoœci wysokie); RUU+/– nasilenie
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trudnoœci na przeciêtnym poziomie (wartoœci przeciêtne); GT– negatywny obraz nie-
pe³nosprawnego rodzeñstwa (wartoœci niskie); GT+ pozytywny obraz niepe³no-
sprawnego rodzeñstwa (wartoœci wysokie); GT+/– przeciêtne wyniki w zakresie
obrazu niepe³nosprawnego rodzeñstwa (wartoœci przeciêtne); WOUU– negatywna
postawa wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa (wartoœci niskie); WOUU+ pozy-
tywna postawa wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa (wartoœci wysokie); WO-
UU+/– przeciêtne wyniki w zakresie postawy wobec niepe³nosprawnego rodzeñ-
stwa (wartoœci przeciêtne).

Pogrubienie oznacza – najwy¿szy uzyskany wynik w danej grupie; podkreœlenie ozna-
cza – najni¿szy uzyskany wynik w danej grupie.

Rozpatruj¹c zwi¹zek miêdzy nasileniem psychospo³ecznych trudnoœci
badanej m³odzie¿y a jej obrazem niepe³nosprawnego rodzeñstwa,
stwierdza siê na podstawie przeprowadzonych badañ, i¿ pewne wymiary
obrazu niepe³nosprawnego rodzeñstwa s¹ silnie zwi¹zane z poziomem na-
silenia psychospo³ecznych trudnoœci m³odzie¿y. 

Szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania badanej m³odzie¿y
w sferach: rodzinnej, spo³ecznej, zajêciowej ma obraz niepe³nosprawnego
rodzeñstwa w zakresie rezonansu spo³ecznego. Pe³nosprawna m³odzie¿
funkcjonuje bez nasilenia trudnoœci, gdy w sposób pozytywny widzi swe
rodzeñstwo w kontaktach z innymi, gdy postrzega je jako atrakcyjne dla
innych, przez innych szanowane i lubiane, „zdolne do postawienia na
swoim”, dbaj¹ce o swój wygl¹d zewnêtrzny. 

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e szczególnie dla dziewcz¹t z nie-
pe³noprawnymi siostrami wa¿ne jest spostrzeganie sióstr jako osób pozy-
tywnie odbieranych spo³ecznie. 

Odbiór spo³eczny, nadawanie znaczeñ, co do funkcjonowania niepe³no-
sprawnego rodzeñstwa jest dla pe³noprawnej m³odzie¿y bardziej znacz¹ce
ani¿eli obraz ich niepe³nosprawnego rodzeñstwa w zakresie konkretnych
cech osobowych: otwartoœci na innych, dominacji, kontroli siebie, nawet
mo¿liwoœci spo³ecznych. Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e sposób spostrzega-
nia niepe³nosprawnego rodzeñstwa przez otoczenie ma dla badanej m³o-
dzie¿y wiêksze znaczenie ni¿ to, ¿e posiada ono konkretne, nawet pozy-
tywne cechy. 

Dla dziewcz¹t z niepe³noprawnymi siostrami istotne jest postrzeganie
rodzeñstwa tak¿e w zakresie innego wymiaru, tj. nastroju podstawowego.
Nasilaniu trudnoœci u dziewcz¹t, zw³aszcza w sferach: rodzinnej oraz kon-
taktów spo³ecznych, sprzyja postrzeganie rodzeñstwa jako osób przygnê-
bionych, samokrytycznych, pe³nych obaw, zale¿nych.

Innym badanym zwi¹zkiem jest wspó³zale¿noœæ miêdzy nasileniem
psychospo³ecznych trudnoœci badanej m³odzie¿y a postaw¹ wobec nie-
pe³nosprawnego rodzeñstwa. 

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e dla funkcjonowania badanej
m³odzie¿y (g³ównie w sferze osobowoœciowej i rodzinnej, ale tak¿e w za-
kresie wyników globalnych metody mierz¹cej nasilenie trudnoœci – Skali
RUU) szczególne znaczenie ma emocjonalne ustosunkowanie siê do nie-
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pe³nosprawnego rodzeñstwa. Niskiemu nasileniu trudnoœci u badanej
m³odzie¿y sprzyja pozytywne emocjonalne ustosunkowanie siê wobec
sióstr, braci z niepe³nosprawnoœci¹. 

Najbardziej istotnym dla psychospo³ecznego funkcjonowania dziewcz¹t
komponentem postawy okaza³ siê komponent emocjonalny. Jest on najbar-
dziej znacz¹cy dla ich funkcjonowania w rodzinie, ale tak¿e w zakresie
kontaktów spo³ecznych, w szkole, pracy a tak¿e w sferze osobowoœciowej,
ma on szczególne znaczenie, gdy niepe³noprawnymi osobami s¹ siostry.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e rola emocjonalnego ustosunkowa-
nia wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa dla nasilenia psychospo³ecz-
nych trudnoœci jest o wiele bardziej znacz¹ca dla dziewcz¹t ni¿ dla ch³op-
ców z niepe³nosprawnym rodzeñstwem.

Zastosowanie procedury regresyjnej w ca³ej grupie badanych, pozwoli³o
wykazaæ, ¿e dla poszczególnych sfer funkcjonowania psychospo³eczne-
go niektóre wymiary obrazu niepe³nosprawnego rodzeñstwa oraz kom-
ponenty postawy maj¹ szczególne znaczenie. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
niektóre wymiary obrazu drugiej osoby czy komponenty postawy maj¹
szczególne znaczenie z uwagi na p³eæ badanej m³odzie¿y, a tak¿e na p³eæ
jej rodzeñstwa. 

Najwiêkszy udzia³ w wyjaœnianiu nasilenia psychospo³ecznych trudno-
œci badanej m³odzie¿y w sferze osobowoœciowej ma emocjonalne ustosun-
kowanie siê badanej m³odzie¿y wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa
(komponent oceniaj¹co – wartoœciuj¹cy postawy). Niski poziom psycho-
spo³ecznych trudnoœci badanej m³odzie¿y jest uwarunkowany pozytyw-
nym emocjonalnym ustosunkowaniem siê wobec niepe³nosprawnego ro-
dzeñstwa. 

Emocjonalne ustosunkowanie jest szczególnie wa¿ne, gdy miêdzy
podmiotem i przedmiotem postawy istnieje bliska wiêŸ. Taka sytuacja ma
miejsce w rodzinie, gdzie relacje wymagaj¹ czêstych kontaktów i wzajem-
nej otwartoœci. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e ten komponent po-
stawy spoœród innych komponentów postawy i wymiarów drugiej osoby
ma najwiêksze znaczenie dla funkcjonowania w sferze osobowoœciowej
badanej m³odzie¿y.

Funkcjonowanie w sferach: rodzinnej, spo³ecznej, zajêciowej bez nasile-
nia trudnoœci u badanej m³odzie¿y uzale¿nione jest w du¿ym stopniu od
pozytywnego postrzegania niepe³nosprawnego rodzeñstwa w zakresie ich
rezonansu spo³ecznego. Zauwa¿a siê tu tak¿e tendencjê do udzielania od-
powiedzi przeciêtnych, czyli pewn¹ samokontrolê podczas ustosunkowy-
wania siê do pytañ zwi¹zanych z funkcjonowanie w tych trzech sferach
(ma to miejsce szczególnie w grupie dziewcz¹t w zakresie sfery spo³ecz-
nej).

Odbiór spo³eczny niepe³nosprawnego rodzeñstwa (spostrzeganie ich ja-
ko osób atrakcyjnych, lubianych, szanowanych, docenianych w pracy,
dbaj¹cych o swój wygl¹d zewnêtrzny) jest dla pe³nosprawnej m³odzie¿y
bardziej znacz¹cy ni¿ obraz ich niepe³nosprawnego rodzeñstwa w zakre-
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sie konkretnych cech osobowych (otwartoœci na innych, dominacji, nawet
mo¿liwoœci spo³ecznych, kontroli siebie, nastroju). Jest on tak¿e bardziej
znacz¹cy dla ich funkcjonowania w sferach rodzinnej, kontaktów spo³ecz-
nych i zajêciowej ani¿eli postawy wobec swego niepe³nosprawnego ro-
dzeñstwa. Analiza regresji zastosowana dla wyniku globalnego Skali RUU
dla grupy dziewcz¹t maj¹cych rodzeñstwo z niepe³nosprawnoœci¹ umy-
s³ow¹ wskazuje na znaczenie trzech zmiennych niezale¿nych: emocjonal-
nego ustosunkowania do nastroju podstawowego oraz rezonansu spo³ecz-
nego dla nasilenia ich psychospo³ecznych trudnoœci. 

Na niskie nasilenie trudnoœci w sferze kontaktów spo³ecznych u ch³op-
ców z niepe³noprawnym rodzeñstwem w du¿ej mierze wp³ywa pozytyw-
ny obraz rodzeñstwa w zakresie rezonansu spo³ecznego, zaistnia³a tu tak-
¿e tendencja do pewnej samokontroli podczas udzielania odpowiedzi. Sa-
mokontrola (tendencja do udzielania odpowiedzi przeciêtnych) pojawia
siê u ch³opców z niepe³noprawnymi braæmi, ma ona najwiêkszy udzia³
w wyjaœnianiu poziomu trudnoœci w sferze zajêciowej.

Uzyskane wyniki regresji krokowej wskazuj¹, ¿e najbardziej wa¿ne dla
psychospo³ecznego funkcjonowania dziewcz¹t – bez nasilenia trudnoœci –
jest pozytywne emocjonalne ustosunkowanie wobec niepe³nosprawnych
sióstr. Wyniki badañ wskazuj¹ na wiêksze znaczenie wzajemnych relacji
miêdzy pe³nosprawnymi siostrami a ich rodzeñstwem, podczas których
istotne jest, by byæ partnerami (wewn¹trzsterownoœæ osób niepe³nospraw-
nych, wyrównany nastrój) i dostarczaæ emocjonalnego wsparcia. Istotny
dla pe³nosprawnych sióstr jest tak¿e sposób spostrzeganie rodzeñstwa ja-
ko osób atrakcyjnych dla otoczenia. Natomiast u ch³opców najwa¿niej-
szym czynnikiem, który wp³ywa na niskie nasileni trudnoœci, tylko w sfe-
rze spo³ecznej jest postrzeganie rodzeñstwa jako osób o pozytywnym re-
zonansie spo³ecznym.

Wyniki regresji krokowej potwierdzaj¹ wyniki dotycz¹ce wspó³zale¿no-
œci. Uwypuklaj¹ rolê pozytywnego emocjonalnego kontaktu dla grupy
dziewcz¹t z ich niepe³nosprawnym rodzeñstwem i pozytywnego odbioru
spo³ecznego niepe³nosprawnego dla obu grup dziewcz¹t i ch³opców z nie-
pe³nosprawnym rodzeñstwem. Nale¿y podkreœliæ istotn¹ rolê emocjonal-
nego ustosunkowania w jednop³ciowej diadzie: pe³nosprawna siostra –
siostra niepe³nosprawna. To emocjonalne pozytywne ustosunkowanie pe³-
ni znacz¹c¹ rolê w funkcjonowaniu sióstr z niskim nasileniem trudnoœci
w sferach: osobowoœciowej, spo³ecznej, rodzinnej. 

Tabela 2 zawiera zestawienie istotnych wspó³zale¿noœci miêdzy Skal¹
RUU (sferami: osobowoœciow¹ (Os), rodzinn¹ (Ro), kontaktów spo³ecz-
nych (Sp) i zajêciow¹ Za) mierz¹c¹ nasilenie psychospo³ecznych trudnoœci
m³odzie¿y z rodzeñstwem z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ a wymiarami
Testu GT (DO, OD, KO, NP,RS, MS) i komponentami Skali WOUU (KP, KO,
KZ). Tabela zawiera tak¿e najbardziej istotne zespo³y zmiennych niezale¿-
nych (wymiary Testu GT, komponenty WOUU), które maj¹ udzia³ w wyja-
œnianiu zmiennej zale¿nej – Skala RUU (regresja krokowa). 

BO¯ENA SIDOR
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Tabela 2
Zestawienie istotnych wspó³zale¿noœci i zale¿noœci miêdzy sferami Skali RUU a wymiarami 

Testu GT i wymiarami Skali WOUU



Oznaczenia: +RUU – wysokie nasilenie trudnoœci badanej m³odzie¿y; –RUU – niskie
nasilenie trudnoœci badanej m³odzie¿y; +GT – pozytywny obraz niepe³nosprawnego ro-
dzeñstwa; –GT – negatywny obraz niepe³nosprawnego rodzeñstwa, +WOUU – pozytyw-
na postawa wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa, –WOUU – negatywna postawa wo-
bec niepe³nosprawnego rodzeñstwa,

W kolumnie dotycz¹cej regresji krokowej wystêpuje oznaczenie: GT E LBN – to ten-
dencja do wybierania odpowiedzi przeciêtnych, œwiadcz¹ca o samokontroli podczas
udzielania odpowiedzi.

Wnioski praktyczne z przeprowadzonych badañ

Aby podsumowaæ uzyskane wyniki badañ w aspekcie wskazówek tera-
peutycznych, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e rodzina stanowi system wzajem-
nych interakcji (Braun-Ga³kowska 1991, 1992; Radochoñski 1986; Dro¿d¿o-
wicz 1997).

Poznawanie systemu rodzinnego mo¿e dokonywaæ siê poprzez badanie
ca³ej grupy jednoczeœnie albo w badaniu indywidualnych cz³onków rodzi-
ny. Techniki stosowane mog¹ byæ ró¿ne, ale wa¿ne jest podejœcie do pro-
blemu w kategoriach systemowych. Nawet, gdy ma siê do czynienia z jed-
nym cz³onkiem rodziny, w psychoterapii i w wychowaniu bierze siê pod
uwagê ca³y kontekst rodzinny osoby (Braun-Ga³kowska 1989). Poznanie
prawid³owoœci dotycz¹cych stosunków interpersonalnych jest szczególnie
wa¿ne ze wzglêdu na zapewnienie pomocy i wsparcia tym rodzinom.
Efektem dzia³añ diagnostycznych i pomocowych mo¿e byæ lepsze radze-
nie sobie przez rodziców z opiek¹ i wychowaniem dziecka niepe³nospraw-
nego i poprawa funkcjonowania ca³ej rodziny (Pisula 1998).

Na podstawie uzyskanych wyników badañ z konkretnych metod, a tak-
¿e bior¹c pod uwagê uzyskane wspó³zale¿noœci oraz wyniki regresji kro-
kowej, mo¿na zaproponowaæ pewne wskazówki w pracy terapeutycznej
z rodzin¹, w której wychowuj¹ siê dzieci pe³nosprawne i dzieci z niepe³-
nosprawnoœci¹ umys³ow¹.

W pracy terapeutycznej z rodzin¹ nale¿y skoncentrowaæ siê na:
1. Zapewnieniu korzystnego klimatu emocjonalnego.
2. Kszta³towaniu w rodzinie i poza ni¹ pozytywnego obrazu dziecka z nie-

pe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹.
3. Traktowaniu wszystkich dzieci jednakowo.
4. Kszta³towaniu pozytywnych postaw wobec dziecka z niepe³nosprawno-

œci¹, budowaniu pozytywnego emocjonalnego stosunku do dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹. 

Uzasadniaj¹c znaczenie zapewnienia korzystnego klimatu emocjonal-
nego, nale¿y mieæ na uwadze:
– najwy¿szy, w porównaniu z innymi sferami, poziom trudnoœci badanej

m³odzie¿y wystêpuje w zakresie sfery osobowoœciowej;
– istotn¹ wspó³zale¿noœæ miêdzy nasileniem trudnoœci w sferze rodzinnej

SZKO£A SPECJALNA 1/200512
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u pe³nosprawnych sióstr a postrzeganiem niepe³nosprawnego rodzeñ-
stwa jako osób o obni¿onym nastroju; 

– istotn¹ zale¿noœæ (regresja krokowa) miêdzy wynikami globalnymi RUU
sferami: rodzinn¹, kontaktów spo³ecznych pe³nosprawnych dziewcz¹t
a wymiarem – nastrój podstawowy obrazu niepe³nosprawnego rodzeñ-
stwa.
W rozwojowym schemacie eriksonowskim kszta³towanie siê to¿samoœci

to czas syntetyzowania wyników poprzednich dzieciêcych stadiów w no-
w¹ strukturê. Efekty rozwi¹zania kolejnych konfliktów uk³adaj¹ siê
w pewn¹ ca³oœæ, która jest nabudowan¹ struktur¹ (Batistowa 1995, Opa-
czyñska 1995). E. Erikson (2000, s. 281) wskazuje, ¿e koncepcja cyklu ¿y-
ciowego wymaga potraktowania systemowego. Ujêcie to wskazuje na zna-
czenie kolejnych etapów ¿ycia, odpowiedniego rozwi¹zywania trudnych
sytuacji w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Ufnoœæ, autonomia, zdecydowanie, kompe-
tencja, sukces, bliskoœæ – to osi¹gniêcia kolejnych etapów w rozwoju cz³o-
wieka. M³ody cz³owiek nie bêdzie funkcjonowa³ jako osoba dojrza³a,
o ukszta³towanym poczuciu to¿samoœci, jeœli zabraknie w trakcie jego roz-
woju odpowiedniego klimatu wychowawczego.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e nasilaniu siê trudnoœci u pe³no-
sprawnej m³odzie¿y (szczególnie dziewcz¹t) mo¿e sprzyjaæ postrzeganie
niepe³nosprawnego rodzeñstwa jako osób o obni¿onym nastroju. Szcze-
gólnie funkcjonowanie dziewcz¹t w sferze rodzinnej i w kontaktach spo-
³ecznych jest œciœle zwi¹zane z postrzeganiem rodzeñstwa w wymiarze na-
stroju podstawowego. Wysokie nasilenie trudnoœci u dziewcz¹t wi¹¿e siê
z postrzeganiem niepe³nosprawnego rodzeñstwa jako osób o obni¿onym
nastroju. Trudnoœci¹ dla pe³nosprawnych sióstr mo¿e byæ obni¿ony nastrój
niepe³nosprawnego rodzeñstwa i ich tendencja do uzale¿niania siê.

Urodzenie siê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ jest powodem
wielkiego rozczarowania rodziców. Czuj¹ siê oni ogromnie zranieni, czê-
sto opuszczeni przez w³asne rodziny, przyjació³, s¹siadów. J. Vanier (1984,
1988) twierdzi, ¿e odrzucenie, nieakceptacja przyczynia siê do poczucia
g³êbokiego cierpienia, smutku osoby z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹.
Atmosfera smutku w niektórych rodzinach mo¿e dominowaæ przez d³ugi
czas i mo¿e udzielaæ siê wszystkim cz³onkom rodziny, g³ównie osobie
z niepe³nosprawnoœci¹. Kszta³towanie pozytywnej emocjonalnej atmosfe-
ry nie jest zadaniem ³atwym, wymaga uwzglêdnienia czynnika czasu, po-
radzenia sobie z wieloma trudnymi sytuacjami. Proces akceptacji dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ jest d³ugi, przechodzi przez wiele faz
(Kornas – Biela 1988, Twardowski 1999). Relacje miêdzy rodzeñstwem ma-
j¹ szczególne znaczenia dla szeroko rozumianej atmosfery ¿ycia rodzinne-
go w rodzinach z dzieckiem z upoœledzeniem umys³owym (Otrêbski 1997
s. 67, 73). Istotne jest, aby rodzice, szczególnie wobec pe³nosprawnych
córek, nie mieli zbyt wygórowanych oczekiwañ w zwi¹zku z opiekowa-
niem siê niepe³nosprawnym rodzeñstwem (szczególnie odnosi siê to do
córek z niepe³nosprawnoœci¹). 
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Rozpatruj¹c zagadnienie kszta³towania siê w rodzinie i poza ni¹ pozytywne-
go obrazu dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, nale¿y odwo³aæ siê do istotnej
wspó³zale¿noœci pomiêdzy niskim nasileniem trudnoœci badanej m³odzie¿y
a pozytywnym obrazem niepe³nosprawnego rodzeñstwa jako osób spo³ecznie
atrakcyjnych.

Kszta³towanie pozytywnego obrazu dziecka jest bardzo wa¿nym celem
w pracy terapeutycznej z rodzin¹ wychowuj¹c¹ dziecko z trudnoœciami rozwo-
jowymi (Szymañski 2000; Hastings, Taunt 2002). Budowanie pozytywnego obra-
zu niepe³nosprawnego rodzeñstwa powinno odbywaæ siê w³aœnie w rodzinie.
To rodzice poprzez kszta³towanie pozytywnego obrazu dziecka z niepe³no-
sprawnoœci¹ s¹ osobami, od których rodzeñstwo ten obraz przejmuje. Jest to
bardzo istotny proces, poniewa¿ rodzeñstwo maj¹c pozytywne wzory rodziców,
bêdzie umia³o przeciwstawiæ siê niekorzystnym postawom spo³ecznym.

Wskazuje siê na pewne kierunki oddzia³ywañ wychowawczych wobec dziec-
ka z niepe³nosprawnoœci¹. Dziecko powinno byæ zdolne do wchodzenia w saty-
sfakcjonuj¹ce relacje interpersonalne. Zarówno w wychowaniu, jak i nauczaniu
istotne jest doprowadzenie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ do samoakceptacji,
maksymalnego rozwoju (np. w zakresie samodzielnoœci) i do czynnego udzia³u
w ¿yciu spo³ecznym (Sêkowska 1983, s. 32; 1998, s. 238; Muszyñska 1999). Wy-
kszta³cenie w dziecku takich cech, jak: komunikatywnoœæ, prospo³ecznoœæ
i umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania, asertywnoœæ, umiejêtnoœci rozwi¹zywania kon-
fliktów interpersonalnych pozwoli dziecku rozwijaæ siê oraz przyczyni siê do
wzrostu umiejêtnoœci jego spo³ecznego funkcjonowania (Muszyñska 1999, s.
112). 

W kszta³towaniu pozytywnego obrazu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ umys³o-
w¹ istotny udzia³ maj¹ specjaliœci zajmuj¹cy siê rehabilitacj¹ dzieci, wolontariu-
sze, cz³onkowie stowarzyszeñ, fundacji z zaanga¿owaniem podejmuj¹cy wiele
inicjatyw na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (Wereszczyñska 1991;
Wyczesany 1999, s. 205). 

Kolejna wskazówka, któr¹ nale¿y mieæ na uwadze podczas procesu terapii ro-
dziny dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, dotyczy traktowania wszystkich dzieci
jednakowo w rodzinie. Powo³uj¹c siê na otrzymane wyniki badañ, nale¿y pod-
kreœliæ najbardziej niekorzystny obraz niepe³nosprawnego rodzeñstwa w zakre-
sie kontroli siebie w percepcji ich pe³nosprawnego rodzeñstwa.

W procesie wychowania dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ rodzice powinni byæ
konsekwentni wobec niego. Wiele badañ wskazuje na pob³a¿liwoœæ rodziców
wobec dzieci niepe³nosprawnych (Lauschowa 1970; Obuchowska 1999; Twar-
dowski 1999). 

Szczególnie wa¿ne okaza³o siê kszta³towanie w rodzinie pozytywnych postaw
wobec dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, przede wszystkim budowanie pozytyw-
nego emocjonalnego ustosunkowania wobec niego. Na podstawie badañ
stwierdza siê:
– najbardziej pozytywn¹ postawê pe³nosprawnej m³odzie¿y w zakresie kompo-

nentu zachowaniowego,
– najmniej pozytywn¹ postawê pe³nosprawnej m³odzie¿y w zakresie kompo-
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nentu oceniaj¹co – wartoœciuj¹cego,
– istotny zwi¹zek emocjonalnego ustosunkowania wobec niepe³nosprawnego

rodzeñstwa z niskim nasileniem psychospo³ecznych trudnoœci (g³ównie w sfe-
rach osobowoœciowej, rodzinnej) u badanej m³odzie¿y, szczególnie w grupie
dziewcz¹t: w czterech badanych sferach.
To w³aœnie pozytywne emocjonalne ustosunkowanie pe³nosprawnej m³odzie-

¿y wobec niepe³nosprawnego rodzeñstwa jest zwi¹zane z niskim nasileniem
trudnoœci u badanej m³odzie¿y. Pe³nosprawne rodzeñstwo nie powinno swych
emocji ukrywaæ i maskowaæ konkretnymi zachowaniami na rzecz niepe³no-
sprawnego dziecka tylko w celu dostosowania siê do wymagañ i oczekiwañ ro-
dziców.

Podsumowuj¹c, pierwszym krokiem do podjêcia specjalistycznych, facho-
wych dzia³añ wspieraj¹cych rodzinê, zmierzaj¹cych do budowania prawid³o-
wych relacji wewn¹trzrodzinnych jest diagnozowanie sytuacji rodzinnej (Doma-
recka-Malinowska 1997). Ka¿dy cz³owiek dysponuje wiedz¹, doœwiadczeniem
na temat rodziny. Niekiedy ta wiedza mo¿e staæ siê niebezpieczna, gdy w³asne-
mu doœwiadczeniu nadaje siê rangê uogólnienia i gdy na inn¹ rodzinê patrzy siê
przez pryzmat w³asnych doœwiadczeñ. Umiejêtnoœæ pomagania rodzinie musi
byæ oparta na treningu i na podstawach teoretycznych. Niezbêdne jest, by tera-
peuta rozumia³ rodzinê i zjawiska ¿ycia rodzinnego w stopniu szerszym ni¿ na
to pozwala jego w³asne doœwiadczenie. Przydatna w procesie diagnozowania
i terapii rodziny jest wiedza z zakresu ogólnej teorii systemów (Barbaro 1997).
Zadaniem terapeuty w ramach modelu interakcyjnego jest ustalenie wzajemnej
zale¿noœci miêdzy podsystemami, a przede wszystkim rozpoznanie tych zwi¹z-
ków, które stanowi¹ o dysfunkcjonalnoœci systemu. W miarê postêpowania
zmian zadaniem terapeuty staje siê pomoc w okreœlaniu granic podsystemów,
w wypracowaniu strategii rozwi¹zywania problemów i konfliktów wewn¹trz-
rodzinnych oraz zwiêkszaniu autonomii poszczególnych cz³onków rodziny
(Stompór 1983).

Koncentruj¹c siê na zakresie znaczeniowym terminu „pomoc", warto rozró¿-
niæ pomoc profesjonaln¹ od codziennych zachowañ pomocniczych. W przypad-
ku tych drugich, podkreœla siê spontaniczne dzia³anie na rzecz drugiej osoby
(Stochmia³ek 1998). Rezultaty badañ (Herman, Thomson 1995, s. 73) wskazuj¹
na znaczenie nieformalnych sposobów wsparcia. Formy wsparcia formalnego
(grupy wsparcia, spo³eczne fundacje, kluby) powinny zawieraæ elementy
wsparcia nieformalnego.
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Summary

In the literature concerning the above topic there may be spotted two positions
describing the psycho-social situation of the persons having a mentally handi-
capped sibling. On the one hand these persons may be at risk of a higher level
of emotional problems, behaviour disturbances, lack of strong relationship with
the other family members, they may feel sense of troublesome obligation of ca-
ring for the handicapped sibling. On the other hand brothers or sisters of the
handicapped person do not have to develop emotional or adaptive difficulties,
they can work out successful ways of dealing with the problems. 

The main problem of this paper concentrates on the question of the intensity
of subjectively reported problems among the group of adolescents having
a mentally handicapped sibling. In the survey 120 people took part (60 men and
60 women), aged 16–26. Each of them has a sibling with severe or mild mental
retardation. The results show that the level of intensity of the psycho – social
problems is rather low in the surveyed group. A low result in the personality
sphere is conditioned by a positive emotional attitude towards the handicapped
sibling. Low results in the family, social and occupational spheres are mostly
conditioned by a positive perception of the handicapped siblings as far as the
social resonance (social attractiveness) is concerned.

BO¯ENA SIDOR

W wyniku błędu drukarskiego, do recenzji książki J. Kruk-Lasockiej, M. Sekuło-
wicz (red.): „Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju”. napi-
sanej przez K. Czerwińską (nr 5/2004), zostały dołączone 3 pierwsze zdania po-
chodzące z innego artykułu. Osoby zainteresowane bardzo przepraszamy.
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GRY FABULARNE. MIT A RZECZYWISTOŒÆ
Potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych
w dydaktyce, pedagogice i terapii

Artykuł w pierwszej części przybliża zjawisko narracyjnych gier fabular-
nych (RPG – role playing games) w kontekście psychologicznym i pe-
dagogicznym, polemizuje także w swoich tezach z potoczną opinią
o grach RPG, jako zjawisku wyłącznie negatywnym, wskazując także
na pozytywne jego strony.
W części drugiej zamysłem autorów jest wskazanie potencjalnych moż-
liwości wykorzystania technik RPG w pracy zarówno z dziećmi, młodzie-
żą, jak i dorosłymi. Tezy te, ze względu na niewielką liczbę publikacji na-
ukowych na ten temat, będą w dużej części opierać się na danych zebra-
nych od graczy RPG, osób wykorzystujących te techniki w swojej pracy,
a także na doświadczeniach autorów. Dane dotyczące terapii oparte są
na studiach przypadków, nie zaś na badaniach populacyjnych.

Zjawisko gier fabularnych – RPG (ang. role-playing game – dos³. „gra
w odgrywanie roli”) swoimi korzeniami siêga gier strategicznych,

wzbogaconych na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych o mo¿liwoœæ wcielania siê
w pojedyncze postaci (a nie jak dotychczas dokonywania manewrów ca³y-
mi armiami czy te¿ oddzia³ami). Za pocz¹tek narracyjnych gier fabularnych
uznaje siê wydanie przez firmê TSR w 1973 roku gry Dungeons&Dragons.
W 2000 roku wydano jej trzeci¹ edycjê, której podstawowy podrêcznik osi¹-
gn¹³ rekord sprzeda¿y – milion egzemplarzy w jêzyku angielskim w ci¹gu
pierwszych dwóch miesiêcy (Szeja 2002, s. 72). Gra ta jest dostêpna tak¿e
w jêzyku polskim. 

Co to jest RPG?

Czym s¹ narracyjne gry fabularne? Na wstêpie nale¿y je odró¿niæ od gier
komputerowych, których jeden z rodzajów tak¿e nazywany jest RPG, nie s¹ one
bowiem przedmiotem tego artyku³u.

Gra fabularna jest rodzajem intelektualnej rozrywki. Zabawa ta przypomina
w du¿ym stopniu przedstawienie teatralne, którego akcja rozgrywa siê w wyo-
braŸni osób graj¹cych. Re¿yserem jest tu osoba zwana Mistrzem Gry (w skrócie
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MG, ang. Game Master), a gracze – aktorami osadzonymi w g³ównych rolach.
MG tworzy zarówno scenariusz takiego przedstawienia, jak i odgrywa role
wszystkich postaci, poza tymi w które wcielili siê gracze.

RPG mo¿na równie¿ porównaæ do interaktywnej ksi¹¿ki, gdzie Mistrz Gry jest
wszechwiedz¹cym narratorem, który opowiada graczom pewn¹ historiê, pos³u-
guj¹c siê opisem zbli¿onym w swojej formie do didaskaliów oraz odgrywaj¹c
postaci poboczne (tzw. Bohaterów Niezale¿nych), zaœ gracze lawiruj¹c pomiê-
dzy wieloma w¹tkami opowieœci, dzia³aniami swoich postaci wp³ywaj¹ na jej
przebieg i decyduj¹ o kierunku w jakim dany w¹tek siê potoczy.

Gracze wcielaj¹ siê w postaæ, która zosta³a stworzona specjalnie do gry, na ich
¿yczenie i wed³ug ich preferencji, ale pod kontrol¹ Mistrza Gry. U¿ywaj¹c wyo-
braŸni gracze tworz¹ osobowoœæ, ideologiê, cele i motywacjê postaci, a tak¿e jej
historiê, t³o rodzinne, spo³eczne i ekonomiczne. Postaci uczestników gry to tzw.
Bohaterowie Gry (BG, ang. playing character – PC). W czasie gry gracze kontro-
luj¹ poczynania swoich bohaterów, mówi¹ za nich i okreœlaj¹ dzia³ania jakie bo-
haterowie wykonuj¹. Rol¹ MG jest tworzenie sytuacji, w których znajduj¹ siê
bohaterowie graczy. Nakreœla on sceneriê wydarzeñ, opisuje przeciwników lub
przyjació³ i odgrywa ich role.

Postaci, które prowadzi Mistrz Gry to tzw. Bohaterowie Niezale¿ni (BN, ang.
non-playing character – NPC). Bohaterowie Niezale¿ni s¹ w œwiecie gry zarówno
rodzin¹, przyjació³mi, zleceniodawcami czy prze³o¿onymi Bohaterów Gry, jak
i ich podw³adnymi i wspólnikami, przeciwnikami lub wrogami czy nawet przy-
padkowymi przechodniami. 

Scenariusz gry reguluje wy³¹cznie ogólne zarysy przygody, jej sceneriê (np.
plany miast czy domów, w których ma miejsce akcja), jej uczestników (opisy
wrogów i przyjació³ graczy, dziêki którym MG wie, jak odgrywaæ ka¿d¹ z po-
staci) oraz charakter intrygi, która staje siê osi¹ zabawy. Zazwyczaj Bohaterów
Gry ³¹czy jakiœ wspólny interes, wspólny cel (bywa to zarówno wzajemna przy-
jaŸñ wyimaginowanych postaci czy po prostu wspólna chêæ zysku). Powoduje
to, ¿e gracze staj¹ siê tzw. Dru¿yn¹.

Dru¿yna to wszyscy bohaterowie graczy, których MG osadza w jednym
miejscu i stawia przed nimi problemy do rozwi¹zania. Mistrz Gry nie jest
w stanie przewidzieæ, jak zachowaj¹ siê uczestnicy rozgrywki, gdy napo-
tkaj¹ stawiane przez niego przeszkody (gracze maj¹ woln¹ wolê, wiêc po-
stêpuj¹ zupe³nie swobodnie, a ogranicza ich jedynie koncepcja postaci
przez nich kreowanych). W zwi¹zku z tym zadanie MG w czasie rozgryw-
ki polega g³ównie na improwizacji (na bie¿¹co decyduje on o postêpowa-
niu przeciwników graczy, okreœla, czy plany graczy siê powiod³y, czy zo-
sta³y pokrzy¿owane i ostatecznie to on stwierdza, czy graczom uda³o siê
wype³niæ zadanie). 

Gra fabularna to tak¿e zbiór zasad. Mistrz Gry jest sêdzi¹, który kieruje siê ty-
mi zasadami, by sprawiedliwie i mo¿liwie bezstronnie okreœliæ wyniki dzia³añ
graczy. Tak¿e i jego owe zasady obowi¹zuj¹. Bohaterowie Niezale¿ni wykonuj¹
czynnoœci wed³ug tych regu³ i przy tworzeniu scenariusza te zasady musz¹ byæ
wziête pod uwagê. 

PRZEMYS£AW PANAK, OLGA DRZEWIECKA
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Przy tworzeniu postaci wystêpuj¹cych w grze, tak¿e pos³ugujemy siê tymi re-
gu³ami. Ka¿dego bohatera opisuj¹ te same liczbowo okreœlone cechy, które
oznaczaj¹ jego zdolnoœci psychiczne i fizyczne, umiejêtnoœci (zarówno te wyu-
czone jak i wrodzone) oraz jego wyposa¿enie i maj¹tek. Zasady gry zwiemy me-
chanik¹, która dziêki pewnym prostym dzia³aniom reguluje sposób wykonania
i powodzenie ka¿dej powa¿niejszej czynnoœci podejmowanej przez bohaterów.
W wiêkszoœci systemów RPG mechanika oparta jest na kostkach (4, 6, 8, 10, 12,
20, 100-œciennych). Umo¿liwia to wprowadzenie do gry czynnika losowego, co
czyni j¹ bardziej realn¹ i emocjonuj¹c¹.

Systemy RPG

System to zbiór zasad i praw rz¹dz¹cych rzeczywistoœci¹ stworzon¹ przez au-
torów. Zawiera najczêœciej opis œwiata, ras w nim wystêpuj¹cych i ich kultury
oraz opis mechaniki gry. Dostêpny jest on najczêœciej w formacie bogato ilustro-
wanej ksi¹¿ki. Wydawane s¹ równie¿ dodatki i uzupe³nienia oraz przyk³adowe
scenariusze przygód. Wiele systemów autorskich publikowanych jest wy³¹cznie
w Internecie, który jest tak¿e Ÿród³em systemów nieobecnych na rynku polskim
(nierzadko z pogwa³ceniem praw autorskich).

Systemy RPG podzieliæ mo¿na ze wzglêdu na charakter œwiata gry, czyli sy-
stemy fantasy, w których œwiaty s¹ pe³ne magii i mitów, systemy science-fiction,
gdzie dominuj¹cym elementem jest zaawansowana technika i systemy synkre-
tyczne, gdzie technologia miesza siê lub walczy z magi¹.

Charakter œwiata mo¿na zró¿nicowaæ równie¿ ze wzglêdu na nastrój pro-
wadzonej gry i narracji. Mog¹ to byæ, ogólnie rzecz ujmuj¹c, œwiaty heroicz-
ne, gdzie wyraŸnie jest zarysowany konflikt dobra ze z³em, a przygody roz-
grywaj¹ siê w konwencji zbli¿onej do œredniowiecznych Chansons de Geste.
Œwiaty mroczne bazuj¹ czêsto na konwencji horroru, w stylistyce opisu po-
s³uguj¹ siê naturalizmem, a czasem ocieraj¹ siê wrêcz o Dance Macabre. Sta-
wiaj¹ nacisk na tragizm istnienia, podkreœlaj¹ „ból ¿ycia” i bezwzglêdnoœæ
otaczaj¹cego œwiata.

Ciekawie i szerzej opisuje to zagadnienie J. Szeja w serii artyku³ów „Interak-
tywna opowieœæ fantastyczna” opublikowanych na ³amach Nowej Fantastyki
(Szeja 2002, s. 72). 

RPG jako zagadnienie psychologiczne

Hughes (1988) definiuje roleplaying jako przeniesienie osobistych fantazji, ta-
kich jak freudowskie œnienie na jawie, na spo³eczny kontekst gry, który jest
ustrukturalizowany i kontrolowany poprzez ustalony zestaw regu³. RPG jest
zbiorow¹ forma fantazjowania.

Wiêkszoœæ psychologów uwa¿a fantazje za produkt indywidualnej intro-
spekcji, ze œnieniem na jawie jako kwintesencj¹ form fantazjowania. Fantazje
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postrzegane s¹ jako odbicia ukrytych czêstokroæ motywów, potrzeb, ¿yczeñ,
pragnieñ czy ambicji. Psychologia dynamiczna nazywa je wrêcz „regresj¹
w s³u¿bie ego”.

Jednak¿e poprzez „wspólnotowy” charakter fantazjowania obecnego w grach
RPG, oddala siê ono od cech wskazanych jako charakterystyczne dla fantazjowa-
nia przez Freuda czy Piageta, czyli w³aœciwoœci egocentrycznych i autystycznych.

Indywidualne fantazje gracza widoczne s¹ najwyraŸniej w postaci przez nie-
go kreowanej. Hughes (tam¿e) przedstawia swoj¹ typologiê postaci odgrywanej
jako symbolu Ja.

Najbardziej zajmuj¹ce i interesuj¹ce z psychologicznego punktu widzenia s¹
trzy kategorie sk³adaj¹ce siê na s y m b o l  o s o b i s t y .

S y m b o l e  p o z n a w c z e s¹ w rezultacie symbolami opozycyjnymi, ponie-
wa¿ tworzone s¹ przez gracza w celu poznania i eksploracji tych aspektów oso-
bowoœciowych, których on nie posiada. Te postaci s¹ odpowiedziami na pyta-
nia: Jak konserwatysta/anarchista/mê¿czyzna/kobieta/elf/kosmita siê zacho-
wuje i co czuje? S¹ one konstruowane jako pewnego rodzaju æwiczenia w em-
patii, oscyluj¹ wokó³ przeciwieñstwa do koncepcji Ja gracza.

S y m b o l e  w z m a c n i a j ¹ c e to postacie stworzone, aby wzmacniaæ cechy
i umiejêtnoœci, które gracz uwa¿a, ¿e posiada. Inteligentny gracz tworzy postaæ
geniusza, osoby wysportowane tworz¹ superatletów itp. Postacie te s³u¿¹ do
wzmacniania i podnoszenia samooceny, s¹ Ÿród³em emocjonalnego wsparcia,
kiedy te umiejêtnoœci przynosz¹ sukces.

S y m b o l a m i  k o m p e n s a c y j n y m i s¹ postacie kreowane, by gracz móg³
odkrywaæ i wykorzystywaæ cechy i umiejêtnoœci, o których s¹dzi, ¿e ich nie po-
siada. Takie postacie s¹ okazj¹ do „wyg³adzenia” swojej osobowoœci, uczynienia
jej bardziej pe³n¹, zbli¿aj¹ one gracza do koncepcji jego Ja idealnego lub czasem
powinnoœciowego. Zatem nieœmia³e osoby bêd¹ przystêpowa³y do gry postacia-
mi pewnymi siebie i przebojowymi, mól ksi¹¿kowy wybierze wielkiego silnego
barbarzyñcê, niecierpliwy, impulsywny gracz stworzy postaæ cichego, pojed-
nawczego mnicha itd.

Dziêki takiemu rozumieniu postaci, w któr¹ wciela siê gracz, mo¿emy podej-
mowaæ próby analizy postaci jako wytworu, zarówno w trakcie diagnozy, jak
i w przebiegu terapii. 

Analizê tê przeprowadzaæ mo¿na wraz z graczem i wskazywaæ mu pewne
podobieñstwa i mechanizmy dzia³aj¹ce miedzy nim a postaci¹ przez niego kre-
owan¹, co u³atwiaæ mo¿e rozwój prawid³owego wgl¹du w siebie. Jest to jedno-
czeœnie metoda ma³o inwazyjna, a tak¿e jako technika projekcyjna stosunkowo
odporna na dzia³anie mechanizmów obronnych.

Równie¿ sama sytuacja grania niesie w sobie wiele mo¿liwoœci do obserwacji
diagnostycznej, szczególnie w przypadku zaburzeñ zwi¹zanych z kontaktami
interpersonalnymi, funkcjonowaniem w grupie, ale równie¿, dziêki ³adunkowi
emocjonalnemu wyzwalanemu zarówno w procesie fantazjowania, jak i po-
przez sytuacjê rozgrywki, okazuje siê trafna przy ocenie dzia³ania w sytuacjach
stresowych (co poniek¹d wykorzystywane jest w przebiegu rekrutacji do pracy
w niektórych firmach). 

PRZEMYS£AW PANAK, OLGA DRZEWIECKA
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Dok³adniejszy opis potencjalnych zastosowañ technik RPG w terapii znajduje
siê w czêœci drugiej artyku³u.

Z punktu widzenia psychologii RPG jest niezwykle ciekawym i szerokim zja-
wiskiem, niestety powsta³o niewiele opracowañ na ten temat. Autorom artyku-
³u nie uda³o siê odnaleŸæ publikacji zawieraj¹cych opisy badañ populacyjnych,
dotarliœmy jedynie do kilku opisów przypadków klinicznych, na które to powo-
³ujemy siê przy opisie zastosowania RPG w terapii.

Uwa¿amy jednak, ¿e temat ten zas³uguje na g³êbsz¹ analizê, na któr¹, nieste-
ty, forma tej publikacji nie pozwala. 

RPG w pedagogice

Klasyfikacja narracyjnych gier fabularnych z punktu widzenia nauk pedago-
gicznych nie jest prosta. Nie ze wzglêdu na z³o¿onoœæ tematyki czy abstrakcyj-
noœæ formy, ale ze wzglêdu na wydzielenie gier z innych pokrewnych lub uto¿-
samianych z nimi technik i form socjo-, kulturo- czy psychoterapii, takich jak
drama i psychodrama. Obecnie RPG postrzegane s¹ wy³¹cznie jako zabawa i re-
kreacja, nie zaœ jako potencjalna technika pracy z m³odzie¿¹. Nie zamierzamy
podwa¿aæ tego przekonania, klasyfikujemy RPG jako zabawê o wybitnie wy-
chowawczych i edukacyjnych wartoœciach. Uwa¿amy, ¿e narracyjne gry fabu-
larne s¹ optymalnym medium w przekazywaniu m³odzie¿y wa¿nych ze wzglê-
dów wychowawczych wartoœci. 

Niew¹tpliw¹ ich zalet¹ jest zabawowa forma, u³atwiaj¹ca kontakt z wycho-
wankiem, otwieraj¹ca go, gdy¿ pozwalaj¹ca odegraæ rolê s³owem, co jest mniej
deprymuj¹ce ni¿ stosowanie ca³oœci scenicznego warsztatu aktorskiego. Lekkoœæ
i przystêpnoœæ formy pomaga przekazaæ nawet trudne treœci. Jej elastycznoœæ
pozwala na przedstawienie ich w dowolnym kontekœcie kulturowym, zwiêksza-
j¹c atrakcyjnoœæ oddzia³ywania wychowawczego. 

Gry fabularne wykorzystuj¹ wszelkie formy przekazu, oddzia³ywania i mani-
pulacji, przez co daj¹ du¿¹ swobodê we wspó³stosowaniu innych technik trenin-
gowych i terapeutycznych, jak treningi kreatywnoœci, negocjacji, asertywnoœci.
Zalet¹, chodŸ w dzisiejszych realiach szkolnych ograniczaj¹c¹ zastosowanie nar-
racyjnych gier fabularnych, jest mo¿liwoœæ, a wrêcz przymus indywidualnego
podejœcia do wychowanka.

Wykorzystanie RPG w terapii

Narracyjne gry fabularne mog¹ zostaæ wykorzystane jako technika wspoma-
gaj¹ca, zarówno w terapii indywidualnej, jak i socjoterapii. Poni¿ej przedstawia-
my dwa przyk³ady, oparte na studiach przypadków. S¹ one przyk³adami auto-
terapii, drugi pokazuje tak¿e wykorzystanie przez terapeutê analizy postaci
w celu dotarcia do wypieranych emocji m³odej pacjentki.

GRY FABULARNE. MIT A RZECZYWISTOŒÆ
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Terapia fobii
Anna, studentka psychologii, w momencie rozpoczêcia gry terapeutycznej mia³a 22 la-

ta. Od wczesnego dzieciñstwa cierpia³a na specyficzny rodzaj fobii odzwierzêcej – ba³a
siê wilko³aków. •ród³em lêku (poza sytuacj¹ rodzinn¹) by³o obejrzenie przez ni¹ w wie-
ku dwóch lat filmu „Akademia Pana Kleksa”, zaœ przede wszystkim sceny ataku wilko-
³aków. W okresie dorastania lêk nasili³ siê i zacz¹³ rozszerzaæ na zwyk³e wilki, ciemny
las, ksiê¿yc w pe³ni itp. Ataki paniki mia³y gwa³towny somatyczny przebieg (ko³atanie
serca, przyspieszenie oddechu, zimny pot, ataki dusznoœci i nieodparta chêæ ucieczki),
i to pomimo podejmowanych przez Annê prób racjonalizowania przedmiotu fobii
(„Wilko³aki nie istniej¹”).

Anna zetknê³a siê z RPG stosunkowo póŸno – mia³a 21 lat. Po kilku miesi¹cach gra-
nia us³ysza³a o systemie „Wilko³ak: Apokalipsa”1. Pocz¹tkowo wychodzi³a z pokoju,
kiedy inni rozmawiali o tej grze, lub prosi³a o zmianê tematu, poniewa¿ wywo³ywa³ on
w niej lêk. Z czasem uzna³a, i¿ zagranie w ten system umo¿liwi jej staniêcie w obliczu
sytuacji wywo³uj¹cej lêk, jakiej to mo¿liwoœci nie daje rzeczywisty œwiat, w którym wil-
ko³aki nie istniej¹. Dodatkowo œwiat tego systemu osadzony jest, co prawda w alterna-
tywnej, ale nadal naszej rzeczywistoœci, co wzmacnia³oby identyfikacjê z wykreowan¹
postaci¹.

Najlepsze rezultaty w leczeniu fobii przynosi terapia behawioralna – stopniowa de-
sensytyzacja – a jedna z jej form, terapia implozywana mo¿liwa jest do przeprowadze-
nia w formie sesji RPG. W przebiegu terapii zmusza siê bowiem pacjenta, ¿eby doœwiad-
czy³ sytuacji lêkowej w bezpiecznych warunkach. Terapeuta opisuje jak¹œ niezwykle
przera¿aj¹c¹ sytuacjê zwi¹zana z lêkiem pacjenta (np. wê¿e pe³zaj¹ce po jego ciele) i na-
k³ania go, by ten wyobrazi³ j¹ sobie w pe³ni, doœwiadczaj¹c wszystkimi zmys³ami jak
najintensywniej tylko potrafi (Zimbardo 2002). 

Anna poprosi³a swojego przyjaciela, ¿eby poprowadzi³ jako MG kilka sesji w „Wilko-
³aka”, wyjaœniaj¹c wczeœniej swoje problemy z fobi¹ i cel jaki chcia³aby osi¹gn¹æ poprzez
granie w ten system. W ten sposób powsta³a jej postaæ Marion.

Marion ma 22 lata (czyli jest w wieku Anny), pochodzi z rodu wilko³aków, jednak sa-
ma nim nie jest i nie wie o swym dziedzictwie (wilko³acza natura jej rodu nie objawi³a
siê w okresie dojrzewania jak to by³o w zwyczaju). Jej ojciec (który by³ wilko³akiem) zde-
cydowa³, ¿e nie powinna siê o niej dowiedzieæ. Anna, rozpoczynaj¹c grê, nie wiedzia³a,
czy jej postaæ jest wilko³akiem. 

Pierwsze sesje rozgrywane by³y sam na sam z MG, prowadzi³y stopniowo do oswo-
jenia Anny z bodŸcem lêkowym poprzez wprowadzanie postaci wilków i wilko³aków
do snów postaci. Po pierwszej sesji Anna mia³a koszmary senne. 

Nastêpnym krokiem by³o budowanie pozytywnych skojarzeñ z bodŸcem lêkowym –
pozytywne przedstawienie postaci wilko³aka i zwi¹zanie z nim przyjemnych odczuæ. Po
tej sesji Anna pierwszy raz œni³a o wilkach nie odczuwaj¹c lêku.

W trakcie kolejnych sesji MG wprowadza³ coraz wiêcej elementów zwi¹zanych z fo-
bi¹ Anny, napiêcie w czasie sesji ros³o, gdy postaæ Anny poznawa³a stopniowo swoj¹ hi-
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1 System Wilko³ak: Apokalipsa wydany w Polsce przez Wydawnictwo MAG, umo¿liwia graczom
wcielenie siê w postaæ wilko³aka, nale¿y do tzw. systemów Œwiata Mroku, prezentuj¹cych rzeczy-
wistoœæ bliŸniacz¹ naszej, uzupe³nion¹ o istnienie postaci rodem z filmów i literatury grozy.
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storiê. W jego apogeum nast¹pi³a przemiana Marion w wilko³aka, zaœ Anna zosta³a
zmuszona do staniêcia twarz¹ w twarz ze swoim lêkiem. I to niemal¿e dos³ownie. Jej
postaæ, uwiêziona w Krainie Koszmaru, musia³a zmierzyæ siê ze œcigaj¹c¹ j¹ utkan¹
z cienia (u Junga symbol alter ego lub id) olbrzymi¹ ciemn¹ besti¹ o formie wilko³aka. Je-
dyn¹ mo¿liwoœci¹ pokonania jej i wydostania siê z tej krainy by³o zaakceptowanie swo-
jej drugiej natury. Dokonane to zosta³o w rozmowie Marion z Besti¹. Dodatkowo MG
zaproponowa³ w tym momencie Annie odegranie roli Bestii, sam wcieli³ siê w tej scenie
w Marion. 

Anna twierdzi, ¿e w tej chwili nast¹pi³ u niej prze³om – akceptacja lêku spowodowa-
³a zniesienie napiêcia z nim zwi¹zanego, a co za tym idzie, umiejêtnoœæ panowania nad
nim

Podsumowanie
Anna do dzisiaj gra postaci¹ Marion, objawy patologicznego lêku ust¹pi³y. Anna

sprawdza³a to najpierw za pomoc¹ pozycji filmowych, zaczê³a od programów przyro-
dniczych o wilkach, potem obejrza³a film grozy pt. „Wilk” z Jackiem Nicolsonem w ro-
li wilko³aka, nastêpnie kilka horrorów o wilko³akach. Podsumowaniem by³o obejrzenie
przez ni¹ „Akademii Pana Kleksa” – bodŸca, który pierwotnie wywo³a³ jej lêk. 

Jednak za swój najwiêkszy sukces Anna uwa¿a wybranie siê na samotny spacer do la-
su w œrodku nocy, czego dokona³a po 6 miesi¹cach grania. Przyznaje, ¿e czu³a lêk, jed-
nak bez wiêkszych problemów uda³o jej siê nad nim zapanowaæ.

Terapia depresji
John Hughes (1988) opisuje przypadek 27 letniej kobiety Malori, cierpi¹cej na zabu-

rzenie afektywne jednobiegunowe w postaci depresji endogennej o przebiegu wybitnie
somatycznym. Wed³ug pacjentki przyczyn¹ jej choroby by³ konflikt pomiêdzy obrazem
roli kobiety wpojonym jej poprzez surowe wychowanie tradycjonalistycznego ojca
a obrazem kobiety niezale¿nej, wyzwolonej, z którym spotka³a siê w trakcie swoich stu-
diów i jaki zaczê³a odnosiæ do siebie.

Malori gra³a ju¿ w RPG kilka lat, kiedy powsta³a jej postaæ „Jack”, któr¹ Malori gra³a
w system „Zew Cthulhu”2. Jest to m³ody, przystojny mê¿czyzna, typ naukowca. Po
pewnym czasie grania t¹ postaci¹ Malori zauwa¿y³a, ¿e podczas sesji nie odczuwa ¿ad-
nych somatycznych objawów depresji. Uœwiadomi³a sobie, ¿e poprzez granie mê¿czy-
zny usuwa³a Ÿród³o swojego wewnêtrznego konfliktu. 

Wraz ze swoim terapeut¹ wykorzystali tê postaæ, aby nauczyæ Malori, ¿e sztywne
trzymanie siê stereotypu p³ci, jest co najmniej ma³o efektywne w funkcjonowaniu. Tak
jak „Jackowi” pomaga³a jego czu³oœæ i troskliwoœæ (cechy przypisywane kobietom) i nie
umniejsza³o to jego mêskoœci, tak Malori mia³a prawo do asertywnoœci i przebojowoœci
(cechy przypisywane stereotypowo mê¿czyznom) i nie oznacza³o to utraty kobiecoœci.

Po roku dalszej terapii wspieranej analiz¹ postaci, objawy somatyczne depresji ust¹-
pi³y prawie ca³kowicie, zaœ rokowania dla Malori by³y bardzo pozytywne.

GRY FABULARNE. MIT A RZECZYWISTOŒÆ

2 System Zew Cthulhu (Call of Cthulhu) wydany w Polsce przez Wydawnictwo MAG, jest systemem
grozy opartym na prozie pisarza H.P. Lovecrafta. Gracze wcielaj¹ siê w badaczy tajemnic, którzy
przeciwstawiaj¹ siê straszliwym potêgom wkraczaj¹cym do naszego œwiata.
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Wykorzystanie RPG w edukacji

Chcielibyœmy w tym miejscu rozpatrzyæ, czy RPG mo¿e i powinno zostaæ
wprowadzone do szkó³. W edukacji, jak wiadomo, stosuje siê niekiedy techniki
oparte na odgrywaniu ról, narracji, kszta³towaniu wizji w wyobraŸni uczestni-
ków, na czym w swojej istocie bazuj¹ gry fabularne. 

Technika dramy jest powszechnie znan¹ technik¹ stosowan¹ w psychologii
i pedagogice. Zgodnie z definicj¹ K. Pankowskiej (2000, s. 22), drama to: „meto-
da dydaktyczno-wychowawcza anga¿uj¹ca w dzia³anie ucznia ca³¹ jego wiedzê
o œwiecie, tworz¹c¹ nowe jej jakoœci w zwi¹zku z wykorzystywaniem wyobra-
Ÿni, emocji, zmys³ów, intuicji. Podstaw¹ dramy jest rozgrywanie w ró¿nych
mo¿liwych rolach nowych, nieznanych wczeœniej, nieraz bardzo trudnych sytu-
acji, w celu ich zrozumienia, uwewnêtrznienia, zdobycia b¹dŸ pog³êbienia wie-
dzy o œwiecie, o sobie, o innych ludziach.”

K. Kuciel w artykule Czy gry fabularne powinny byæ obecne w szkole? pisze, ¿e
drama i narracyjne gry fabularne pokrywaj¹ siê w wiêkszoœci swoich aspektów
i nie ma sensu wprowadzanie nowej, bliŸniaczo podobnej techniki do kanonu
narzêdzi pedagoga. Z wieloma argumentami, które przytacza autorka, mo¿na
siê zgodziæ, jednak nie ze wszystkimi.

Jako wieloletni gracze i mistrzowie gry ró¿nych systemów RPG dostrzegamy
w grach ogromny potencja³, który wykorzystany w odpowiedni sposób mo¿e
podnieœæ atrakcyjnoœæ jak¿e szarej rzeczywistoœci polskich szkó³. Nie nalegamy
na wprowadzenie gier RPG na zajêcia lekcyjne. Niestety, nie nadaj¹ siê one do
zastosowania w systemie klasowo-lekcyjnym, gdzie w zajêciach jednoczeœnie
uczestniczy oko³o 30 osób. Trudna by³aby realizacja programu zajêæ przy zasto-
sowaniu gier fabularnych bez pominiêcia czy modyfikacji wielu istotnych jego
elementów. Twierdzimy natomiast, ¿e wykorzystanie ich w zajêciach pozalek-
cyjnych i na kó³kach zainteresowañ, gdzie liczba zainteresowanych jest mniejsza
i tryb pracy mniej œcis³y, pozwoli skutecznie i atrakcyjnie zapoznaæ uczestników
z czêœci¹ materia³u nieobowi¹zkowego. Uwa¿am, ¿e zajêcia pozalekcyjne pro-
wadzone przez nauczyciela w formie sesji gry fabularnej s¹ ciekaw¹ alternaty-
w¹ dla m³odzie¿y.

Jak zauwa¿y³ J. Szeja (2002), RPG wspomaga realizacjê podstawowych celów
pedagogicznych, takich jak:
– Æwiczenie wyobraŸni (ogólnej i przestrzennej);
– Kszta³towanie umiejêtnoœci odczuwania i rozumienia sytuacji i psychiki in-

nych ludzi, nawet nale¿¹cych do egzotycznych kultur, religii, ras;
– Wyczulenie na ró¿nego rodzaju znaki kulturowe – stroje, zachowanie,

przedmioty codziennego u¿ytku, broñ, artefakty itp.;
– Wchodzenie w interakcje s³owne i emocjonalne (kszta³towanie umiejêtnoœci

komunikacyjnych);
– Kszta³towanie grupowych dzia³añ teleologicznych (praca w zespole, wspó³-

dzia³anie z rywalizacj¹ i bez niej);
– Absorbowanie wyobraŸni uczniów i organizacja ich czasu (najczêœciej czasu

wolnego – na zajêciach w systemie klasowo-lekcyjnym ta metoda mo¿e byæ

PRZEMYS£AW PANAK, OLGA DRZEWIECKA



SZKO£A SPECJALNA 1/2005 27

stosowana tylko w ograniczonym zakresie);
– Stwarzanie alternatywy potencjalnym cz³onkom grup nieformalnych, socjali-

zacja, a nawet resocjalizacja;
– Wychowanie dla kultury s³owa;
– Kszta³towanie w³aœciwych postaw etycznych i skutecznych a wartoœciowych

postaw ¿yciowych.
Przytoczone cele niew¹tpliwie mog¹ byæ wspomagane przez stosowanie tech-

niki narracyjnych gier fabularnych, mog¹ byæ równie¿ realizowane przy stoso-
waniu dramy. Obie techniki maj¹ bardzo zbli¿one mechanizmy dzia³ania. Opie-
raj¹ siê na odgrywaniu ról, s¹ formami aktywnoœci zbiorowej, stosuj¹ bardzo
ograniczon¹ liczbê rekwizytów. Wiêkszoœæ aktywnoœci odbywa siê w wyobraŸni
aktorów/graczy lub miêdzy nimi. Tak w RPG, jak i w dramie jest re¿yser, Mistrz
Gry. Odnosz¹ siê one do Ÿróde³ kulturowych i na nich opieraj¹ wszystkie swo-
je funkcje. 

Istniej¹ jednak powa¿ne ró¿nice wewn¹trz samych technik i ich realizacji.
Mianowicie drama stawia na odgrywanie ról uniwersalnych, stereotypowych,
daj¹cych ogólny wgl¹d w istnienie konkretnej roli spo³ecznej w ró¿nych sytua-
cjach ¿yciowych. W RPG role spo³eczne wykorzystywane s¹ do umieszczenia
postaci w œwiecie (najczêœciej w postaci tzw. profesji), dodaje do nich rys psy-
chologiczny, buduje œwiatopogl¹d oraz t³o. RPG zmusza do odgrywania bar-
dziej zindywidualizowanej, wyostrzonej za pomoc¹ wielu szczegó³ów, niemal
¿ywej postaci, bo nie jest to ju¿ tylko rola. 

Poza tym odgrywanie nie zawê¿a siê do jednej czy te¿ kilku luŸno ze sob¹ po-
wi¹zanych sytuacji. Na sesji RPG sytuacje s¹ ze sob¹ po³¹czone zwi¹zkiem przy-
czynowo-skutkowym i s¹ ci¹giem wydarzeñ. Dzia³ania w poprzedniej scenie
maj¹ konsekwencje w kolejnych. W wyniku dzia³añ graczy mo¿e dojœæ, i zazwy-
czaj dochodzi, do sytuacji nieprzewidzianych przez MG. Gracze poprzez swoje
postaci na bie¿¹co obserwuj¹ i doœwiadczaj¹ konsekwencji swych decyzji, a by-
wa i tak, ¿e jakieœ ich postêpowanie ujawni siê dopiero o wiele póŸniej, tak jak
w ¿yciu. 

Drama zak³ada, ¿e aktorzy odgrywaj¹ swe role wszystkimi dostêpnymi œrod-
kami, czyli gestykulacj¹, mimik¹ i s³owem. Ewentualne ograniczenia narzucane
s¹ sztucznie przez prowadz¹cego, który d¹¿y do osi¹gniêcia konkretnego celu. 

RPG wyklucza zazwyczaj przemieszczanie siê i intensywne, aktywne fizycz-
ne odgrywanie ze wzglêdu na fakt, ¿e gra toczy siê w wyobraŸni graczy, a oni
sami siedz¹ w wygodnych fotelach lub wokó³ sto³u, choæ i to nie zawsze. Cza-
sem gra toczy siê przy minimalnym u¿yciu innych sposobów wyrazu ni¿ we-
rbalizacja. Pozwala to na realizowanie siê w tej zabawie ka¿demu, kto potrafi siê
porozumiewaæ, bez wzglêdu na to, jakie ma opory przed ekspresj¹ w³asnych
uczuæ i targaj¹cych nim w danej chwili emocji. Odgrywanie zawieraj¹ce inne
formy komunikacji, jak na przyk³ad gest, ruch, rekwizyty, nie jest, oczywiœcie,
zakazane, czêsto na sesjach stosuje siê dramê jako technikê wspomagaj¹c¹ dla
uwypuklenia pewnych zdarzeñ czy wzbudzenia intensywniejszych emocji
u graczy. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e nie stosuje siê wtedy absolutnie ¿adnej formy ak-
tywnoœci, która mog³aby zraniæ któregoœ z graczy fizycznie lub psychicznie.

GRY FABULARNE. MIT A RZECZYWISTOŒÆ
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Granice ustalaj¹ siê samoczynnie lub s¹ okreœlane przed sesj¹. Dominuje odgry-
wanie bez kontaktu fizycznego. Odejœcie od tej zasady zwane jest agresywnym
roleplayingiem i nie jest powszechnie akceptowane.

Ograniczenie formy wyrazu podczas sesji nie jest narzucone i nie powoduje
niepotrzebnych spiêæ miêdzy graczami. Wykszta³ca siê samo, jako wypadkowa
potrzeb komunikacji, ekspresji i wygody wszystkich graczy. Uwa¿amy, ¿e jest
to istotna cecha ró¿nicuj¹ca RPG od dramy i maj¹ca znaczny wp³yw na atmo-
sferê pracy czy zabawy z wykorzystaniem tej techniki.

Istotnym elementem ró¿nicuj¹cym obie techniki jest zagadnienie publicznoœci.
Drama zak³ada, ¿e ca³a scena obserwowana bêdzie przez nieuczestnicz¹ce
w niej osoby, które bêd¹ w stanie wyci¹gn¹æ wnioski i oceniæ przedstawienie
oraz ró¿ne jego aspekty. Sprzyja to konstruktywnej krytyce i ocenie problema-
tyki poruszanej w przedstawieniu, a tak¿e rozszerza jej edukacyjny zasiêg na
wiêksz¹ grupê. Temu sprzyja forma krótkich przedstawieñ dramatycznych, zre-
alizowanych w przystêpny dla widza sposób. 

Sesja RPG, potrafi przeci¹gn¹æ siê do kilkunastu godzin, a co wa¿niejsze,
w wiêkszoœci dzieje siê w wyobraŸni graczy i jej kluczowe elementy s¹ kierowa-
ne do nich i mo¿liwe do odebrania wy³¹cznie przez nich. Tote¿ sesje RPG s¹ nie-
dostêpne dla publicznoœci przez swoisty introwertyzm graj¹cej grupy. Jednak¿e
nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet jest mile widziane, ¿eby po sesji podsumo-
waæ najwa¿niejsze jej elementy. Zazwyczaj ³¹czy siê to z rozdaniem punktów
doœwiadczenia, czyli nagród dla postaci (poœrednio dla graczy) za ich dokona-
nia w czasie przygody. Daje to sposobnoœæ do nawi¹zania dyskusji na temat mo-
ralnych aspektów sesji czy te¿ korzeni t³a kulturowego, w oparciu o które zosta-
³a stworzona przygoda. 

Odciêcie sesji, a tak¿e graczy od œwiata zewnêtrznego ma dwie, naszym zda-
niem, strony. Pozwala odci¹æ siê od problemów dnia codziennego, zatopiæ w fa-
bule, jak w dobrej ksi¹¿ce. Daje œwiadomoœæ, ¿e nikt z zewn¹trz nie bêdzie kry-
tykowa³ decyzji gracza, wzmacnia go poprzez sukcesy odnoszone przez niego
w grze. Ale tak¿e odcina gracza od rzeczywistoœci, staje siê dla niej atrakcyjn¹
konkurencj¹. Tu nale¿y zgodziæ siê z Katarzyn¹ Kuciel – jest to niebezpieczne.

Kolejnym ciekawym fragmentem RPG jest element losowy, czyli kostki. K.
Kuciel (2003) pisze, ¿e jest on niebezpieczny dla zamierzonego celu edukacyjne-
go sesji. W tym aspekcie nie mo¿emy przyznaæ jej racji, poniewa¿ jesteœmy zda-
nia, ¿e czynnik losowy jest niezbêdny, aby stworzyæ realny, rz¹dz¹cy siê swoi-
mi prawami œwiat oraz daæ graczom mo¿liwoœæ poczucia niepewnoœci w sytua-
cjach – dla ich postaci – stresowych. Koœci daj¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania sil-
nych stron naszej postaci, gdy pozytywnie przechodzimy testy umiejêtnoœci pre-
ferowanych przez nasz¹ postaæ oraz odnalezienia s³abych, gdy nie udaje nam siê
po raz kolejny sprawdziæ w dzia³aniu w sytuacjach, w których nasza postaæ
znajduje siê po raz pierwszy. Pozwala to w konsekwencji sk³oniæ graczy do bar-
dziej wnikliwej oceny sytuacji i wymyœlenia lepszego, bardziej adekwatnego do
swoich mo¿liwoœci planu dzia³ania. Co do utraty kontroli nad gr¹ przez MG, to
uwa¿amy, ¿e jest to ma³o prawdopodobne, chocia¿ zale¿y to od kompetencji
prowadz¹cego, jego umiejêtnoœci improwizacji i znajomoœci graczy. Bardziej
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prawdopodobne jest, ¿e gracze zniwecz¹ plany MG ze wzglêdu na z³e samopo-
czucie lub chêæ odreagowania swoich prawdziwych problemów w grze. Ele-
ment losowy daje graczom poczucie wolnoœci i niezale¿noœci od dzia³añ i spe-
kulacji MG, a wiadomo, ¿e gdy ktoœ straci mo¿liwoœæ lub chocia¿ œwiadomoœæ
decydowania o swoim losie, zaczyna siê buntowaæ i walczyæ o swoje. Mo¿e siê
to skoñczyæ utrat¹ przez MG autorytetu u graczy.

Œwiadomoœæ samostanowienia i mo¿liwoœci niezale¿nego, w swoim mniema-
niu, dzia³ania jest istotnym impulsem do internalizacji przekazywanych w tle
wartoœci.

Uwa¿amy, ¿e RPG realizuj¹, jak zauwa¿y³a K. Kuciel, podobne cele co drama,
jednak d¹¿¹ do nich innymi drogami. Obie techniki stosuj¹ nieco inne mechani-
zmy i k³ad¹ nacisk na kontakt z wychowankiem na innym poziomie. RPG
w swojej istocie pomijaj¹ kilka elementów w³aœciwych dla dramy, inne wzmac-
niaj¹ i pog³êbiaj¹. Drama wykorzystuje ca³¹ esencjê aktorstwa, ale niedocenia lo-
sowoœci, t³a i mo¿liwoœci wprowadzania fikcji na poziomie fantastyki. RPG wy-
korzystane przez œwiadomego ich wad i zalet wychowawcê, mog¹ stanowiæ
znakomite Ÿród³o informacji o wychowankach i byæ rozwijaj¹c¹ zabaw¹ czerpi¹-
c¹ jednoczeœnie z doœwiadczeñ pedagoga i niewyczerpanej inwencji jego m³o-
dych podopiecznych.
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Summary
This article in it's first part enlights occurrence of Role Playing Games in psy-

chological and pedagogical context It disputes with common opinion also abo-
ut RPG as a phenomenon solely negative, pointing it's positives as well. 

In second part intention of authors is indication potential possibilities of use-
ing RPG technicses in work with children, young people how  and adult. These
arguments, becouse of a minute quantity of scientific publication about this sub-
ject, are in large parts leaning on dates taken from RPG players, and from per-
sons that using these technicses in one's own work and also on experiences of
authors. Data about therapy are leaning cases on populationreserches.
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LIDIA PUSTKOWIAK
Uniwersytet Zielonogórski

PRZESTÊPCZOŒÆ OSÓB UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO
W STOPNIU LEKKIM ORAZ ICH TERAPIA
W ZAK£ADZIE KARNYM 

Z badań wynika, że przestępczość nieletnich lekko upośledzonych
umysłowo rozpoczyna się już w okresie między 9. a 13. rokiem życia
(Pustkowiak 2001, s. 489–503). Wiele z tych osób wielokrotnie powra-
ca do przestępstwa i ponosi odpowiedzialność karną. Do popełnianych
przez nie czynów należy zaliczyć przestępstwa przeciwko mieniu (np.
kradzież, kradzież z włamaniem i rozbój), przestępstwa z użyciem
przemocy (np. zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała i rozstroju zdrowia, udział
w bójce i pobiciu, doprowadzenie do obcowania płciowego, do podda-
nia się i wykonania innej czynności seksualnej) oraz pozostałe prze-
stępstwa. Co się tyczy ich karalności, to wśród zastosowanych sankcji
trzeba wymienić środki wolnościowe (poddanie próbie, nałożenie obo-
wiązków, oddanie pod dozór itd.) oraz izolacyjne (umieszczenie w in-
stytucji opiekuńczo-wychowawczej, poprawczej itp.) (tamże).

Wliteraturze naukowej z zakresu pedagogiki specjalnej przyjmuje siê, ¿e
upoœledzenie umys³owe stanowi niepowodzenie w procesie rozwoju cz³o-

wieka, choæ jego przebieg nie ulega zahamowaniu, lecz zniekszta³ceniu (Wycze-
sany 1997, s. 119–129). 

Autorzy podaj¹, ¿e upoœledzenie umys³owe jest zdarzeniem losowym
i (w zale¿noœci od jego poziomu) polega na ograniczonym albo defektywnym
uczeniu siê, które wp³ywa w sposób decyduj¹cy na biografiê jednostki (Obu-
chowska 1991, s. 199–239). Istniej¹ce w tym zakresie ró¿norodne ograniczenia
b¹dŸ defekty utrudniaj¹ spe³nianie wymagañ spo³ecznych w poszczególnych
przedzia³ach ¿ycia. Trudnoœci te wi¹¿¹ siê z nabywaniem wiedzy i umiejêtno-
œci, rozwi¹zywaniem problemów, dokonywaniem wyborów, osi¹ganiem ce-
lów, a zw³aszcza z poszukiwaniem i odkrywaniem samego siebie (okreœlanym
przez E.H. Eriksona, jako kszta³towanie poczucia to¿samoœci). Wszystko to
sprawia, ¿e coraz bardziej nasila siê (szczególnie w wieku dorastania) poczu-
cie bycia gorszym (mniej atrakcyjnym i sprawnym), przynale¿noœci do margi-
nalnej grupy spo³ecznej oraz braku perspektyw b¹dŸ szans. Reakcja m³odzie-
¿y (g³ównie niedorozwiniêtej umys³owo w stopniu lekkim) na uœwiadomienie
sobie w³asnej odmiennoœci (zwi¹zanej z regu³y z uzale¿nieniem i udaremnie-
niem) zale¿y przede wszystkim od wsparcia uzyskiwanego w najbli¿szym
otoczeniu (m.in. od akceptacji lub odrzucenia w rodzinie oraz tendencji do in-
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tegracji lub segregacji w szerszych krêgach spo³ecznych). Niedostatek pomo-
cy, niew³aœciwa opieka i wychowanie, przewaga postaw nacechowanych dys-
kryminacj¹, fanatyzmem i uprzedzeniami uniemo¿liwiaj¹ zaspokojenie po-
trzeby normalnoœci (a tym samym zaburzaj¹ prawid³owy przebieg socjaliza-
cji). Badacze podkreœlaj¹, ¿e w wyniku nietolerancji manifestowanej przez nie-
których cz³onków spo³eczeñstwa mo¿e nawet dochodziæ do naznaczania,
które polega na przyswajaniu i odgrywaniu przypisanej i oczekiwanej przez
innych roli dewianta (Kowalik 1992, s. 5–30). 

Na podstawie informacji dostêpnych w piœmiennictwie mo¿na stwierdziæ, ¿e
czêœæ osób upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim wykazuje powa¿ne
trudnoœci w przystosowaniu spo³ecznym (popada w biernoœæ b¹dŸ podejmuje
destrukcyjne rodzaje aktywnoœci). Wœród cech predestynuj¹cych je do zacho-
wañ niezgodnych z normami spo³ecznymi (nie maj¹cych jednak determinuj¹ce-
go znaczenia) wymienia siê problemy z rozumieniem zasad, impulsywnoœæ, nie-
dostateczny krytycyzm, sugestywnoœæ oraz os³abion¹ samokontrolê. Zwraca siê
równie¿ uwagê, ¿e w³aœciwoœci te nale¿y rozpatrywaæ przy uwzglêdnieniu wie-
lorakich uwarunkowañ spo³ecznych. Wiêkszoœæ z tych jednostek pochodzi bo-
wiem ze œrodowisk o niskim statusie ekonomicznym i kulturowym, które (zgo-
dnie z regu³¹ dziedziczenia spo³ecznego) prowadz¹ do obni¿enia sprawnoœci in-
telektualnej i demoralizacji. Ich sytuacjê okreœla siê przy tym jako wyj¹tkowo
trudn¹, gdy¿ ³¹czy siê z niemo¿noœci¹ sprostania stawianym zadaniom, pono-
szeniem pora¿ek i przez to doznawaniem niechêci, a nawet potêpienia, co
w efekcie sprzyja lub wzmacnia antyspo³eczne formy dzia³alnoœci (Kosakowski
1980, s. 150–154; 1990, s. 143–154; Koœcielska 1984, s. 33–36; 1995, s. 171–185). 

Ponadto badania pokazuj¹, ¿e przestêpczoœæ nieletnich lekko upoœledzonych
umys³owo przewa¿nie poprzedzona jest i wspó³wystêpuje z zaburzeniami emo-
cjonalnymi oraz z zaburzeniami w zachowaniu (nieprzystosowaniem spo³ecz-
nym). Wiele z tych jednostek ma sk³onnoœæ do agresji i samoagresji oraz tenden-
cje do zachowañ zagra¿aj¹cych sobie samemu i innym. Otoczenie, w którym
przebywaj¹, charakteryzuje zazwyczaj oddzia³ywanie dotkliwych stresorów
psychospo³ecznych i œrodowiskowych. •róde³ tych niejednokrotnie traumatycz-
nych w skutkach zagro¿eñ upatruje siê w skomplikowanych warunkach ¿ycio-
wych (sytuacjach deficytu czy dewiacji) (Pustakowiak 2001).

Koncepcja badañ w³asnych

Celem publikacji jest ukazanie roli czynników psychospo³ecznych i sytuacyj-
nych w genezie przestêpczoœci osób upoœledzonych umys³owo w stopniu lek-
kim oraz przedstawienie funkcji resocjalizacyjnej (w tym terapeutycznej), jak¹
ma wobec nich do spe³nienia wymierzona im kara bezwzglêdnego pozbawienia
wolnoœci. O podjêciu tego zagadnienia przes¹dzi³ niedostatek opracowañ na ten
temat. 

Badania przeprowadzono w Zak³adzie Karnym dla m³odocianych, utwo-
rzonym jako oddzia³ przy Zak³adzie Karnym dla odbywaj¹cych karê po raz
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pierwszy w Rawiczu. Przy ich realizacji wykorzystano takie metody i techni-
ki badawcze, jak sonda¿ diagnostyczny (ankieta i skala szacunkowa) oraz stu-
dium przypadku w odmianie biograficznej (wywiad i analiza dokumentów
urzêdowych). W opracowaniu zaprezentujê wybrany w sposób celowy frag-
ment zgromadzonego materia³u (a dok³adniej dane o charakterze iloœciowo-
jakoœciowym). 

W badaniach uczestniczy³o 36 skazanych upoœledzonych umys³owo w stop-
niu lekkim, p³ci mêskiej i w wieku m³odocianym. Byli to mê¿czyŸni, którzy
ukoñczyli 17 lat, lecz nie ukoñczyli 21 lat (Tabela 1). 

Tabela 1
Wiek skazanych upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim

Wiêkszoœæ skazanych mieszka³a w mieœcie (80,6%), jedynie niewielka ich
czêœæ – na wsi (19,4%). Najwiêcej z nich pochodzi³o z rodzin robotniczych
(63,9%), znacznie mniej – z rodzin rzemieœlniczych i ch³opskich (odpowie-
dnio: 13,9% i 22,2%). Najczêœciej legitymowali siê oni wykszta³ceniem niepe³-
nym podstawowym (58,3%), znacznie rzadziej – wykszta³ceniem podstawo-
wym i zawodowym (odpowiednio: 25,0% i 16,7%). Wielu z nich posiada³o
status bezrobotnego (83,3%), nieliczni – status rencisty i pracownika fizyczne-
go (odpowiednio: 5,6% i 11,1%). Z regu³y skazani pozostawali w stanie wol-
nym (86,1%), wyj¹tkowo – w zwi¹zku konkubinackim (13,9%), przy czym
wszyscy byli bezdzietni. 

Rola czynników psychospo³ecznych i sytuacyjnych w genezie przestêpczoœci
osób upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim

W zwi¹zku z wyodrêbnieniem ró¿norodnych czynników kryminogennych co-
raz wyraŸniej zarysowuje siê koniecznoœæ ca³oœciowego spojrzenia na problema-
tykê przestêpczoœci (Podgórecki 1969, s. 299–300). Wyra¿a siê to w ujêciach in-
tegracyjnych, w których podkreœla siê, ¿e zachowanie cz³owieka powinno byæ
wyjaœniane we wszystkich p³aszczyznach ludzkiej aktywnoœci. Geneza prze-
stêpstwa musi zatem obejmowaæ zarówno endogenne, jak i egzogenne czynniki
we wzajemnym ich powi¹zaniu (Tyszkiewicz 1991, s. 123–124). St¹d za³o¿enia te
znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w przedstawionych tu rozwa¿aniach. 

Materia³ kazuistyczny
Badania w³asne pokazuj¹, ¿e w rodzinach 91,7% skazanych upoœledzonych umys³owo

w stopniu lekkim wystêpowa³y niekorzystne warunki spo³eczno-ekonomiczne i wycho-
wawcze. Czynniki te, zarówno domowe (ubóstwo, nadu¿ywanie alkoholu, nieprawid³o-
we metody oddzia³ywañ), jak i zwi¹zane z funkcjonowaniem poznawczym (zaburzenia
myœlenia, spostrzegania, uwagi i zapamiêtywania) powodowa³y, ¿e wiêkszoœæ z nich
(86,1%) nie potrafi³a dostosowaæ siê do wymagañ szko³y. Problemy w nauce i brak
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wsparcia w otoczeniu sprawia³y, ¿e wielu skazanych (69,4%) szuka³o aprobaty i zrozu-
mienia w œrodowiskach patologicznych (kontrkulturowych i zdemoralizowanych). Wy-
stêpuj¹ce u przewa¿aj¹cej czêœci z nich (94,4%) antyspo³eczne zaburzenia osobowoœcio-
we, takie jak: hiperaktywnoœæ, zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, zabu-
rzenia kontroli zachowania, osobowoœæ antyspo³eczna, wynika³y z negatywnych do-
œwiadczeñ spo³ecznych i wzmacnia³y konfliktowe interakcje spo³eczne. Sprzyja³o to
kszta³towaniu siê to¿samoœci negatywnej oraz rozwojowi procesu wykolejenia obyczajo-
wego i przestêpczego u znacznej czêœci skazanych (83,3%). W swoim dzia³aniu wiêkszoœæ
z nich (77,8%) kierowa³a siê motywami prymitywnymi i zas³uguj¹cymi na szczególne po-
têpienie, do których nale¿a³y: motywy ekonomiczne (z chêci uzyskania dóbr), motywy
retorsyjno-odwetowe (jako reakcja na prowokacjê lub akt zemsty), motywy seksualne
(z chêci odbycia stosunku) oraz motywy irracjonalne (trudne do wyt³umaczenia). Postê-
powanie wielu z nich (66,7%) uwarunkowane by³o sytuacjami o d³ugotrwa³ym i krótko-
trwa³ym wp³ywie, okreœlanymi jako trudne, do których mo¿na zaliczyæ: sytuacje bolesne
(w sensie psychicznym lub fizycznym), sytuacje deprywacji (niezaspokojenia potrzeb),
sytuacje frustracji (uniemo¿liwienia realizacji d¹¿eñ) oraz sytuacje zagro¿enia (w sensie
psychicznym lub fizycznym). Przewa¿nie skazani rozpoczynali karierê przestêpcz¹
w okresie nieletnioœci (88,9%) i z regu³y kontynuowali j¹ w wieku doros³oœci (80,6%),
spe³niaj¹c tym samym kryteria recydywy jurydycznej (uprzednie skazanie) i penitencjar-
nej (uprzednie odbywanie kary). Jako m³odociani najczêœciej dokonywali oni prze-
stêpstw przeciwko mieniu (75,0%), rzadziej – przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu
(38,9%) i najrzadziej – pozosta³ych przestêpstw (27,8%). Wœród kar dominowa³y œrodki
wolnoœciowe (72,2%) i izolacyjne (100%). Poni¿ej przedstawiono opis niektórych przy-
padków. 

Przypadek I
Adam C., 20 lat, mieszka³ w mieœcie, pochodzi z rodziny robotniczej, ma wykszta³cenie nie-

pe³ne podstawowe, nie pracowa³, jest wolny i bezdzietny. Wspólnie z matk¹ i bratem zajmowa³
jednopokojowe mieszkanie w bloku. Mia³ niekorzystne warunki bytowe. Jego matka by³a osob¹
k³ótliw¹ i nieopanowan¹, wobec dzieci dopuszcza³a siê nadu¿yæ i zaniedbañ. Podobnie jak brat
wykazywa³ zaburzenia w przystosowaniu spo³ecznym. By³ przekorny, uparty i zbuntowany. Nie-
nawidzi³ matki za to, ¿e znêca³a siê nad nimi i nie dba³a o nich. Zdarza³o siê, ¿e ucieka³ z bra-
tem z domu. Jako nieletni odpowiada³ przed s¹dem za kradzie¿e i w³amania, za które orzeczono
wobec niego œrodki wychowawcze (upomnienie, nadzór odpowiedzialny rodziców, zak³ad wycho-
wawczy). W okresie doros³oœci (w wieku m³odocianym) zosta³ os¹dzony za rozboje, w zwi¹zku
z czym zastosowano wzglêdem niego œrodek probacyjny i karny (warunkowe zawieszenie wyko-
nania kary pozbawienia wolnoœci, œwiadczenie pieniê¿ne). Z ustaleñ zawartych w aktach wyni-
ka, ¿e w dniu zajœcia czeka³ na swoich kolegów przed sklepem. W pewnym momencie podszed³
do niego Cezary £., który by³ pijany i bez powodu zacz¹³ mu ubli¿aæ. Swym prowokacyjnym za-
chowaniem narazi³ siê na atak ze strony sprawcy przestêpstwa. W wyniku zdarzenia ofiara do-
zna³a niegroŸnych dla jej ¿ycia i zdrowia obra¿eñ. S¹d, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Ada-
mowi C. (oskar¿onemu o spowodowanie naruszenia czynnoœci narz¹du cia³a, tj. wystêpek z art.
157 par. 2 K.k. z 1997 r.), uzna³ go winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
mu karê roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci. W zak³adzie karnym, w którym przebywa, zo-
sta³ poddany oddzia³ywaniom wychowawczym i socjoterapii. 

Przypadek II
Krzysztof P., 23 lata, mieszka³ w mieœcie, pochodzi z rodziny robotniczej, ma wykszta³cenie

podstawowe, pracowa³ dorywczo, jest wolny i bezdzietny. Wspólnie z rodzicami i siostr¹, zaj-

PRZESTÊPCZOŒÆ OSÓB UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO W STOPNIU LEKKIM...



SZKO£A SPECJALNA 1/200534

mowa³ dwupokojowe mieszkanie w bloku. Mia³ przeciêtne warunki bytowe. Jego rodzice ¿yli
w niezgodzie, matka by³a schorowana, a ojciec nadu¿ywa³ alkoholu. W przeciwieñstwie do sio-
stry przejawia³ trudnoœci w przystosowaniu spo³ecznym. By³ sk³onny do k³amstwa i pozba-
wiony poczucia winy. Cechowa³ go egoizm i nieodpowiedzialnoœæ w postêpowaniu. Ujawnia³
tendencjê do nadu¿ywania alkoholu i identyfikowa³ siê z podkultur¹ przestêpcz¹. W okresie
nieletnioœci odpowiada³ przed s¹dem za kradzie¿e, w³amania i uszkodzenia mienia, za które
orzeczono wobec niego œrodki wychowawczo-poprawcze (przepadek rzeczy, nadzór kuratora, za-
k³ad poprawczy). W wieku doros³ym (jako m³odociany) zosta³ os¹dzony za spowodowanie roz-
stroju zdrowia, w zwi¹zku z czym zastosowano wzglêdem niego karê i œrodek karny (rok po-
zbawienia wolnoœci, nawi¹zka). Z ustaleñ zawartych w aktach wynika, ¿e w dniu zajœcia prze-
bywa³ na melinie. By³ tam ze swoimi znajomymi, Wies³awem J. oraz Romanem U. Wszyscy
znajdowali siê w stanie nietrzeŸwoœci. W drodze powrotnej, obok przejazdu kolejowego, doko-
nali napadu na przechodz¹c¹ tamtêdy Ewê S. celem obrabowania jej. Ofiara zosta³a przewróco-
na na ziemiê, by³a bita i kopana. Gdy przesta³a stawiaæ opór, sprawcy przestêpstwa zabrali
pieni¹dze i oddalili siê z miejsca zdarzenia. S¹d, po rozpatrzeniu sprawy przeciwko Krzyszto-
fowi P. (oskar¿onemu o rozbój, tj. wystêpek z art. 280 par. 1 K.k. z 1997 r.), uzna³ go win-
nym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 4 lat pozbawienia wolnoœci.
W zak³adzie karnym, w którym przebywa, zosta³ poddany oddzia³ywaniom wychowawczym
i psychoterapii.

Przypadek III
Dariusz N., mieszka³ w mieœcie, pochodzi z rodziny robotniczej, ma wykszta³cenie niepe³ne

podstawowe, nie pracowa³, jest wolny i bezdzietny. Wspólnie z rodzicami, rodzeñstwem oraz bab-
ci¹ i dziadkiem, zajmowa³ dwupokojowe mieszkanie w bloku. Mia³ niekorzystne warunki byto-
we. Jego rodzice nie ujawniali oznak patologii spo³ecznej, jednak nie starcza³o im czasu na wy-
chowanie dzieci, a babcia i dziadek nie radzili sobie z tym. Tak samo jak brat i siostra przejawia³
trudnoœci w przystosowaniu spo³ecznym. By³ nadpobudliwy psychoruchowo i niepos³uszny, po-
szukiwa³ ryzyka i ulega³ pokusom. Jako nieletni odpowiada³ przed s¹dem za fa³szerstwo, przy-
w³aszczenie i uszkodzenia mienia, za które orzeczono wobec niego œrodki wychowawczo-popraw-
cze (przepadek rzeczy, nadzór kuratora, zak³ad poprawczy). W okresie doros³oœci (w wieku m³o-
docianym) zosta³ os¹dzony za zabór pojazdu, w zwi¹zku z czym zastosowano wzglêdem niego
karê i œrodek karny (rok pozbawienia wolnoœci, naprawienie wyrz¹dzonej szkody). Z ustaleñ za-
wartych w aktach wynika, ¿e w dniu zajœcia pi³ wódkê ze swoimi znajomymi, Bogdanem K.
i Markiem L. W drodze powrotnej, po wyjœciu z baru, zaplanowali dokonanie przestêpstwa dla
uzyskania korzyœci. W tym celu, poprzez odgiêcie kraty i wybicie szyby w oknie i drzwiach, we-
szli do kiosku, sk¹d zabrali gazety, napoje i papierosy, dzia³aj¹c na szkodê Wies³awa H. i Teresy
H. S¹d, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Dariuszowi N. (oskar¿onemu o kradzie¿ z w³ama-
niem, tj. o wystêpek z art. 279 par. 1 K.k. z 1997 r.), uzna³ go winnym pope³nienia zarzucane-
go mu czynu i wymierzy³ mu karê roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci. W zak³adzie kar-
nym, w którym przebywa, zosta³ poddany oddzia³ywaniom wychowawczym i socjoterapii. 

Specyfika odpowiedzialnoœci karnej osób upoœledzonych umys³owo
w stopniu lekkim

Zdarza siê, ¿e w postêpowaniu karnym zachodz¹ w¹tpliwoœci co do stanu
psychicznego sprawcy w chwili dokonania przestêpstwa, które rozstrzyga spe-
cjalnie powo³any w tym celu bieg³y psychiatra, ustalaj¹c (za pomoc¹ metody
mieszanej, biologiczno-psychologicznej) jego przyczyny i skutki (Marek 2000, s.
105–107). 
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Dotyczy to m.in. wypadków, gdy upoœledzenie umys³owe w stopniu lekkim
(a tak¿e g³êbszym i g³êbokim) brane jest pod uwagê (obok choroby psychicznej
albo innego zaburzenia czynnoœci psychicznej, np. afektu patologicznego, defek-
tu osobowoœciowego, upojenia patologicznego czy zapalenia opon mózgowych)
jako przyczyna niepoczytalnoœci lub ograniczonej poczytalnoœci. W odniesieniu
do niepoczytalnoœci, skutki powsta³e w psychice przestêpcy (w sferze intelektu-
alnej b¹dŸ wolicjonalnej) ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ rozpoznanie przez niego
znaczenia czynu lub pokierowanie swoim postêpowaniem. St¹d zak³ócenie to
okreœla siê jako okolicznoœæ wy³¹czaj¹c¹ winê, poniewa¿ wobec sprawcy nie
mo¿na zastosowaæ kary, lecz œrodki zabezpieczaj¹ce (zak³ad zamkniêty – psy-
chiatryczny albo odwykowy) pod warunkiem, ¿e jego pozostawanie na wolno-
œci zagra¿a porz¹dkowi prawnemu. W stosunku do ograniczonej poczytalnoœci,
skutki powsta³e w psychice przestêpcy (w sferze intelektualnej b¹dŸ wolicjonal-
nej) tylko czêœciowo uniemo¿liwiaj¹ rozpoznanie przez niego znaczenia czynu
lub pokierowanie swoim postêpowaniem. Z tego wzglêdu zak³ócenie to ujmuje
siê jako okolicznoœæ umniejszaj¹c¹ winê, gdy¿ wp³ywa ono na z³agodzenie ka-
ry. Je¿eli bieg³y psychiatra nie zdiagnozuje u sprawcy – w zwi¹zku z jego upo-
œledzeniem umys³owym w stopniu lekkim czy inn¹ nieprawid³owoœci¹ w stanie
psychicznym – zaburzeñ w zakresie poczytalnoœci w chwili dokonania przestêp-
stwa, to z powodu tego, co uczyni³, ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoœæ karn¹
(Marek, Waltoœ 1999, s. 98-100). 

Materia³ kazuistyczny
W rezultacie przeprowadzenia badañ w³asnych okaza³o siê, ¿e specjaliœci u 55,6% ska-

zanych upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim ustalili ograniczon¹ poczytalnoœæ
w czasie pope³nienia czynu zabronionego. Zdaniem bieg³ych psychiatrów, u 44,4 %
z nich zarówno zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu, jak i pokierowania swoim postê-
powaniem zosta³a zachowana w czasie jego pope³nienia. Wszystkie te opinie uwzglê-
dniono w s¹dzie przy ocenie winy oraz przy wymiarze kary (w tym przy ewentualnym
zastosowaniu tzw. kwalifikacji uprzywilejowanej). Niektóre z tych tendencji zosta³y
przedstawione poni¿ej. 

Przypadek IV
Stanis³aw M., 23 lata, mieszka³ w mieœcie, pochodzi z rodziny robotniczej, ma wykszta³ce-

nie podstawowe, nie pracowa³, jest wolny i bezdzietny. Wspólnie z rodzicami i rodzeñstwem,
zajmowa³ dwupokojowe mieszkanie w bloku. Mia³ niekorzystne warunki bytowe. Jego rodzi-
ce wywo³ywali konflikty i nadu¿ywali alkoholu. Nie czu³ siê z nimi zwi¹zany i nie móg³ ocze-
kiwaæ od nich wsparcia. Z powodu organicznego uszkodzenia mózgu stwierdzono u niego ni-
ski iloraz inteligencji, dysfunkcje w zakresie myœlenia, spostrzegania, uwagi i zapamiêtywa-
nia oraz zwolniony napêd psychoruchowy. Podobnie jak brat i siostra wykazywa³ zaburzenia
w przystosowaniu spo³ecznym. Nie uczy³ siê, wagarowa³ i powtarza³ kilka klas. Trudnoœci
w nawi¹zywaniu kontaktów z rówieœnikami rekompensowa³ znajomoœci¹ z 11-letni¹ Ann¹ K.,
córk¹ s¹siadów, która wychowywa³a siê w niewydolnej pod wzglêdem wychowawczym rodzi-
nie. Jak ustalono, co pewien czas, w swoim mieszkaniu, podczas nieobecnoœci pozosta³ych do-
mowników, dokonywa³ na niej czynów seksualnych, polegaj¹cych na ca³owaniu i dotykaniu
narz¹dów p³ciowych oraz wprowadzaniu cz³onka do pochwy. Obiecywa³ jej za to s³odycze.
Fakt pope³nienia przestêpstwa zg³osili na policji rodzice ofiary, którzy zeznali, ¿e pozwalali
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córce spotykaæ siê ze sprawc¹ do czasu, gdy zastali ich w niedwuznacznej sytuacji. S¹d, po
rozpatrzeniu sprawy przeciwko Stanis³awowi M. (oskar¿onemu o to, ¿e dzia³aj¹c w warun-
kach okreœlonych w art. 32 par. 2 K.k. z 1997 r., czyli w stanie ograniczonej poczytalnoœci,
kilkakrotnie doprowadzi³ do obcowania p³ciowego z ma³oletni¹ Annê K., tj. o wystêpek z art.
200 par. 1 K.k. z 1997 r.), uzna³ go winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
mu karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci. W zak³adzie karnym, w którym przebywa, zosta³
poddany oddzia³ywaniom wychowawczym i psychoterapii.

Terapia osób upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim w trakcie
wykonywania kary pozbawienia wolnoœci w zak³adzie karnym

Karê pozbawienia wolnoœci wykonuje siê w Polsce w sposób humanitar-
ny, z poszanowaniem godnoœci ludzkiej skazanych (w tym upoœledzonych
umys³owo w stopniu lekkim), przestrzegaj¹c ich praw i wymagaj¹c wype³-
niania przez nich obowi¹zków. Kara ta spe³nia nastêpuj¹ce cele: sprawiedli-
woœciowy (odp³ata za dokonanie przestêpstwa), ogólnoprewencyjny (od-
dzia³ywanie na spo³eczeñstwo), indywidualnoprewencyjny (oddzia³ywanie
na skazanych), kompensacyjny (naprawienie szkód wyrz¹dzonych ofia-
rom). S³u¿y ona realizacji idei sprawiedliwoœci, a wiêc polega na zadaniu
skazanym dolegliwoœci odpowiedniej do ich winy. Wi¹¿e siê z prewencj¹
generaln¹ i szczególn¹, czyli zapobieganiem pope³nianiu przestêpstw przez
umacnianie œwiadomoœci obowi¹zywania norm prawnych w spo³eczeñstwie
oraz izolacjê, odstraszenie i resocjalizacjê skazanych (ujmowan¹ w aspekcie
wychowawczym, terapeutycznym i socjalnym). Ponadto ma tak¿e na wzglê-
dzie zadoœæuczynienie ofiarom, które przejawia siê w wyrównaniu strat po-
niesionych w wyniku dokonania przestêpstwa (Pytka 2001, s. 219–231). 

Karê pozbawienia wolnoœci wykonuj¹ funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej
oraz pracownicy cywilni (Machel 2001, s. 76-80). Proces ten realizowany jest
w zak³adach karnych ró¿nego rodzaju i typu, które podlegaj¹ ministrowi
sprawiedliwoœci. Na terenie tych zak³adów dzia³aj¹ komisje, do których za-
dañ nale¿y klasyfikacja skazanych oraz okresowe oceny ich postêpów w re-
socjalizacji. Klasyfikacji dokonuje siê wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów
(takich jak: p³eæ, wiek, uprzednie odbywanie kary, kategoria czynu zabro-
nionego, jego umyœlnoœæ lub nieumyœlnoœæ, wysokoœæ pozosta³ej do odbycia
kary, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, stopieñ demoralizacji i zagro-
¿enia spo³ecznego) oraz na podstawie wyników badañ osobopoznawczych,
psychologicznych i psychiatrycznych. Okresowe oceny postêpów w resocja-
lizacji dokonywane s¹ nierzadziej ni¿ co pó³ roku, a przy ich wystawianiu
uwzglêdnia siê pewne istotne elementy (m.in. stosunek do pope³nionego
przestêpstwa, stopieñ przestrzegania dyscypliny i porz¹dku, relacje ze
wspó³osadzonymi i prze³o¿onymi, stosunek do pracy, charakter kontaktów
z rodzin¹, realizacjê zadañ okreœlonych w indywidualnym programie od-
dzia³ywania i terapeutycznym). Wykonywanie kary opiera siê na zasadzie
indywidualizacji i wolnej progresji. Oznacza to dostosowanie sposobu
odbywania kary do w³aœciwoœci skazanych oraz uzale¿nienie warunków
odbywania kary od ich postawy (w tym zachowania siê) (Machel 1994, s.
46–51). 
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W zak³adach karnych karê pozbawienia wolnoœci wykonuje siê w ró¿nych sy-
stemach (programowanego oddzia³ywania, terapeutycznym i zwyk³ym). W sy-
stemie programowanego oddzia³ywania obligatoryjnie odbywaj¹ karê skazani
m³odociani (najm³odsi z doros³ych), a pozostali skazani (powy¿ej 21. roku ¿y-
cia), jeœli wyra¿¹ na to zgodê. Wykonywanie kary w tym systemie ukierunko-
wane jest na wychowanie i polega na realizacji indywidualnego programu od-
dzia³ywania. W systemie terapeutycznym odbywaj¹ karê skazani z zaburzenia-
mi psychicznymi, niepe³nosprawni umys³owo i fizycznie oraz uzale¿nieni od
œrodków uzale¿niaj¹cych, którzy wymagaj¹ psychokorekcji, leczenia i rehabili-
tacji. Wykonywanie kary w tym systemie polega na realizacji indywidualnego
programu terapeutycznego i odbywa siê przede wszystkim na oddziale tera-
peutycznym o okreœlonej specjalizacji, na którym pobyt nie musi byæ dobrowol-
ny i ma charakter przejœciowy. W systemie zwyk³ym karê odbywaj¹ skazani,
którzy nie wyrazili zgody na realizacjê indywidualnego programu oddzia³ywa-
nia, nie wymagaj¹ pobytu na oddziale terapeutycznym i nie wywi¹zali siê ze
swych zadañ. W systemie tym (podobnie jak i w innych) skazani mog¹ korzy-
staæ z dostêpnego w zak³adzie zatrudnienia, nauczania, zajêæ kulturalno-oœwia-
towych i sportowych, a ponadto przyznawane im s¹ nagrody i wymierzane ka-
ry dyscyplinarne (Rostkowski 1998, s. 4–7).

Wykonuj¹c karê w systemie terapeutycznym uwzglêdnia siê w postêpowaniu
ze skazanymi potrzebê zapobiegania pog³êbianiu siê patologicznych cech oso-
bowoœci, przywracania równowagi psychicznej oraz kszta³towania zdolnoœci
wspó³¿ycia spo³ecznego i przygotowania do samodzielnego ¿ycia (Kolarczyk
1995, s. 35–50). 

Indywidualny program terapeutyczny obejmuje zw³aszcza rodzaje i formy
oddzia³ywañ psychokorekcyjnych, lekarskich i rehabilitacyjnych, którym skaza-
ni zostan¹ poddani. Oprócz tego program ten zawiera: rodzaje i formy oddzia-
³ywañ wychowawczych, nauczania, zajêæ kulturalno-oœwiatowych, sportowych
i wychowania fizycznego, warunki zatrudnienia, zakres i sposób kontaktów
z rodzin¹ i innym osobami bliskimi, zasady wywi¹zywania siê z na³o¿onych
obowi¹zków oraz korzystania z przys³uguj¹cych uprawnieñ (Kolarczyk 1990, s.
497–505).

Skazani, którzy nie wymagaj¹ ju¿ pobytu na oddziale terapeutycznym o okre-
œlonej specjalizacji, przenoszeni s¹ do systemu programowanego oddzia³ywania
lub zwyk³ego. Wobec skazanych skierowanych do innego systemu, dyrektor
mo¿e, na wniosek lub po zasiêgniêciu opinii psychologa, lekarza albo rehabili-
tanta, dokonywaæ odstêpstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wyko-
nywania kary w zakresie uzasadnionym ich stanem zdrowia (Stañdo-Kawecka
2000, s. 15–45).

Materia³ kazuistyczny
W rezultacie przeprowadzenia badañ w³asnych okaza³o siê, ¿e 100% skazanych upo-

œledzonych umys³owo w stopniu lekkim odbywa³o karê w systemie terapeutycznym i na
oddziale terapeutycznym, realizuj¹c indywidualny program terapeutyczny. Poni¿ej
przedstawiono opis niektórych przypadków. 

PRZESTÊPCZOŒÆ OSÓB UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO W STOPNIU LEKKIM...
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Przypadek V
Piotr S., 22 lata, mieszka³ w mieœcie, pochodzi z rodziny rzemieœlniczej, ma wykszta³ce-

nie zawodowe, pracowa³ dorywczo, jest wolny i bezdzietny. Razem z rodzicami i bratem
zajmowa³ trzypokojowe mieszkanie w kamienicy. Mia³ przeciêtne warunki bytowe. Miêdzy
jego matk¹ i ojcem dochodzi³o do nieporozumieñ, gdy byli pod wp³ywem alkoholu. Podob-
nie jak brat przejawia³ trudnoœci w przystosowaniu spo³ecznym. Uczestniczy³ w subkultu-
rze szalikowców i skinów. Krytycznego dnia pi³ wino i piwo ze znajomymi, S³awomirem R.
oraz £ukaszem O. Po libacji udali siê do domu Katarzyny D. celem obrabowania jej. Ofia-
ra zosta³a powalona na ziemiê, by³a bita i duszona. Gdy straci³a przytomnoœæ, sprawcy
przestêpstwa zabrali pieni¹dze i uciekli. S¹d, po rozpatrzeniu sprawy przeciwko Piotrowi
S. (oskar¿onemu o rozbój, tj. wystêpek z art. 280 par. 1 K.k. z 1997 r.), uzna³ go winnym
pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 2 lat i 6 miesiêcy pozbawienia
wolnoœci. W zak³adzie karnym, w którym przebywa, zosta³ poddany oddzia³ywaniom wy-
chowawczym i socjoterapii.

Przypadek VI
Zbigniew T., 24 lata, mieszka³ na wsi, pochodzi z rodziny ch³opskiej, ma wykszta³cenie

zawodowe, pracowa³ dorywczo, jest wolny i bezdzietny. Razem z matk¹ i siostr¹ ¿y³ we
wspólnym gospodarstwie domowym. Mia³ niekorzystne warunki bytowe. Jego matka dok³a-
da³a jednak wszelkich starañ, aby zaspokoiæ potrzeby swych dzieci. W przeciwieñstwie do
siostry wykazywa³ zaburzenia w przystosowaniu spo³ecznym. Utrzymywa³ kontakty z gru-
pami zdemoralizowanymi. Krytycznego dnia postanowi³ udaæ siê do dyskoteki, w której
uczestniczy³ jego kolega Andrzej W., z zamiarem odegrania siê na nim za oszustwo. Po im-
prezie dosz³o do k³ótni, w wyniku której sprawca przestêpstwa zaatakowa³ ofiarê kijem, do-
prowadzaj¹c do jej zgonu. S¹d, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Zbigniewowi T. (oskar-
¿onemu o pobicie ze skutkiem œmiertelnym, tj. wystêpek z art. 158 par. 3 K.k. z 1997 r.),
uzna³ go winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 6 lat pozbawie-
nia wolnoœci. W zak³adzie karnym, w którym przebywa, zosta³ poddany oddzia³ywaniom
wychowawczym i socjoterapii.

Podsumowanie

Badania w³asne pokazuj¹, ¿e w ostatnim czasie w naszym kraju dokona³y siê
niekorzystne zmiany w zakresie przestêpczoœci osób upoœledzonych umys³owo
w stopniu lekkim, zarówno w jej rozmiarach, jak i strukturze. Ich uwarunkowañ
nale¿y poszukiwaæ przede wszystkim w czynnikach psychospo³ecznych,
a zw³aszcza w antyspo³ecznych zaburzeniach osobowoœciowych. Warto dodaæ,
¿e tylko efektywne oddzia³ywania wychowawcze i terapeutyczne w zak³adach
karnych oraz skuteczna praca socjalna po odbyciu kary mog¹ umo¿liwiæ skaza-
nym powrót do spo³eczeñstwa. 

Bibliografia
Kolarczyk T. (1990). Postêpowanie ze skazanymi niepe³nosprawnymi fizycznie lub Psychicznie.

(W:) A. Marek (red.), Ksiêga jubileuszowa wiêziennictwa polskiego 1918–1988. Warszawa,
Wyd. Prawnicze. 

Kolarczyk T. (1995). Terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolnoœci. „Prze-
gl¹d Wiêziennictwa Polskiego” nr 10.

LIDIA PUSTKOWIAK



SZKO£A SPECJALNA 1/2005 39

PRZESTÊPCZOŒÆ OSÓB UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO W STOPNIU LEKKIM...

Kosakowski Cz. (1990). Przestêpczoœæ nieletnich lekko upoœledzonych umys³owo. (W:) Z. So-
bolewski, F. Kozaczuk (red.), Zapobieganie demoralizacji nieletnich. Rzeszów, Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna.

Kosakowski Cz. (1980). Spo³eczne przystosowanie dziecka lekko upoœledzonego umys³owo. To-
ruñ, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika.

Koœcielska M. (1995). Oblicza upoœledzenia. Warszawa, PWN. 
Koœcielska M. (1984). Upoœledzenie umys³owe a rozwój spo³eczny. Warszawa, PWN. 
Kowalik S. (1992). Teoretyczne podstawy diagnostyki osób upoœledzonych umys³owo. (W:) B.

Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej. Poznañ, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. 

Machel H. (2001). Psychospo³eczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu wiêzien-
nego. Gdañsk, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Gdañskiego. 

Machel H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdañsk, Wyd. Nauk. Uniwer-
sytetu Gdañskiego. 

Marek A. (2000). Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Toruñ, Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa „Dom organizatora”.

Marek A., Waltoœ S. (1999). Podstawy prawa i procesu karnego. Warszawa, Wyd. Prawnicze. 
Obuchowska I. (1991). Dzieci upoœledzone umys³owo w stopniu lekkim. (W:) I. Obuchowska

(red.), Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie. Warszawa, WSiP. 
Podgórecki A. (1969). Patologia ¿ycia spo³ecznego. Warszawa, Wyd. Prawnicze. 
Pustkowiak L. (2001). Przemoc strukturalna w zak³adzie poprawczym a rozwój osobowy nie-

letnich z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, (W:) A. Maciarz, Z. Janiszewska-
Nieœcioruk, H. Ochonczenko (red.), Cz³owiek niepe³nosprawny w rodzinie i w œrodowisku
lokalnym. Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe. 

Pytka L. (2001). Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?,
(W:) B. Urban (red.), Dewiacje wœród m³odzie¿y. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków,
Wyd. Nauk. Uniwersytetu Jagielloñskiego. 

Rostkowski W. (1998). Tylko zewnêtrznie pozbawieni wolnoœci. „Forum Penitencjarne” nr 8. 
Stañdo-Kawecka B. (2000). Prawne podstawy resocjalizacji. Zakamycze, Kantor Wydawni-

czy „Zakamycze”. 
Tyszkiewicz L. (1991). Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii. Katowice, Wyd. Na-

uk. Uniwersytetu Œl¹skiego. 
Wyczesany J. (1997). Pedagogika osób z lekkim upoœledzeniem umys³owym. (W:) W. Dykcik

(red.), Pedagogika specjalna. Poznañ, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Summary
Own research shows that in recent years unfavourable changrs have taken

place in the country as regards the criminality of people with slight mental han-
icap, both in terms of its size and structure. The reasons should be sought above
all in psycho-social situational factors, and in particular, in anti-social personali-
ty disorders. It should be added that only effective education and therapy in pris-
ons and effective post-release social work may enable such convicts to return to
society.
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Rzeszów

MIEJSCE „NIEPRZETARTEGO SZLAKU”
W PROCESIE REHABILITACJI

W Polsce ju¿ ponad 45 lat dzia³a jedyny w swoim rodzaju ruch integral-
nie zwi¹zany z nurtem dzia³alnoœci harcerstwa i z powodzeniem realizu-
j¹cy szlachetne cele na rzecz dzieci i m³odzie¿y o specjalnych potrzebach
rozwojowych. Maria Grzegorzewska, za³o¿ycielka Pañstwowego Instytutu
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wspiera³a ten ruch od samego pocz¹t-
ku. Twierdzi³a, ¿e w mundurze harcerskim nie ma kaleki – jest harcerz. To
humanistyczne przes³anie anga¿owa³o i nadal jest realizowane w spo³ecz-
nym wymiarze zarówno przez pedagogów, lekarzy, pracowników socjal-
nych, jak i pe³nosprawnych harcerzy. 

Ruch „Nieprzetartego Szlaku” („NS”)reprezentowany jest przez 415 dru-
¿yn. Zrzesza 800 zuchów i 6,5 tysi¹ca harcerzy, co stanowi oko³o 5% wszy-
stkich cz³onków ZHP. Wœród instruktorów „NS” wielu to nauczyciele-wy-
chowawcy, którzy ³¹cz¹ pracê rehabilitacyjn¹ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ –
prowadz¹c dru¿yny harcerskie w szko³ach i zak³adach specjalnych, oœrod-
kach rehabilitacyjnych lub w prewentoriach i sanatoriach dla dzieci i m³o-
dzie¿y.

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego zajmuje siê systemowo rozwi¹zywaniem
problemów, ³agodzeniem sytuacji dzieci niepe³nosprawnych, organizuj¹c
dzia³alnoœæ w dru¿ynach i gromadach „Nieprzetartego Szlaku”. Organizu-
je na ich rzecz i z ich udzia³em pracê rehabilitacyjn¹ w ró¿nych œrodowi-
skach w systemie integracyjnym. Dzieci i m³odzie¿ o specjalnych potrze-
bach rozwojowych i edukacyjnych maj¹ mo¿liwoœæ przebywania w gronie
rówieœników i prze¿ywania razem z nimi harcerskiej przygody.

Aby u³atwiæ harcerzom m³odszym lub starszym wejœcie w œwiat ich nie-
pe³nosprawnych rówieœników, mo¿na:
– podj¹æ wspó³pracê z dru¿yn¹ „Nieprzetartego Szlaku” lub integracyjn¹.
W tej drugiej formule rzecz powinna polegaæ na podejmowaniu wspól-
nych dzia³añ, zadañ, organizowaniu wspólnych imprez;
– poruszaæ problematykê osób niepe³nosprawnych na zbiórkach, odszuki-
waæ miejsca, gdzie ¿yj¹ osoby niepe³nosprawne i udzielaæ im w miarê
mo¿liwoœci pomocy.

Sprzyja temu wdra¿any od 1996 r. program „Odkrywcy Nieznanego
Œwiata”, maj¹cy na celu m.in. wyeliminowanie stereotypów na temat osób
niepe³nosprawnych. Realizuj¹c program, harcerze maj¹ siê uczyæ toleran-
cji, szacunku, akceptacji innoœci i ¿yczliwoœci dla mniej sprawnych rówie-
œników.
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Cele i zadania dru¿yn „Nieprzetartego Szlaku”

Analiza potrzeb rewalidacyjnych dzieci i m³odzie¿y w szkole specjalnej
pozwala na stwierdzenie, ¿e g³ównym zadaniem dru¿yn harcerskich „Nie-
przetartego Szlaku” jest wzbogacenie ¿ycia placówki poprzez wykorzysta-
nie charakterystycznych dla organizacji mo¿liwoœci aktywizacji spo³ecznej
uczniów oraz stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych narastaniu doœwiad-
czeñ spo³ecznych, których szko³a nie mog³aby daæ bez dobrowolnej samo-
rz¹dowej, ideowo-wychowawczej organizacji dzieci i m³odzie¿y. Harcer-
stwo ma dobr¹ tradycjê dostarczania innym radoœci, a w³aœnie to jest
w pierwszej kolejnoœci potrzebne dzieciom upoœledzonym, pozbawionym
mo¿liwoœci zaspokajania wielu zasadniczych potrzeb. Zadaniem, ale
i osi¹gniêciem tej organizacji jest to, ¿e wychowuje ona swoich cz³onków
na pe³nowartoœciowych obywateli, wdra¿a do dzia³alnoœci spo³ecznej, po-
legaj¹cej na wyszukiwaniu problemów w ¿yciu spo³ecznym œrodowiska
i w³¹czaniu siê do ich rozwi¹zania w roli wspó³gospodarza swej placówki
oraz œrodowiska zamieszkania. Problem wychowania, ujêty jako proces in-
dywidualnego i zespo³owego osi¹gania ró¿nych sprawnoœci, ma swoisty
charakter pedagogiczny i niezwykle du¿e znaczenie spo³eczne. Stwarza
bowiem odpowiedni¹ atmosferê zachêcaj¹c¹ do wykonania po¿ytecznych
zadañ. Wszystkie dru¿yny harcerskie „Nieprzetartego Szlaku” zobowi¹za-
ne s¹ do realizowania w swych planach pracy ogólnych kierunków przy-
jêtych przez ogniwa nadrzêdne. Œwiadomoœæ dzieci, ¿e mimo przebywania
w szkole czy zak³adzie specjalnym bior¹ udzia³, wspólnie z m³odzie¿¹
zdrow¹ i normaln¹, w szeroko zakrojonych akcjach, ¿e zajmuj¹ siê tymi sa-
mymi sprawami, jakie podejmuj¹ ich rówieœnicy spoza zak³adu, wspólno-
ta harcerskiego mundurka i innych zewnêtrznych oznak – sprzyjaj¹ pe³-
niejszej rehabilitacji dzieci upoœledzonych.

Dru¿yny harcerskie „Nieprzetartego Szlaku” w szko³ach specjalnych nie
mog¹ mieæ odrêbnego programu dzia³ania, ale formy dzia³alnoœci trzeba
dostosowaæ do stanu zdrowia, poziomu umys³owego dzieci z tych szkó³.

Zak³ada siê, ¿e rehabilitacyjna rola dru¿yny „Nieprzetartego Szlaku” po-
lega na tym, i¿ dziêki ró¿nym grom zrêcznoœciowym, ruchowym i æwicz¹-
cym zmys³y, stwarza siê wiele okazji poznawania rzeczywistoœci za pomo-
c¹ ró¿nych analizatorów. Kreuje siê te¿ sytuacje dostarczaj¹ce dzieciom
upoœledzonym umys³owo wielu osobistych doœwiadczeñ z ¿ycia codzien-
nego, stawia siê je w warunkach zmuszaj¹cych do celowej aktywnoœci
i dzia³ania w zmieniaj¹cej siê sytuacji, a to wszystko przyczynia siê do
usprawniania umys³owego. Szeroko stosowane gry harcerskie æwicz¹
zmys³y, pomagaj¹ w kszta³towaniu spostrze¿eñ, przyzwyczajaj¹ do kon-
centracji uwagi, ucz¹ te¿ prawid³owej reakcji na bodŸce zewnêtrzne.
Atrakcyjne formy pracy harcerskiej budz¹ ró¿ne zainteresowania u dzieci,
wdra¿aj¹ do pracy zespo³owej, ucz¹ wspó³¿yæ w gromadzie, gdzie trzeba
ponosiæ odpowiedzialnoœæ, a z podjêtego zadania przed kimœ i przed sob¹
siê rozliczyæ. 

MIEJSCE „NIEPRZETARTEGO SZLAKU” W PROCESIE REHABILITACJI
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Wspólnie wykonywane zadania budz¹ wiarê we w³asne si³y, pomagaj¹
w korygowaniu braków lub kompensuj¹ je. Harcerstwo kszta³tuje u dzie-
ci upoœledzonych do pewnego stopnia wra¿liwoœæ spo³eczn¹, gdy¿ ucz¹
siê one patrzeæ na swe otoczenie z punktu widzenia potrzeb ca³ej grupy
(zastêpu, dru¿yny), a nawet ca³ej placówki. Dzia³anie w dru¿ynie harcer-
skiej „Nieprzetartego Szlaku” wykszta³ca równie¿ trwa³e nawyki u dzieci,
pomagaj¹c im w dostosowaniu siê do zespo³owych form ¿ycia, sugeruj¹c
prawid³owe normy wspó³¿ycia. Dostarcza równie¿ wzorów zabaw i zajêæ
wartoœciowych wychowawczo, które decyduj¹ o tym, jak dzieci bêd¹ spê-
dza³y swój wolny czas w ¿yciu pozaszkolnym w przysz³oœci.

Kontakty z przyrod¹, które s¹ nieodzownym sk³adnikiem programowej
dzia³alnoœci w dru¿ynie harcerskiej, zawsze wp³ywaj¹ koj¹co i uspokajaj¹-
co na dzieci, co jest szczególnie wa¿ne w stosunku do dzieci nerwicowych,
odznaczaj¹cych siê nadmiern¹ pobudliwoœci¹. Atmosfera zdyscyplinowa-
nia, jaka wytwarza siê w dru¿ynie harcerskiej, ogromnie pomaga tym
dzieciom w pracy nad sob¹. Interesuj¹ce zajêcia i zespo³owe zdobywanie
sprawnoœci wyrabiaj¹ poczucie odpowiedzialnoœci, samoopanowania
i wytrwa³oœci, a pozytywna atmosfera wychowawcza kszta³tuje siê drog¹
wzajemnego oddzia³ywania w grupach, zastêpach i dru¿ynie.

Prace spo³ecznie u¿yteczne dla szerszego œrodowiska s¹ czynnikiem in-
tegruj¹cym te dzieci ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Stwarza to dobr¹ perspek-
tywê wspó³dzia³ania i ¿ycia w spo³eczeñstwie ludzi normalnych, co jest
wa¿nym elementem rehabilitacji spo³ecznej.

Oprócz niezaprzeczalnych wartoœci rehabilitacyjnych, wychowawczych
i poznawczych harcerstwo dostarcza dzieciom niepe³nosprawnym wielu
radosnych prze¿yæ, pod wp³ywem których ustêpuj¹ zazwyczaj kompleksy
osamotnienia, innoœci, nieprzydatnoœci, pomaga odzyskaæ radoœæ swego
wieku, równowagê psychiczn¹ oraz miejsce w spo³eczeñstwie. 

Do g³ównych za³o¿eñ wychowawczych w pracy harcerskiej zaliczyæ na-
le¿y:
– wyrabianie dzielnoœci i odwagi, zaradnoœci, pomys³owoœci, aktywnoœci, 
– budzenie poczucia odpowiedzialnoœci g³ównie poprzez wspó³zawodnic-

two miêdzy zastêpami,
– kszta³towanie postawy zaanga¿owania spo³ecznego,
– pobudzanie do œwiadomej pracy nad sob¹,
– rozbudzanie zainteresowañ i wskazywanie m³odzie¿y sposobów spêdza-

nia wolnego czasu,
– kszta³towanie uczuæ,
– nawi¹zywanie kontaktów z ludŸmi, zdobywanie wzajemnego zaufania

najbli¿szego œrodowiska.
Na tle wymienionych za³o¿eñ dobrane formy i metody pracy harcerskiej

sprzyjaj¹ wyrabianiu u niepe³nosprawnej m³odzie¿y zasad samorz¹dnoœci
i samowychowania, poczucia w³asnej wartoœci, budz¹ u niej ambicje osi¹-
gania sukcesów oraz u³atwiaj¹ przezwyciê¿anie w³asnej s³aboœci.

JÓZEF SOWA
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Rola dru¿yny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”
w procesie rehabilitacji

Z³o¿ony problem rehabilitacji spo³ecznej realizowany jest w ró¿nych
uk³adach spo³ecznych: rodziny, szko³y, grup rówieœniczych i spo³eczno-
œciach lokalnych. Miejsce i rola dru¿yny harcerskiej „Nieprzetartego Szla-
ku” w tym procesie jest szczególna. Jako wa¿ne ogniwo rehabilitacyjne
sta³a siê ona instytucj¹ wyspecjalizowan¹ w œrodkach i metodach pracy
harcerskiej z dzieæmi upoœledzonymi. Rozpatrywanie miejsca i roli, jak¹
dru¿yna harcerska „Nieprzetarty Szlak” zajmuje we wspó³czesnym syste-
mie wychowawczym, wskazuje na szczególn¹ przydatnoœæ analizy ca³o-
œciowego jej funkcjonowania jako ogniwa systemu wychowania spo³ecz-
nego. Z jednej strony dru¿yna harcerska „NS” stanowi sk³adnik szerokie-
go systemu oœwiatowo-wychowawczego, a z drugiej – jest jednym z wie-
lu ogniw systemu instytucji wychowawczo-rehabilitacyjnych, powo³a-
nych do pe³nienia specyficznych zadañ. Poza takim globalnym ujêciem,
rzeczywiste funkcjonowanie dru¿yny harcerskiej jako cz¹stkowego uk³a-
du spo³ecznego wraz z jego specyficznymi zadaniami mo¿e byæ analizo-
wane przede wszystkim w odniesieniu do innych wa¿nych ogniw rewali-
dacyjnych okreœlonej spo³ecznoœci lokalnej i terytorialnej. 

Ka¿de ogniwo w procesie rehabilitacji, zmierzaj¹ce do wyznaczonych
celów czy realizacji okreœlonych zadañ, wywo³uje przez swoje dzia³ania
szereg skutków po¿¹danych, zamierzonych, ale równie¿ powoduje wyst¹-
pienie pewnych skutków ubocznych, niezamierzonych i nie zawsze po¿¹-
danych. Analizuj¹c ogó³ efektów, jakie wywo³uje swoj¹ dzia³alnoœci¹ dru-
¿yna harcerska „Nieprzetartego Szlaku” mo¿na wyró¿niæ:
1) funkcje intencjonalne – wynikaj¹ce z dyrektyw w³adz naczelnych ZHP

i za³o¿eñ programowych,
2) funkcje rzeczywiste, czyli opisany i oceniony stan rzeczywistego jej

funkcjonowania.
Podstawowym wskaŸnikiem prawid³owego funkcjonowania dru¿yny

harcerskiej jest stopieñ zgodnoœci pomiêdzy funkcj¹ zamierzon¹ dru¿yny
a rzeczywistym jej funkcjonowaniem.

Najogólniej bior¹c, s¹ trzy g³ówne grupy funkcji za³o¿onych organizacji
harcerskiej dzia³aj¹cej wœród dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej:
a) wyrównywanie startu ¿yciowego i mo¿liwoœci rozwojowych osób od-

chylonych od normy rozwojowej,
b) wszechstronny rozwój tych jednostek rozumiany jako przygotowanie

ich do zasadniczych rodzajów dzia³alnoœci cz³owieka, a wiêc do pracy,
¿ycia spo³ecznego i kulturalnego, 

c) wychowanie cz³owieka uspo³ecznionego, aktywnie i bezkonfliktowo
w³¹czaj¹cego siê do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym.

Ju¿ podczas pobie¿nej konfrontacji tych za³o¿eñ z rzeczywist¹ ich reali-
zacj¹ w dru¿ynach zuchowych i dru¿ynach harcerskich „Nieprzetartego
Szlaku” mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêksze trudnoœci zwi¹zane s¹ z rozu-
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mieniem i realizowaniem koncepcji aktywnego uspo³eczniania. Krytyczne
uwagi dotycz¹ nie tylko umiejêtnoœci wspó³¿ycia dzieci w ma³ych gru-
pach klasowych, internatowych, dru¿ynach zuchowych i harcerskich, ale
raczej braku umiejêtnoœci przystosowania siê spo³ecznego wychowanków
do spo³eczeñstwa lokalnego i globalnego.

Zasadnicze znaczenie w rehabilitacji maj¹ nie te czynnoœci, które pro-
wadz¹ do przyswojenia dziecku okreœlonego zasobu pojêæ, wiadomoœci
i nawyków, ale te, które wyznaczaj¹ kierunek ludzkich dzia³añ, a wiêc
dyspozycje uczuciowe, postawy spo³eczne i motywacyjne. Wynika z tego
postulat wzajemnego powi¹zania trzech zakresów zadañ dru¿yny zucho-
wej „Nieprzetartego Szlaku”, tj. wychowania, terapii pedagogicznej i re-
kreacji. Wyeksponowanie wartoœci terapeutycznych i wychowawczych
w dzia³alnoœci gromady zuchowej w szkole specjalnej stanowi obecnie je-
dynie s³uszny kierunek dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia przez jedno-
stki niepe³nosprawne maksymalnego zadowolenia oraz zapewnienia im
warunków najw³aœciwszej adaptacji do produktywnego dzia³ania i ¿ycia
w spo³eczeñstwie. Najbardziej istotne kierunki w programie rehabilitacji
jednostek niepe³nosprawnych, w tym tak¿e upoœledzonych umys³owo,
wskazuj¹ na potrzebê integracji i adaptacji spo³ecznej oraz indywiduali-
zacji i elastycznoœci w kszta³ceniu.

Praca ka¿dej placówki kszta³cenia specjalnego uwarunkowana jest wie-
loczynnikowo, nie tylko przez specyfikê wewnêtrznego œrodowiska spo-
³ecznego placówki, ale przez wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego, a zw³a-
szcza konkretnej spo³ecznoœci lokalnej. Oczywiste jest, ¿e w samej szkole
lub zak³adzie specjalnym nie da siê wytworzyæ tych sytuacji ¿yciowych,
by w pe³ni mo¿na by³o organizowaæ i kontrolowaæ zachowania dzieci
i aby oceniaæ ich gotowoœæ do wywi¹zania siê z powierzonych im zadañ
cz³onków spo³ecznoœci, w której ¿yj¹. Naprzeciw tym potrzebom wycho-
dzi zawsze organizacja harcerska, która dysponuje bardzo szerokim wa-
chlarzem form i œrodków pozwalaj¹cych aktywizowaæ wychowanków.

Dokonuj¹c globalnej analizy funkcjonowania organizacji harcerskiej ja-
ko instytucji ideowo-wychowawczej i rehabilitacyjnej w konkretnym œro-
dowisku, nale¿y uwzglêdniæ wewnêtrzn¹ strukturê i organizacjê jej syste-
mu w sprzê¿eniu z zewnêtrznymi, œrodowiskowymi warunkami jej dzia-
³alnoœci. Organizacja harcerska – szczep lub dru¿yna „Nieprzetartego
Szlaku”, jako uk³ad spo³eczny tkwi zawsze w szerszym, konkretnym
uk³adzie zinstytucjonalizowanych ogniw i dzia³añ wychowawczych danej
placówki. Dzia³ania te wspó³wyznaczaj¹ proces uspo³ecznienia tych dzie-
ci i m³odzie¿y.

Integracja dru¿yny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”
w procesie rehabilitacji

Wewnêtrzn¹ strukturê spo³eczn¹ organizacji harcerskiej w szkole lub
zak³adzie specjalnym stanowi okreœlony uk³ad stosunków miêdzyludz-
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kich, jednostek – cz³onków organizacji, grup – zastêpów, dru¿yn oraz sta-
nowisk zastêpowych dru¿ynowych i pozycji spo³ecznych z tym zwi¹za-
nych. Organizacja harcerska, podobnie jak i inne instytucje i ogniwa wy-
chowawcze, jest systemem spo³ecznym o charakterystycznej strukturze
pionowej i poziomej. Strukturê pionow¹ tworz¹ dwie podstawowe grupy
spo³eczne doros³ych i dzieci. które wyznaczaj¹ specyficzny, dwustopnio-
wy i dwupokoleniowo-wychowawczy charakter organizacji harcerskiej.
Grupa albo pion doros³ych – czyli instruktorów (wychowawców) pozo-
staj¹c we wzajemnej zale¿noœci z grup¹ dzieci – harcerzy (wychowanków)
tworzy tzw. stosunek wychowawczy. Uk³ad stosunków miêdzy dru¿yno-
wymi (wychowawcami) i harcerzami (wychowankami) wynika z podsta-
wowej funkcji wychowawczej organizacji harcerskiej jako systemu czyn-
noœci ideacyjnych. Pion doros³ych w organizacji harcerskiej zró¿nicowany
jest ze wzglêdu na przyjêty podzia³ zadañ i hierarchiê zale¿noœci funkcyj-
nych, a jego odrêbnoœæ wynika nie tylko z kryterium wieku, ale przede
wszystkim z ró¿nych kwalifikacji pedagogicznych. Doroœli, pe³ni¹c funk-
cje organizacyjne instruktorów lub szczepowych, ³¹cz¹ to z funkcjami na-
uczycieli przedmiotowych, wychowawców klas, wychowawców interna-
towych-œwietlicowych, psychologa lub dyrektora szko³y. Wymienione
podstawowe elementy grupy doros³ych tworz¹ œciœle okreœlon¹ przepisa-
mi – statutem organizacjê formaln¹.

Pion zuchów, harcerzy-wychowanków w szkole, zak³adzie specjalnym
tworzy grupê zró¿nicowan¹ formalnie na zastêpy, dru¿yny oraz grupy
wiekowe zuchów i harcerzy, których cz³onkowie pe³ni¹ rozmaite role spo-
³eczne. Terenem aktywnoœci spo³ecznej harcerzy i zuchów s¹ przede
wszystkim dru¿yny podzielone na zastêpy, dobrane na zasadzie zbli¿one-
go poziomu umys³owego z czêœciowym zró¿nicowaniem na tle zaintere-
sowañ, a ze znacznym zró¿nicowaniem wiekowym. Bardzo atrakcyjne
z punktu widzenia uczniów, harcerzy wiêzi nieformalne, pozalekcyjne
i pozaszkolne, a zw³aszcza te ostatnie, pozwalaj¹ aktualizowaæ kontakty
spo³eczne z ich naturalnymi rówieœnikami w sensie wieku rozwojowego.

Grupy doros³ych instruktorów-wychowanków i wychowywanych dzie-
ci-harcerzy, stanowi¹c dwa cz³ony stosunku wychowawczego, nie dzia³a-
j¹ samodzielnie i niezale¿nie. Integruj¹ je ogniwa poœrednie, tj. nauczycie-
le-wychowawcy poszczególnych klas, opiekunowie poszczególnych dru-
¿yn, rada szczepu, opiekunowie organizacji szkolnych, kó³ek zaintereso-
wañ, a tak¿e odpowiednie komórki samorz¹du uczniowskiego, zw³aszcza
klas starszych. Ka¿de ogniwo struktury pionu dzieciêcego zawiera inte-
gralnie element struktury doros³ych. 

Proces integracji œrodowiska wokó³ specyficznych zadañ organizacji
harcerskiej, rozumiany jako wspó³udzia³ œrodowiska lokalnego w ich rea-
lizacji, stanowi obecnie jedn¹ ze skutecznych dróg rehabilitacji spo³ecznej
dzieci niepe³nosprawnych.

Proces uspo³ecznienia jednostki jest funkcj¹ jej uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym, przede wszystkim w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Dlatego te¿
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proces wchodzenia jednostek upoœledzonych w coraz to nowe i szersze
grupy spo³eczne œrodowiska, przy pewnym wspó³udziale i pomocy ze
strony tego œrodowiska spo³ecznego, nale¿y uznaæ za najbardziej udany
i po¿¹dany model ich adaptacji spo³ecznej. Przystosowanie spo³eczne jed-
nostki wed³ug F. Znanieckiego polega na tym, ¿e zachowanie siê cz³owie-
ka wzglêdem innych i zachowanie siê innych wzglêdem niego w œrodowi-
sku kszta³tuje siê w sposób normatywnie uporz¹dkowany. Chodzi tutaj
m.in. o zmniejszenie marginesu sytuacji i zachowañ konfliktowych po-
przez rozwi¹zywanie problemów wspó³¿ycia spo³ecznego na zasadzie
wzajemnego przystosowania. St¹d troska szko³y o rozwój wychowanków
nie mo¿e koñczyæ siê na zapewnieniu dzieciom upoœledzonym odpowie-
dnich warunków do nauki. Wiele konkretnych zadañ ideowo-wychowaw-
czych i opiekuñczo-rehabilitacyjnych szko³y specjalnej jest mo¿liwych do
zrealizowania poprzez racjonaln¹ dzia³alnoœæ organizacji harcerskiej.

Realizacja zadañ programowych dru¿yn
„Nieprzetartego Szlaku”

Dru¿yny harcerskie „Nieprzetartego Szlaku” w szko³ach i zak³adach specjal-
nych dla osób upoœledzonych utrwali³y swoj¹ pozycjê i stanowi¹ dziœ nie-
od³¹czny element dzia³alnoœci rehabilitacyjno-wychowawczej ka¿dej placówki
tego typu. Metoda harcerska, ogólnie polegaj¹ca na wychowaniu dzieci niepe³-
nosprawnych poprzez konkretne dzia³ania w toku wykonywanych zespo³owo
lub indywidualnie zadañ, jest metod¹ optymaln¹ w sterowaniu procesem reha-
bilitacyjno-wychowawczym. Proces indywidualnego i zespo³owego osi¹gania
ró¿nych sprawnoœci ma charakter rehabilitacyjny o niezwykle du¿ym znacze-
niu spo³ecznym. Stwarza bowiem odpowiedni¹ atmosferê uaktywniania jedno-
stek biernych spo³ecznie, tworzy grunt do zdobywania najró¿norodniejszych
i najwartoœciowszych doœwiadczeñ spo³ecznych opartych na samorz¹dnoœci
i inicjatywie m³odzie¿y. Metoda harcerska mo¿e byæ realizowana za pomoc¹
ró¿norodnych form pracy, a ró¿norodnoœæ ta zapewnia mo¿liwoœæ wszech-
stronnego oddzia³ywania na harcerza-wychowanka, umo¿liwia taki ich dobór,
by by³y ci¹gle atrakcyjne, nowe i ciekawe. Nale¿y podkreœliæ, ¿e formy stoso-
wane we wszystkich dru¿ynach ZHP „Nieprzetartego Szlaku”, wychowawca-
-dru¿ynowy przystosowuje do mo¿liwoœci psychofizycznych harcerzy. 

W pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ specjalnej troski musi on bezwzglêdnie prze-
strzegaæ zaleceñ lekarzy, pedagogów, musi znaæ œrodki szybkiego, a nieraz
przecie¿ bardzo utrudnionego porozumienia siê z dzieæmi np. g³uchymi czy te¿
niewidomymi. Przeprowadzenie zbiórki np. z dzieæmi niepe³nosprawnymi,
unieruchomionymi lub maj¹cymi trudnoœci w poruszaniu siê, kosztuje du¿o
wysi³ku nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. Praca dru¿ynowego wymaga
oprócz ¿arliwoœci, ideowoœci, umi³owania pracy z dzieæmi, tak¿e wysokich
kwalifikacji specjalnych, niezbêdnych do prawid³owego wykorzystania wiedzy
pedagogicznej i harcerskiej.
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Wa¿nym atutem w pracy dru¿yn harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” jest te-
matyka zajêæ zgodna z zainteresowaniami dzieci i m³odzie¿y, w której dominu-
je przygoda, o jakiej marzy ka¿de dziecko. Zajêcia przybrane romantyczn¹ fa-
bu³¹ harcerskiej gry, obrzêdami, nastrojem ogniska i piosenek harcerskich, nie
tylko stanowi¹ du¿¹ atrakcjê dla dzieci przebywaj¹cych w zak³adach, lecz po-
siadaj¹ powa¿ne wartoœci z wychowawczego punktu widzenia. S¹ wa¿nym
czynnikiem polepszania samopoczucia dziecka oderwanego od swego normal-
nego œrodowiska, co ma w procesie rehabilitacji podstawowe znaczenie. 

W dru¿ynach „Nieprzetartego Szlaku” stosowana jest w pe³ni metoda aktyw-
nego wychowania przez dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Dziecko chore, nieprzystoso-
wane, upoœledzone, tym samym jest zwykle spo³ecznie izolowane, zw³aszcza
przez rówieœników. W dru¿ynie harcerskiej znajduje radoœæ w pracy dla in-
nych, odkrywa w³asne w tym zakresie mo¿liwoœci, pomimo kalectwa czy upo-
œledzenia znajduje nowe aspekty sensu ¿ycia. Tak wiêc zadania, które stawiaj¹
dzieciom wymagania stopni i sprawnoœci, szereg akcji i inicjatyw organizowa-
nych przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, odpowiednio adaptowane i wyko-
rzystane przez dru¿ynowego, staj¹ siê narzêdziem terapii spo³ecznej.

Wa¿ne w pracy wychowawczej dru¿yn harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”
w zak³adach specjalnych jest pozostawienie dzieciom mo¿liwie du¿ej swobody
i samodzielnoœci w dzia³aniu. Zgodnie z zasadami w ZHP, instruktor-wycho-
wawca wskazuje dzieciom mo¿liwoœci podejmowania zadañ, sam zaœ pe³ni ro-
lê starszego kolegi, opiekuna, doradcy, co ma wielkie znaczenie dla ich spo³ecz-
nego przystosowania. Dzieci w zastêpach i dru¿ynach same wybieraj¹, organi-
zuj¹ i oceniaj¹ zajêcia, wyrabiaj¹c sobie w ten sposób tak wa¿ne w ¿yciu spo-
³ecznym poczucie samodzielnoœci, wspó³odpowiedzialnoœci, umiejêtnoœci
wspó³¿ycia i dzia³ania w kolektywie, a tak¿e s³u¿enia swoj¹ prac¹ œrodowisku.
Zasada ta pozwala dzieciom w zak³adach specjalnych wyzbyæ siê egocentry-
zmu, stwarza poczucie w³asnej wartoœci i przydatnoœci spo³ecznej, bez wzglê-
du na upoœledzenie. 

Du¿e wartoœci poznawcze, spo³eczne, zdrowotne wnosz¹ mo¿liwoœci wy-
cieczkowania i obozowania. Daj¹ one mo¿noœæ fizycznego wy¿ycia, osi¹gniêcia
pewnego poziomu usprawnienia, a w zak³adach dla dzieci nieprzystosowa-
nych spo³ecznie przeciwdzia³aj¹ tendencji do ucieczek i w³óczêgostwa.

Szczególne wartoœci terapii zajêciowej, wskazanej zw³aszcza dla dzieci z nie-
dow³adami koñczyn, daj¹ zajêcia artystyczne, modelarskie, gry i zabawy zrêcz-
noœciowe i ruchowe. Popularne w harcerstwie gry æwicz¹ce zmys³y, zastosowa-
ne w dru¿ynach dzieci niepe³nosprawnych, stanowi¹ du¿¹ pomoc w procesie
rehabilitacji. W niektórych zak³adach leczniczych zdobywanie specjalnie opra-
cowanych sprawnoœci pozwala dzieciom traktowaæ przykre zabiegi jako zada-
nia, w których sprawdziæ maj¹ zdobyte umiejêtnoœci, samodzielnoœæ i w³aœci-
w¹ postawê. 

Dru¿yny harcerskie „Nieprzetartego Szlaku” wypracowa³y system wspó³pra-
cy wewn¹trzszkolnej-zak³adowej oraz sposób wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem.
Jego funkcjonowanie jest prób¹ skoordynowania dzia³ania wszystkich mo¿li-
wych ogniw wewn¹trzszkolnych (organizacji uczniowskich, dzieciêcych i m³o-
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dzie¿owych) celem wszechstronnej opieki nad dzieckiem upoœledzonym,
a z drugiej strony – stymulowania przez te ogniwa zintegrowanej pomocy
wszystkich œrodowiskowych instytucji i organizacji spo³ecznych. Struktura
i organizacja systemu wewn¹trzszkolnych ogniw oraz ich wspó³dzia³anie ze
œrodowiskiem opieraj¹ siê na merytorycznym podziale zadañ opiekuñczych.

W zakresie problematyki rehabilitacyjno-wychowawczej plan wspó³dzia³ania
i wspó³pracy dru¿yn harcerskich ze œrodowiskiem uwzglêdnia nastêpuj¹ce
dzia³y pracy:
– zajêcia programowe – zbiórki harcerskie, 
– prace spo³ecznie u¿yteczne,
– dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i kulturalno-oœwiatow¹ oraz sportowo-turystyczn¹, 
– wymianê doœwiadczeñ metodyczno-organizacyjnych i doskonalenie funkcyj-

ne instruktorów-wychowawców.
W systemie rehabilitacyjno-wychowawczym dru¿yny zuchowej „Nieprzetar-

tego Szlaku” metodyka pracy opiera siê na tradycyjnym oddzia³ywaniu in-
struktora-wychowawcy na zuchy, g³ównie poprzez zbiórki organizowane w sa-
lach szkolnych lub w terenie. Specyfika rehabilitacyjna zabiegów polega na tre-
œciowym i metodycznym nawi¹zywaniu do za³o¿eñ programowych odpowie-
dniego cyklu nauczania. Ka¿dy dzia³ programowy regulaminu sprawnoœci ze-
spo³owych stwarza optymalne mo¿liwoœci praktycznego realizowania za³o¿eñ
bezpoœredniej wiêzi pracy dru¿yny „NS” z ¿yciem szko³y i œrodowiska.

ALEKSANDRA OKARMUS
LUCYNA ZALEWSKA
SOSW dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych
Kraków

NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NIEWIDOMYCH

Orientacja przestrzenna to sprawnoœæ w zakresie poznawania swojego
otoczenia, zachodz¹cych w nim stosunków przestrzennych i czasowych
oraz okreœlania w³asnego po³o¿enia w stosunku do otaczaj¹cych przedmio-
tów. Zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ tu procesy poznawcze, wykorzystywanie
posiadanych zmys³ów, zasób pojêæ, znajomoœæ schematu cia³a, wyobraŸnia
przestrzenna, wiedza o otoczeniu, operowanie relacjami odleg³oœci i czasu
(Rehabilitacja niewidomych i s³abo widz¹cych – J. Kuczyñska-Kwapisz). Celem
orientacji jest rozwijanie u uczniów niewidomych i s³abo widz¹cych umie-
jêtnoœci prowadz¹cych do niezale¿nego funkcjonowania w ¿yciu spo³ecz-
nym.
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Swoistoœæ kalectwa, jakim jest brak wzroku, powoduje, ¿e prowadzenie
zajêæ z orientacji przestrzennej, uczenie samodzielnego poruszania siê dzie-
ci niewidomych i s³abo widz¹cych, nastrêcza wiele ró¿norakich k³opotów
nauczycielom orientacji i innym osobom chc¹cym w³¹czyæ siê do swoistego
programu tego rodzaju zajêæ. 

Niewystarczaj¹ca iloœæ profesjonalnie zaprojektowanych i produkowa-
nych na szerok¹ skalê pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych
i s³abo widz¹cych zmusza nauczycieli do samodzielnego wykonywania ma-
teria³ów, modeli, planów, map i innych pomocy tak potrzebnych w procesie
kszta³cenia orientacji. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, i¿ prof. Adam Gie-
dliczka – kierownik Katedry Kszta³cenia Œrodków Pracy ASP im. Jana Ma-
tejki w Krakowie wraz ze swoimi studentami zainteresowa³ siê mo¿liwoœci¹
wype³nienia braków w tym wzglêdzie. W wyniku wspó³pracy nauczycieli
Oœrodka dla Dzieci Niewidomych z pracownikami naukowymi i studenta-
mi Akademii Sztuk Piêknych powsta³y projekty pomocy dydaktycznych:
– kostka do nauki brajla – za pomoc¹ której mo¿na uzyskiwaæ ró¿ne u³o¿e-

nie liter (punktów),
– tekturowy alfabet do nauki brajla,
– klocki – uk³adanki,
– klocki – labirynty: zabawka dydaktyczna przeznaczona dla dzieci niewi-

domych w wieku 11-13 lat, jak równie¿ jest to gra dla s³abo widz¹cych
i widz¹cych. Zabawa ni¹ pobudza wyobraŸniê przestrzenn¹, uczy kierun-
ków, orientacji przestrzennej, logiki uk³adów oraz æwiczy pamiêæ. Uczy
tak¿e kszta³tów i figur geometrycznych,

– mapy wypuk³e – miasta – centrum Krakowa (dla tworzenia tras komuni-
kacyjnych).
Pomoce dydaktyczne opracowane przez studentów ASP maj¹ nieocenion¹

wartoœæ dla nauczycieli orientacji, nauczania pocz¹tkowego, wczesnej interwen-
cji, rodziców i opiekunów oraz dla dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych. Dla
tych ostatnich te pomoce maj¹ nie tylko walory dydaktyczne, ale tak¿e zabawo-
we – mog¹ sami uk³adaæ, tworzyæ i konstruowaæ nowe rozwi¹zania.

Wykonane pomoce przyczyniaj¹ siê niew¹tpliwie do rozwoju i doskonale-
nia percepcji dotykowej, wyobraŸni przestrzennej, logicznego myœlenia oraz
zwiêkszenia aktywnoœci dzia³ania niewidomych dzieci.

Klocki uk³adanki skonstruowane przez pana R. Poniedzia³ka przy wspó³pracy nau-
czycieli orientacji A. Okarmus i L. Zaleskiej u³atwiaj¹ niewidomym i s³abo widz¹cym
uczniom zrozumienie licznych rozwi¹zañ architektonicznych i komunikacyjnych po-
przez poznanie typowych i nietypowych uk³adów skrzy¿owañ, ustawieñ wzglêdem
siebie ulic, chodników oraz budynków. Uczniowie maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ samo-
dzielnego uk³adania i przestawiania tych klocków w zale¿noœci od swoich potrzeb. Po-
szczególne elementy uk³adanki s¹ zrozumia³e dla czytaj¹cych dotykiem uczniów, ma-
j¹ doskona³e znaczenie kinestetyczne – s¹ zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli
w swoim umyœle odtworzyæ schemat kszta³tu i stosunków przestrzennych.

Pan R. Poniedzia³ek jest równie¿ autorem pomys³u planu miasta wykonanego
na specjalnej, twardej folii, kompletowanego w zale¿noœci od potrzeb. Zosta³y ju¿
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wykonane poziome rzuty obiektów: wnêtrza Koœcio³a Mariackiego, Rynku
G³ównego, Sukiennic oraz Rynku Dêbnickiego, przy którym jest zlokalizowany
nasz Oœrodek. Czytanie tych map dotykiem przez niewidomych obejmuje nastê-
puj¹ce elementy: czytanie treœci dotykiem; dotykowe identyfikowanie – czynnoœæ
ta prowadzi do rozpoznawania istotnych symboli i ich stosunków przestrzen-
nych, odleg³oœci i kierunku. Symbole te s¹ ³atwo dostrzegalne dla palców i wy-
raŸnie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹; œledzenie kinestetyczne – celem jest prowadzenie
palca po trasie wyznaczonej na mapie; dotykowe odczytywanie szczegó³ów – ce-
lem jest zorientowanie siê w po³o¿eniu budynku, punktów orientacyjnych.

Opisuj¹c zalety pomocy dydaktycznych, pragniemy podziêkowaæ za tak
owocn¹ wspó³pracê nauczycieli krakowskiego Oœrodka dla Niewidomych
z prof. A. Giedliczk¹ i studentami ASP, którzy sami zg³osili chêæ pomocy dla
niewidomych i s³abo widz¹cych uczniów.
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KOMPUTER A PRZYSZ£OŒÆ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 
RUCHOWO

Komputeryzacja szkó³ specjalnych daje nowe mo¿liwoœci rozwoju uczniom,
a nauczycielom wspania³e narzêdzie uatrakcyjniaj¹ce przekazywanie treœci
z ró¿nych przedmiotów. Jest to sytuacja szczególnie korzystna dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajmê siê tu uczniami objêtymi oddzia³ywaniem pedagogiki terapeutycznej,
czyli niesprawnymi ruchowo i przewlekle chorymi.

Niepe³nosprawnoœæ fizyczna mo¿e równie¿ wspó³istnieæ z innymi dysfunkcja-
mi, np. zaburzeniami percepcji, koncentracji uwagi czy nadpobudliwoœci¹ psy-
choruchow¹, zaburzeniami koordynacji ruchowej itp. Specjalne potrzeby
uczniów niepe³nosprawnych wymagaj¹ stosowania specjalnych œrodków. Tra-
dycyjnym œrodkiem usprawniania ucznia-pacjenta jest rehabilitacja (rewalida-
cja), w procesie której przywracane s¹ b¹dŸ kompensowane uszkodzone czy
utracone funkcje organizmu.

Rehabilitacja lecznicza jest elementem procesu leczenia i ma za cel ³agodzenie
skutków chorób b¹dŸ urazów lub kompensowanie tych uszkodzeñ, których
w procesie rehabilitacji nie da siê naprawiæ.
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Celem rehabilitacji psychicznej jest rozwijanie w jednostce tych cech psychicz-
nych, które umo¿liwiaj¹ jej dobre funkcjonowanie z niepe³nosprawnoœci¹, przy-
wracanie wiary we w³asne si³y, budowanie poczucia w³asnej wartoœci.

Rehabilitacja zawodowa ma za zadanie przygotowanie cz³owieka niepe³no-
sprawnego do dobrego funkcjonowania w pracy.

Zadaniem rehabilitacji spo³ecznej jest wykszta³cenie umiejêtnoœci, które po-
zwol¹ sprawnie funkcjonowaæ w œrodowisku rodzinnym, s¹siedzkim, rówieœni-
czym i zawodowym (za Majewski 1995).

Œrodkiem u³atwiaj¹cym rehabilitacjê (rewalidacjê) cz³owieka niepe³nospraw-
nego na wszystkich jej p³aszczyznach jest zastosowanie najnowoczeœniejszego
œrodka multimedialnego jakim jest komputer.

J. £aszczyk („Szko³a Specjalna” nr 1/01), okreœlaj¹c rolê jak¹ spe³nia kompu-
ter w kszta³ceniu specjalnym, wymienia funkcje:
– kompensacyjne – usprawnienie komunikacji w zaburzeniach mowy, dostêp

do informacji, u³atwienie pisania i rysowania w zaburzeniach ruchowych;
– korekcyjne – wady wymowy, dysleksja i dysgrafia;
– usprawniaj¹ce – usprawnienie rêki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwija-

nie spostrzegawczoœci, koncentracji uwagi;
– wzbudzanie dynamizmu rewalidacyjnego – praca z tym atrakcyjnym urz¹dze-

niem mo¿e byæ Ÿród³em satysfakcji dowartoœciowuj¹cej jednostkê. 
Komputer jest jednym z nielicznych œrodków, które przybli¿aj¹ œwiat ludzi

niepe³nosprawnych do œwiata ludzi zdrowych, poniewa¿ sprawne korzystanie
z komputera nie wymaga bycia sprawnym fizycznie.

Wœród ludzi niepe³nosprawnych stopieñ bezrobocia jest bardzo wysoki.
Wi¹¿e siê to nie tylko z niskim wykszta³ceniem osób niepe³nosprawnych –
70% osób niepe³nosprawnych ma wykszta³cenie zawodowe (a raczej z niea-
dekwatnoœci¹ wykszta³cenia do potrzeb spo³ecznych), ale równie¿ z ograni-
czeniem zajêæ, które mogliby wykonywaæ niepe³nosprawni. I tu w³aœnie wi-
dzê ogromn¹ rolê umiejêtnoœci sprawnego pos³ugiwania siê sprzêtem kom-
puterowym i oprogramowaniem. Szko³a winna wiêc przygotowaæ m³odego
cz³owieka do ¿ycia w spo³eczeñstwie zdominowanym przez media. Myœlê, i¿
dobrym pomys³em w liceum profilowanym by³oby takie zmodyfikowanie
programu nauczania technologii informacyjnej, aby umo¿liwiæ uczniom uzy-
skanie certyfikatu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Dokumentu,
którego posiadanie gwarantuje, ¿e w³aœciciel œwietnie potrafi wykorzystaæ
komputer w pracy biurowej. Dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej, która czêsto
poprzestaje na kszta³ceniu na poziomie szko³y œredniej, by³aby to podstawa
przygotowania do pracy. Niektórzy nauczyciele realizuj¹ te treœci w ramach
kó³ komputerowych.

W szko³ach ponadgimnazjalnych kszta³c¹cych m³odzie¿ niepe³nosprawn¹,
wed³ug obserwacji autorki, programowo powinna byæ zwiêkszona liczba go-
dzin przeznaczonych na technologiê informacyjn¹, poniewa¿ wielu uczniów
w ogóle nie realizowa³o przedmiotu na poziomie gimnazjum (nauczanie domo-
we) lub realizowa³o w bardzo ograniczonym zakresie. Poza tym uczniowie
z niektórymi rodzajami niepe³nosprawnoœci czy schorzeniami wymagaj¹ na eta-
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pie nauki znacznie wyd³u¿onego czasu pracy. St¹d specyficzne trudnoœci nau-
czyciela w realizacji programu. Uwa¿am, ¿e bez godzin dodatkowych realizacja
podstawy programowej z niektórymi uczniami nie by³aby mo¿liwa. To tylko sy-
gna³ problemu wymagaj¹cego szerszego omówienia.

Komputer wiêc oprócz bardzo wa¿nej roli, jak¹ spe³nia w edukacji i re-
habilitacji osób z ró¿nymi dysfunkcjami, mo¿e pe³niæ rolê:
– narzêdzia pracy,
– narzêdzia komunikacji – szczególnie wa¿ne przy ograniczonej mo¿liwoœci

przemieszczania siê i ograniczonych kontaktach spo³ecznych,
– narzêdzia umo¿liwiaj¹cego dalsze kszta³cenie – e-learning rozwija siê bardzo

dynamicznie, stanowi¹c podstawê zdobycia dyplomu b¹dŸ bêd¹c metod¹
wspomagaj¹c¹ tradycyjne nauczanie, 

– u³atwia codzienne ¿ycie, daj¹c mo¿liwoœæ robienia zakupów przez Internet,
– Ÿród³a informacji oraz
– Ÿród³a rozrywki.

Telepraca, która dopiero siê rozwija, prowadzenie ksiêgowoœci ma³ej firmy,
rozliczenia podatkowe, ma³a poligrafia czy wreszcie punkt us³ugowy œwiadcz¹-
cy us³ugi ró¿ne, np. przepisywanie prac, wykonanie strony internetowej, to jest
nisza zawodowa, w któr¹ mog¹ „wskoczyæ” osoby niepe³nosprawne. Oczywi-
œcie istniej¹ znacznie „powa¿niejsze” profesje, w których komputer jest narzê-
dziem pracy, dostêpne dla ludzi niepe³nosprawnych, jak informatyk, programi-
sta, grafik komputerowy, specjalista DTP, ale one wymagaj¹ ukoñczenia kierun-
kowych szkó³ pomaturalnych b¹dŸ wy¿szych studiów, do czego winno siê za-
chêcaæ niepe³nosprawnych uczniów. Praca w domu mo¿e mieæ niew¹tpliwie dla
niektórych ludzi wiele niedogodnoœci – ogranicza kontakty spo³eczne, cz³owiek
mo¿e czuæ siê wy³¹czony z g³ównego nurtu ¿ycia, ale te¿ wiele zalet, niweluje
bowiem niedogodnoœci zwi¹zane z dojazdami. Osoby niepe³nosprawne maj¹
zwykle obni¿on¹ zdolnoœæ wysi³kow¹. Praca w domu umo¿liwia dozowanie od-
poczynku wed³ug indywidualnych potrzeb.

Trudnoœci w dotarciu do potrzebnych informacji powoduj¹, ¿e Ÿle funkcjonuje-
my w codziennoœci, nadmiernie obci¹¿amy innych naszymi sprawami lub nara-
¿amy siê na ci¹g³¹ frustracjê z powodu piêtrz¹cych siê problemów przy próbach
ich za³atwienia. Tê kwestiê czêœciowo rozwi¹zuje Internet, umo¿liwiaj¹c dostêp
do wiêkszoœci instytucji u¿ytecznoœci publicznej czy zasobów stron WWW.

Wielu m³odych ludzi niepe³nosprawnych, pomimo ukoñczenia szko³y, nie bê-
dzie, z ró¿nych przyczyn, mog³o podj¹æ pracy, ale umiejêtnoœæ u¿ycia kompute-
ra (oczywiœcie najpierw takowy trzeba mieæ) na pewno przyczyni siê do
podwy¿szenia jakoœci ich ¿ycia. Cz³owiek nie bêdzie ju¿ zamkniêty w czterech
œcianach w³asnego domu, choæ fizycznie nadal mo¿e tak byæ. Internet bêdzie je-
go oknem na œwiat – Ÿród³em informacji, rozwoju zainteresowañ, kontaktu z in-
nymi ludŸmi, równie¿ rozrywk¹. Cz³owiek wyposa¿ony w umiejêtnoœæ spraw-
nego pos³ugiwania siê i wykorzystania komputera, bêdzie znacznie lepiej funk-
cjonowa³ w swoim œrodowisku spo³ecznym, a co siê z tym wi¹¿e, bêdzie lepiej
postrzegany przez ludzi zdrowych, co przyczyni siê do realizacji nadrzêdnego
celu rehabilitacji, jakim jest integracja spo³eczna.
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BAŒNIOTERAPIA W REHABILITACJI DZIECI UPOŒLEDZO-
NYCH UMYS£OWO

Czytanie w dzieciñstwie to gromadzenie kapita³u, który procentuje przez ca-
³e ¿ycie – kapita³u uczuæ, emocji i wiedzy, pocz¹tkowo bêd¹cej tylko namiastk¹
¿yciowego doœwiadczenia, lecz z czasem stanowi¹cej drogowskaz ucz¹cy dziec-
ko jak ¿yæ. Czytanie nie tylko poszerza wiedzê ogóln¹, rozwija jêzyk, pamiêæ
i wyobraŸniê, lecz tak¿e uczy myœlenia, poprawia koncentracjê i wzmacnia po-
czucie w³asnej wartoœci dziecka. Rolê czytania w dzieciñstwie trudno przeceniæ.
Ci, którzy wiêcej czytaj¹, wiêcej wiedz¹, wiêcej rozumiej¹, m¹drzej postêpuj¹.
Ksi¹¿ki przeczytane w dzieciñstwie ods³aniaj¹ przed dzieckiem wielkie prawdy
o œwiecie i o nim samym. Dzieciêca potrzeba wzorca, zabawy i identyfikacji
znajduje tu swoj¹ realizacjê.

Najpiêkniejszymi i najwa¿niejszymi lekturami dzieciêcego pokoju s¹ baœnie,
o których B. Bettelheim (1985, T. 1, s. 10), autor ksi¹¿ki Cudowne i po¿yteczne.
O znaczeniach i wartoœciach baœni, pisze: Baœñ to elementarz, z którego dziecko
uczy siê czytaæ we w³asnym umyœle, elementarz napisany w jêzyku obrazów. Jest to
jedyny jêzyk, dziêki któremu mo¿emy rozumieæ siebie i innych zanim dojrzejemy inte-
lektualnie. Jêzyk obrazów to jêzyk symboli przez C.G. Junga nazywanych arche-
typami. Symboliczny, magiczny kr¹g baœni wyznaczaj¹ obecne tu motywy dro-
gi, ogrodu, lasu, zamku na szklanej górze, olbrzyma, starej kobiety, rycerza
i królewny, a tak¿e „g³uptaska”, który pokonuje m¹drzejszych od siebie i silniej-
szych rywali.

Dla dzieciêcego odbiorcy motyw „g³upiego Jasia” jest jednym z najbardziej lu-
bianych i najwa¿niejszych w baœni. Ka¿de dziecko, a szczególnie dziecko naj-
m³odsze w rodzinie, doœwiadcza bowiem sytuacji „g³uptaska”, postrzegaj¹c sie-
bie w relacji z doros³ymi czy starszym rodzeñstwem. Relacja ta zaznacza siê je-
szcze wyraŸniej w przypadku dziecka upoœledzonego umys³owo.

Identyfikacja z baœniowym bohaterem pomaga dziecku, które tak postrzega
swoje relacje ze œwiatem, niesie bowiem wsparcie, daje wiarê i nadziejê. Wiarê,
¿e nawet najm³odszemu czy najs³abszemu mo¿e siê udaæ, nadziejê na d³ugie,
szczêœliwe ¿ycie po pokonaniu przeszkód i losowych trudnoœci. W³aœnie dlate-
go baœñ, jak ¿aden inny tekst, s³u¿y procesowi terapii. Wagê problemu dostrze-
g³y tak¿e inne formy i gatunki literackie. Literatura wysoka, literatura plebejska
a nawet wspó³czesna kinematografia po wielokroæ wykorzystywa³y motyw
g³uptasa, który g³upi nie jest. Sancho Pansa z opowieœci o Don Kichocie, dobry
wojak Szwejk, nasz poczciwy Zag³oba, Kubuœ Fatalista i Kubuœ Puchatek czy fil-
mowy Forest Gump to niew¹tpliwie najbardziej znane realizacje tego motywu.
W terapii dziecka upoœledzonego umys³owo szczególn¹ rolê mog¹ odegraæ
dwaj ostatni z wymienionych bohaterów. 

Psychologiczne definicje biblioterapii okreœlaj¹ j¹ jako proces polegaj¹cy na
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leczniczym oddzia³ywaniu na psychikê pacjenta poprzez odpowiednio dobran¹
przez psychoterapeutê literaturê. E. Tomasik (1994, s. 13) pod pojêciem bibliote-
rapii rozumie natomiast ka¿de zamierzone dzia³anie przy wykorzystaniu ksi¹¿ek lub
materia³ów nie drukowanych (obrazów, filmów itp.), prowadz¹ce do realizacji celów re-
walidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych. Bibliotera-
pia jest zatem definiowana z jednej strony jako œrodek wspieraj¹cy proces tera-
peutyczny w medycynie, pozostaj¹cy w rêkach specjalistów – psychologów,
a z drugiej – jako dzia³alnoœæ odpowiednio przygotowanych, znaj¹cych walory
literatury nauczycieli, wychowawców czy rodziców, której celem jest wzmoc-
nienie, wzbogacenie osobowoœci b¹dŸ psychiki wychowanka. To drugie, szersze
rozumienie biblioterapii, zdecydowanie bardziej odpowiada spo³ecznym ocze-
kiwaniom, jest tak¿e bli¿sze jej dawnemu, utrwalonemu przez tradycjê pojmo-
waniu.

Ju¿ staro¿ytni ksi¹¿kê nazwali „lekarstwem na umys³” i to oni w³aœnie do-
strzegli terapeutyczny wymiar literatury. Dla staro¿ytnych twórców spe³nia³ siê
on g³ównie w idei pracy nad sob¹ i nad w³asnym umys³em, w potrzebie samo-
doskonalenia i samorealizacji, w kreowaniu bohaterów silniejszych ni¿ wszelkie
przeciwnoœci losu, herosów i wêdrowców, którzy mierz¹c siê z trudnoœciami
poznawali siebie. W tym celu jednak mity, legendy, przypowieœci, a póŸniej ba-
œnie pos³ugiwa³y siê metafor¹. Bo chocia¿ opowiadaj¹ one o dalekich wypra-
wach po z³ote runo, b³¹dzeniu po zawi³oœciach labiryntu, zamkach na wysokiej
górze pe³nych tajemniczych komnat, zakamarków, zapadni i korytarzy, wre-
szcie o odnalezieniu skarbu, to obrazy te nie s¹ niczym innym jak symbolicz-
nym, wrêcz psychoanalitycznym przedstawieniem poszukiwania sensu, w³aœci-
wej drogi, porz¹dkowania wewnêtrznego chaosu i osi¹gania emocjonalnej har-
monii dziêki zdobytej ¿yciowej m¹droœci. Skarb i klejnot, czyli m¹droœæ, odnaj-
duj¹ tu jednak tylko najwytrwalsi, ci, którzy nie ulêkn¹ siê trudów i przeciwno-
œci, którzy bêd¹ potrafili strzec ich i pielêgnowaæ.

Tê wiedzê zyskuje czytelnik mitu czy baœni nie wprost, lecz w sposób poœre-
dni, wyobra¿eniowy. Istotê tych tekstów stanowi bowiem oddzia³ywanie na
podœwiadomoœæ metod¹ sugestii ukrytej. Podœwiadomoœæ to zgodnie z teori¹ Z.
Freuda coœ, co istnieje, z czego równoczeœnie nie zdajemy sobie sprawy. B. Bet-
telheim (1985, T. 2, s. 43), który odkry³ baœñ dla psychoterapii pisze m.in.: Opo-
wiadane wci¹¿ na nowo przez stulecia (jeœli nie tysi¹clecia) baœnie wysubtelni³y siê, zy-
skuj¹c zdolnoœci przekazywania zarówno znaczeñ jawnych, jak i ukrytych, jednocze-
snego przemawiania do wszystkich warstw osobowoœci ludzkiej, przekazywania swych
treœci w taki sposób, ¿e dostêpne s¹ w równej mierze nieuczonemu umys³owi dziecka,
jak i umys³owoœci ukszta³conego doros³ego. 

Cudowny, magiczny œwiat baœni tylko pozornie jest daleki od doœwiadczenia
i mo¿liwoœci dziecka. Doskonale bowiem zdaje ono sobie sprawê z umownoœci
tego œwiata i z ³atwoœci¹ dokonuje jego przeniesienia na w³asn¹ rzeczywistoœæ.
Zauwa¿y³ to ju¿ pedagog niemiecki F. Froebel, który pisa³: W opowiadaniach tych
mamy innych ludzi, inne stosunki, inne czasy i miejsce, postacie i aspekty ca³kiem
odmienne, a jednak ten, kto ich s³ucha, szuka w³asnego odbicia i nikt nie mo¿e mu po-
wiedzieæ, ¿e nie jest to jego odbicie. W chaosie otaczaj¹cej dziecko rzeczywistoœci
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poszukuje ono porz¹dkuj¹cych doznañ i doœwiadczeñ, prze¿yæ pozwalaj¹cych
na osi¹gniêcie poczucia w³asnej to¿samoœci oraz wzorów symbolicznego,
skrótowego ich ujmowania. Tego w postaci sfabularyzowanej dostarczaj¹ dziec-
ku baœnie.

Uproszczony obraz rzeczywistoœci – wyrazisty podzia³ na dobro i z³o, szla-
chetnoœæ i niegodziwoœæ, piêkno i brzydotê, jednoznacznoœæ i atrakcyjnoœæ bo-
hatera, który zawsze zwyciê¿a – to wszystko sprawia, ¿e baœñ odpowiada dzie-
ciêcym mo¿liwoœciom poznawczo-emocjonalnym i przez to silnie oddzia³ywuje
na dziecko. Eksterioryzacja w³asnych uczuæ poprzez przypisanie ich bohatero-
wi, prze¿ycie fabu³y, znalezienie sposobu na rozwi¹zanie problemu to równo-
czeœnie przyjêcie gotowego, proponowanego przez baœñ scenariusza ludzkiego
¿ycia. Baœñ dostarcza bowiem schematów postêpowania, nazywanych dziœ
skryptami psychologicznymi. Skrypt jest reprezentacj¹ typowej sekwencji dzia³añ
i zdarzeñ wystêpuj¹cych w jakichœ znanych warunkach. Gdy schematy zostan¹ przez
dziecko skonstruowane, wp³ywaj¹ na sposób odbierania informacji oraz jej zachowanie
(G³odkowska 2001, s. 31).

Skrypty psychologiczne realizowane w baœniach to poszukiwanie to¿samoœci,
zdobywanie integracji wewnêtrznej, uwalnianie od lêków, budowanie wiary
w siebie. Odbywa siê to na poziomie znaczeñ symbolicznych, zrozumia³ych dla
dziecka. Symbol bowiem to coœ, co zastêpuje coœ innego, czego inaczej, przynaj-
mniej na poziomie myœlenia archaicznego, nie da siê wyraziæ. 

Z wielu powodów baœñ jest atrakcyjna dla dziecka, tak¿e dla dziecka upoœle-
dzonego umys³owo. Jeœli zgodnie z kryterium ewolucyjnym przyjmiemy, ¿e nie-
pe³nosprawnoœæ intelektualna wyra¿a siê w ni¿szym wieku inteligencji w sto-
sunku do wieku ¿ycia dziecka, to implikacj¹ takiego za³o¿enia jest stwierdzenie,
¿e dziecko upoœledzone umys³owo funkcjonuje podobnie jak dziecko w normie
intelektualnej w tym samym wieku inteligencji. Dziecko w normie intelektual-
nej najintensywniej interesuje siê baœni¹ w wieku 5-7 lat, w przypadku dziecka
upoœledzonego umys³owo okres ten przypada na wiek wczesnoszkolny, przyj-
mujemy bowiem, ¿e wiek inteligencji dziecka upoœledzonego umys³owo jest
o dwa, trzy i wiêcej lat ni¿szy ni¿ wiek jego ¿ycia. Dziecko upoœledzone umy-
s³owo w okresie wczesnoszkolnym jest zatem na poziomie dziecka w normie in-
telektualnej w wieku przedszkolnym.

W terminologii J. Piageta (1966) jest to okres myœlenia przedoperacyjnego,
które charakteryzuje siê egocentryzmem, niezdolnoœci¹ do rozumienia prze-
kszta³ceñ, centryzmem, czyli umiejêtnoœci¹ koncentrowania siê tylko na jednym
aspekcie bodŸca, nieodwracalnoœci¹, brakiem rozumienia zachowania sta³oœci
dla takich wielkoœci fizycznych, jak masa, d³ugoœæ, objêtoœæ. Dodatkowo myœle-
nie dziecka w tym okresie ma charakter synkretyczny, co oznacza, ¿e ujmuje
ono w sposób globalny poznawane fakty, obiekty, zjawiska.

Baœñ generalizuje i upraszcza, dokonuje jednoznacznych podzia³ów, nie zna
ambiwalencji, nie komplikuje portretu psychologicznego bohatera. Œwiat przed-
stawiony jest jednowymiarowy, opisany w jednym planie czasowym, a ró¿ne
elementy tego œwiata z ³atwoœci¹ wchodz¹ we wzajemne relacje. Prosta fabu³a
baœni daje siê wykorzystaæ w zabawie, która jest podstawow¹ metod¹ poznawa-

BAŒNIOTERAPIA W REHABILITACJI DZIECI UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO



SZKO£A SPECJALNA 1/200556

MA£GORZATA CICHOÑ-PIASECKA

nia i prze¿ywania œwiata przez dziecko. W zabawie i wyobraŸni dziecko czer-
pie satysfakcjê ze zwyciêstwa dobra, sprawiedliwoœci, m¹droœci, doœwiadcza ra-
doœci, uwalnia siê od lêków, samo czuje siê zwyciêzc¹.

Jak pisze J. G³odkowska (2001, s. 44): dziecko upoœledzone umys³owo jest obci¹¿o-
ne problemami wynikaj¹cymi nie tylko z jego nipe³nosprawnoœci, ale tak¿e z nietole-
rancji czy odrzucenia w œrodowisku. Znane s¹ zjawiska stygmatyzacji, unikania,
niechêci, odrzucenia, a niekiedy jawnej agresji wobec dzieci upoœledzonych.
Konsekwencj¹ takich zachowañ spo³ecznych s¹ lêki, stany depresyjne, z³oœæ czy
agresja prowadz¹ce czêsto do dalszego pog³êbiania deficytu umiejêtnoœci inte-
lektualnych i upoœledzaj¹ce zdolnoœæ uczenia siê tych dzieci. Dziecko upoœle-
dzone umys³owo ¿yje w poczuciu pora¿ki, niespe³nienia oczekiwañ, zawodu,
„bycia gorszym”, a tego typu uczucia na pewno nie s¹ si³¹ napêdow¹ rozwoju
dziecka.

Bohater baœni czêsto znajduje siê w sytuacji dziecka gorszego, odrzuconego,
wyœmiewanego, przeœladowanego. Jego los to los Kopciuszka, Jasia i Ma³gosi,
najm³odszego z braci z „Trzech piórek”, Jasia-Je¿yka z baœni o tym samym tytu-
le, wreszcie Calineczki czy Brzydkigo Kacz¹tka z opowieœci H.Ch. Andersena.
Szczêœliwe zakoñczenie tych wszystkich historii ma dla dzieciêcego odbiorcy
charakter wyzwalaj¹cy i kompensacyjny. Buduje w dziecku wiarê w sukces i za-
stêpczo zaspokaja wa¿ne potrzeby. Odnajduj¹c w fabule opowieœci w³asne pro-
blemy, dziecko eksterioryzuje je, dziêki czemu oswaja i uczy siê kontrolowaæ. 

W terapii dziecka upoœledzonego umys³owo warto wykorzystaæ ma³o znan¹
baœñ o Jasiu-Je¿yku ze zbioru braci Grimm. Opisuje ona sytuacjê dziecka bêd¹-
cego przyczyn¹ zawodu i wstydu swoich rodziców, niekochanego i odrzucone-
go z powodu swej u³omnoœci. Jasio-Je¿yk, tak jak mitologiczny Minotaur, ma
bowiem górn¹ po³owê cia³a wraz z g³ow¹ zwierzêc¹, co mo¿e sugerowaæ k³opo-
ty z psychik¹, i jak Minotaur spêdza wiele lat ukryty przed œwiatem, le¿¹c za
piecem cha³upy rodziców. Przez te kolce nie mo¿na go by³o po³o¿yæ do porz¹dnej ko-
lebki. Rzucono wiêc za piec wi¹zkê s³omy i po³o¿ono na niej Jasia-Je¿yka. Malec nie
móg³ te¿ ssaæ piersi matki, bo by j¹ pok³u³ swymi kolcami. Le¿a³ tak za piecem osiem
lat, w koñcu ojciec mia³ go ju¿ doœæ i pragn¹³ jego œmierci; ale Jasio-Je¿yk nie umiera³,
tylko le¿a³ sobie za piecem – tak charakteryzuje sytuacjê ch³opca narrator, pokazu-
j¹c w symbolicznym skrócie dramat dziecka upoœledzonego, innego, niechciane-
go (Grimm 1982, s. 34). Baœñ jest jednak opowieœci¹ z dobrym zakoñczeniem,
dlatego bohater, mimo swej u³omnoœci, nauczy siê piêknie graæ na dudach, wy-
ruszy w œwiat, aby poza domem dorosn¹æ, a sw¹ jedyn¹ umiejêtnoœæ wykorzy-
sta do pomno¿enia maj¹tku rodziców, zdobycia rêki królewny i po³owy króle-
stwa, a tak¿e do uwolnienia siê od swego kalectwa. Byæ mo¿e baœñ obiecuje zbyt
wiele, ale takie wyolbrzymienie jest jedn¹ z cech twórczego fantazjowania, a hi-
perbolizacja to sk³onnoœæ tkwi¹ca w naturze dziecka. Dziecko zatem zaakceptu-
je baœñ, a jej prosta i chwilami zabawna fabu³a z pewnoœci¹ zostanie zapamiêta-
na na d³ugo. Dziecku upoœledzonemu umys³owo zapewne spodoba siê tak¿e
moralne przes³anie baœni – ¿e nawet królom nie wszystko wolno, oraz ¿e prosty
umys³ nie oznacza g³upoty.

Rozwa¿ania nad „prostym rozumem”, który bynajmniej nie przeszkadza
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w radzeniu sobie z ¿yciem, to jeden z w¹tków myœlowych Kubusia Puchatka. Bo-
hater, miœ o bardzo ma³ym rozumku, robi ró¿ne g³upstwa, ale, jak mówi Prosia-
czek, nigdy nic z³ego mu siê nie przydarza. Co wiêcej, to w³aœnie Puchatek, a nie
racjonalny Królik jest g³ównym i najsympatyczniejszym bohaterem opowieœci.
Królik jest m¹dry [...] I ma Rozum [...] I myœlê, ¿e on w³aœnie dlatego nigdy nic nie
rozumie... – stwierdza doœæ bystro Puchatek, demaskuj¹c tym samym ksi¹¿kow¹,
nieprzydatn¹ w ¿yciu m¹droœæ Królika (Milne 1954, s. 87). Sympatiê czytelni-
ków zyskuje Puchatek swoimi filozoficznymi stwierdzeniami w rodzaju: S¹ ta-
cy, co maj¹ rozum, a s¹ tacy, co go nie maj¹ i ju¿. S¹ tacy, co potrafi¹, a s¹ tacy, co
nie potrafi¹. W tym ca³a rzecz (tam¿e), a tak¿e pogod¹ ducha, radoœci¹, optymi-
zmem, umiejêtnoœci¹ poradzenia sobie w ka¿dej sytuacji i to bez wiêkszego wy-
si³ku. Bo Puchatek nigdy siê za bardzo nie stara, a zawsze wszystko mu wycho-
dzi. To Puchatek niechc¹cy zostaje odkrywc¹ bieguna pó³nocnego, choæby to by³
biegun od starego konia na biegunach Krzysia, i Puchatek odnajduje zagubion¹
drogê do domu, zgodnie z zasad¹: jeœli szukam drogi do domu, a ci¹gle odnaj-
dujê drogê do jakiegoœ do³ka, powinienem zacz¹æ szukaæ drogi do do³ka, wtedy
na pewno odnajdê drogê do domu. Puchatek, a nie trzeŸwo myœl¹cy Królik,
który uparcie szuka drogi do domu i coraz bardziej b³¹dzi w Stumilowym Le-
sie. Dlatego nie Królik, lecz Puchatek staje siê naszym idolem. Miœ, który z filo-
zoficznym dystansem podchodzi do tego, ¿e nie zawsze wszystko wie i nie za-
wsze wszystko umie, uczy po prostu, ¿e ¿ycie, chocia¿ nie³atwe, jest radosne,
i za to kochaj¹ go mali i duzi. 

Propozycj¹ dla starszego dziecka mo¿e byæ obejrzenie „Foresta Gumpa”, fil-
mu o bohaterze podwójnie skrzywdzonym przez los, opowieœci bêd¹cej wspó³-
czesn¹ baœni¹. Upoœledzony umys³owo i niesprawny fizycznie Forest, kochany
przez matkê, ale przeœladowany przez rówieœników, to postaæ, z któr¹ z ³atwo-
œci¹ nasz wychowanek siê uto¿sami. Los bohatera, jego usilna praca nad sob¹,
przezwyciê¿enie swoich ograniczeñ i osi¹gniêcie w ¿yciu wszystkiego, co naj-
wa¿niejsze – przyjaŸni, mi³oœci, s³awy i maj¹tku, mo¿e podzia³aæ motywuj¹co,
pozwoliæ na uwierzenie we w³asne mo¿liwoœci i podnieœæ samoocenê dziecka.
Sugestywna scena, kiedy Forest Gump uciekaj¹cy przed swymi przeœladowca-
mi, uwalnia siê od ograniczaj¹cych go kul i, jakby wyros³y mu skrzyd³a, biegnie
po swój ¿yciowy sukces, mo¿e na d³ugo zaw³adn¹æ wyobraŸni¹ naszych wycho-
wanków. Jak pisze F.J. Cavallier, prze¿ycie „na niby”, w wyobraŸni, „na próbê”
tego, kim siê chce byæ, to warunek konieczny i najwa¿niejszy etap terapeutycz-
nej techniki wizualizacji (Milne 1996, s. 124–125). Sugestie p³yn¹ce z takich obra-
zów, wyobra¿anie sobie siebie w roli bohatera, odgrywanie ról fikcyjnych posta-
ci odbywa siê przy funkcjonowaniu mózgu w zakresie fal alfa. Jest to obszar ak-
tywny w czasie dzia³añ twórczych, a tego typu dzia³alnoœæ umo¿liwia transfer
treœci nieœwiadomych w obszar œwiadomoœci.

Wiara w sens podejmowania wysi³ku w celu pokonania w³asnych s³aboœci,
szukania rozwi¹zañ, osi¹gniêcie satysfakcji po pokonaniu problemów s¹ wpisa-
ne w formu³ê baœni. Dla dziecka upoœledzonego umys³owo, œwiadomego swych
ograniczeñ, te cechy baœni maj¹ walor kompensacyjny i wyzwalaj¹cy, sugeruj¹
bowiem, ¿e nie ma sytuacji niemo¿liwych do pokonania. Sukces bohatera staje
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W badaniach dotycz¹cych dzieci zdecydowanie w ostatnich latach dominuje
koncepcja traktowania dziecka jako istoty spo³ecznej, aktywnie formuj¹cej sieæ
zwi¹zków miêdzyludzkich, które s¹ decyduj¹ce dla jego integralnoœci (por. np.
Hinde, Stevenson-Hinde 1987; Domaga³a-Zyœk 2004). Z drugiej zaœ strony, do-
strzegana jest wyraŸnie koniecznoœæ tworzenia sytuacji wychowawczych, które
stworz¹ dzieciom szansê prawid³owego rozwoju spo³ecznego i bêd¹ stanowiæ po-
moc dla tych uczniów, którzy potrzebuj¹ wsparcia i wspomagania. G³ównym ce-
lem takich zajêæ, nazywanych „lekcjami samowiedzy” lub „lekcjami umiejêtnoœci
¿yciowych”, jest podnoszenie poziomu umiejêtnoœci spo³ecznych i emocjonalnych

siê zastêpczym prze¿yciem dziecka, dostarczaj¹c mu du¿ej przyjemnoœci. Prze-
niesienie w³asnych problemów na postaæ fikcyjn¹ wyzwala poczucie solidarno-
œci i wspólnoty, zwalcza traumatyczne prze¿ycie osamotnienia i odrzucenia.

Badania wykazuj¹, ¿e dzieci upoœledzone umys³owo s¹ bardziej podatne na
wp³ywy ni¿ dzieci w normie intelektualnej, silniejsza jest u nich potrzeba wzor-
ca i identyfikacji. Dlatego baœni, która podaje wzory zachowañ, nie mo¿e za-
brakn¹æ w procesie rehabilitacji tych dzieci. L. Carroll nazywa³ baœñ „darem mi-
³oœci dla dziecka”, B. Bettelheim (1985, T. 1, s. 45) podkreœla³ ich nieocenion¹ ro-
lê w nadawaniu sensu w³asnej egzystencji. Dzieje siê tak dlatego, gdy¿ forma
i struktura baœni poddaj¹ dziecku obrazy, z których mo¿e korzystaæ, kszta³tuj¹c w³asne
fantazje na jawie, przez co mo¿e nadawaæ lepszy kierunek swemu ¿yciu.
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poprzez nauczenie dziecka, jak kierowaæ swoimi emocjami, jak rozpoznawaæ
emocje innych, jak nawi¹zywaæ i podtrzymywaæ relacje z innymi, jak rozwi¹zy-
waæ konflikty i jak pomagaæ ludziom w trudnych sytuacjach (Deptu³a 2003).
W Polsce treœci te realizowane s¹ najczêœciej w trakcie lekcji wychowawczych.

Jednym z programów realizuj¹cym te postulaty jest opracowany przez perso-
nel Schulpsychologische Beratungstellede Stadt Muenster (por. Bender i in.
2003) program profilaktyczny Magic Circle1.  Wydaje siê, ¿e móg³by on byæ sto-
sowany przede wszystkim w placówkach, gdzie ucz¹ siê dzieci z rozmaitymi
niepe³nosprawnoœciami: w przedszkolach i szko³ach integracyjnych, szko³ach
specjalnych, klasach wyrównawczych itp. 

Celem stworzenia programu by³o przygotowanie narzêdzia, dziêki któremu
nauczyciele mogliby powoli, ma³ymi krokami, ale systematycznie i stale wspo-
magaæ rozwój uczniów. Myœl¹ przewodni¹ jest idea regularnych, codziennych
rozmów w ma³ych grupach w atmosferze akceptacji, rozmów przebiegaj¹cych
w sposób rytualny wokó³ okreœlonego tematu. Metod¹ jest tu osobiste spotkanie
z drugim cz³owiekiem i wzajemne wzmacnianie siê.

Program pozwala dzieciom i m³odzie¿y na lepsze poznanie siê, a tym samym
zapobiega pojawianiu siê zachowañ agresywnych (takich jak przedrzeŸnianie,
agresja werbalna, zazdroœæ), z drugiej zaœ strony – uczy dzieci nieœmia³e prezen-
towania przed grup¹ i bronienia swojego zdania. Efektem MC jest wzmocnienie
siê pozytywnych relacji miêdzy cz³onkami grupy i os³abienie zachowañ agre-
sywnych. Im lepiej znaj¹ siê dzieci w zespole klasowym, tym lepiej siê rozumie-
j¹ i tym mniej pojawia siê sytuacji konfliktowych.

MC wp³ywa na rozwój trzech sfer: rozwija zdolnoœci adekwatnego spostrze-
gania siebie i innych, rozwija pewnoœæ siebie i kompetencje osobowoœciowe oraz
kszta³ci kompetencje spo³eczne. Uczniowie staj¹ siê œwiadomi, jak mog¹ oddzia-
³ywaæ na innych, jakie uczucia pojawiaj¹ siê u nich samych i u innych oraz jak
mogê kszta³towaæ sytuacjê spo³eczn¹. 

Pierwsz¹ z æwiczonych umiejêtnoœci jest wiêc adekwatne spostrzeganie sie-
bie i otoczenia. Dostrzeganie jakiegoœ faktu spo³ecznego, odczuwanie go i by-
cie wra¿liwym na niego, to podstawowe umiejêtnoœci s³u¿¹ce nabyciu nowych
zdolnoœci i rozwojowi komunikacji. Aby to siê dokona³o, dzieci musz¹ nauczyæ
siê bycia otwartymi na przyjmowanie nowych doœwiadczeñ, rozró¿niaæ po-
szczególne zdarzenia, umieæ je wyró¿niæ w ci¹gu zdarzeñ, uwa¿nie s³uchaæ te-
go, co inni maj¹ do powiedzenia, akceptowaæ lub tolerowaæ wypowiedzi in-
nych, pozwalaæ na odrêbnoœæ s¹dów. Przyk³adowe tematy pozwalaj¹ce na rea-
lizacje powy¿szych treœci zawarte s¹ np. w nastêpuj¹cych has³ach – myœlach
przewodnich spotkañ z dzieæmi: Ktoœ sprawi³, ¿e czu³em siê dobrze, Przydarzy³o mi
siê coœ, co by³o dla mnie przykre, Co lubiê w sobie a czego nie lubiê.

Kolejn¹ sfer¹ rozwijan¹ przez program jest rozwój osobowoœci, który dokonu-
je siê poprzez rozszerzanie wiedzy i uzdolnieñ dzieci, kszta³towanie w³aœciwej sa-

1 Autorka mia³a okazjê zapoznaæ siê z programem w trakcie pobytu w Muenster, obecnie trwaj¹
zaœ prace nad przygotowaniem polskiej wersji programu. Zainteresowane stosowaniem programu
MC osoby proszone s¹ o kontakt z autork¹.
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mooceny swoich kompetencji i uzdolnieñ, uczenie tolerancji i akceptowania w³a-
snych b³êdów, a tak¿e poprzez trening pozytywnej identyfikacji ze zdolnoœciami
i sukcesem innych osób. Przyk³adowe tematy zajêæ: Chcia³em kiedyœ coœ dostaæ i te-
go nie dosta³em, Najbardziej rozgniewa³em siê, gdy..., Zrobi³em coœ, z czego by³em dum-
ny, Jak stopniowo zmniejsza³ siê mój strach przed czymœ, Jak siê czu³em i co myœla³em,
kiedy nie potrafi³em czegoœ zrobiæ, Jest coœ, czego po prostu nie mogê siê nauczyæ.

Codziennoœæ to ci¹g³e kontakty z innymi ludŸmi, program uczy wiêc, jak
œwiadomie kszta³towaæ kontakty spo³eczne i nimi kierowaæ. Dzieci ucz¹ siê
wiêc tego, ¿e ich zachowanie wp³ywa w okreœlony sposób na innych, ucz¹ siê
uwzglêdniaæ konsekwencje, nastêpstwa swoich zachowañ, doœwiadczaj¹, ¿e
uprzejmoœæ, akceptacja i pozytywne uczucia do drugiego cz³owieka maj¹ szcze-
gólne znaczenie w relacjach. Poznaj¹c swoje emocje, dzieci ucz¹ siê nimi kiero-
waæ: uœwiadomienie sobie, ¿e prze¿ywam lêk, bojê siê, stanowi pierwszy krok
do pokonania lêku, przyznanie siê przed samym sob¹, ¿e prze¿ywam frustracjê,
rozczarowanie czy odrzucenie, stanowi podstawê do nauczenia siê sposobów
spo³ecznie akceptowanego reagowania w takich sytuacjach. Przyk³adowe tema-
ty zajêæ: Ktoœ zrobi³ dla mnie coœ, czego chcia³em, Zrobi³em coœ, czego nie chcia³ mój
nauczyciel, Obieca³em coœ i dotrzyma³em s³owa, Jak siê czu³em, kiedy ktoœ nie chcia³
byæ moim przyjacielem.

Przebieg zajêæ jest bardzo prosty: codziennie rano uczniowie siadaj¹ w krêgu
z nauczycielem, pedagogiem lub inn¹ osoba prowadz¹c¹ MC (rodzic, wybrany
z grupy uczeñ) i pracuj¹ nad zadanym tematem, który nie jest bezpoœrednio
zwi¹zany z treœci¹ zajêæ szkolnych. Chodzi tu o wymianê myœli i opowiadanie
o prze¿yciach. Zajêcia trwaj¹ 10–20 minut i podporz¹dkowane s¹ trzem regu³om: 

Ka¿dy mo¿e zabraæ g³os
Osoba mówi¹ca jest s³uchana
To, co ktoœ mówi jest OK.

Spotkanie rozpoczyna prowadz¹cy, podaj¹c temat spotkania i ewentualnie kil-
ka uwag wprowadzaj¹cych, by ukierunkowaæ wypowiedzi dzieci. Nastêpnie
ka¿de dziecko, a tak¿e prowadz¹cy, ma mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê. Wypo-
wiedzi nie mog¹ byæ przerywane ani komentowane przez innych. W kolejnej
czêœci spotkania dzieci proszone s¹, by powtórzy³y, co zapamiêta³y z wypowie-
dzi innych dzieci. Nauczyciel powinien byæ osob¹ szczególnie uwa¿n¹, by po-
móc uczestnikom przypomnieæ sobie treœci niezapamiêtane czy te¿ nieprzyto-
czone przez dzieci. Na zakoñczenie prowadz¹cy podsumowuje wypowiedzi
dzieci, przypomina temat i wskazuje, czego dzieci nauczy³y siê w trakcie spo-
tkania.

Niezmiernie wa¿na jest atmosfera spotkañ: atmosfera wczucia siê w drugiego
i akceptacji. Wszystkiemu, co uczniowie wnosz¹ na zajêcia, okazuje siê szacu-
nek poprzez szczególn¹ uwagê, która w trakcie spotkañ okazywana jest ka¿de-
mu dziecku. Regu³y spotkañ s¹ inne ni¿ panuj¹ce zazwyczaj w szkole, gdzie
w czasie lekcji uczniowie zachêcani s¹ raczej do dyskusji, a przerwy wype³nio-
ne s¹ mniej lub bardziej kole¿eñsk¹ rywalizacj¹ z innymi. Uczestnicz¹ce w pro-
gramie dzieci ucz¹ siê wiêc szacunku dla odmiennoœci, pozostawiania pewnych
treœci bez komentarza, przyjmowania sposobu widzenia innych w taki sposób,
w jaki zosta³ przez dan¹ osobê przedstawiony.
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Dzieci chwal¹ MC, poniewa¿: mog¹ wypowiadaæ siê swobodnie, ich wypo-
wiedŸ nie jest limitowana czasem, komentowana, oceniania w kategoriach s³u-
sznoœci czy nies³usznoœci, dzieci dowiaduj¹ siê o sobie nowych faktów, czuj¹ siê
czêœci¹ grupy. Komentuj¹c zajêcia dzieci mówi¹: Podoba mi siê MC, bo jest wtedy
tak piêknie cicho, Lubiê MC, bo nie wolno mówiæ, kiedy mówi ktoœ inny, a potem nie
ma ¿adnej dyskusji, Na MC ka¿dy musi siê w³aœciwie zachowywaæ i to jest dobre. MC
nie jest lekcj¹, nie chodzi o to, by powiedzieæ coœ w³aœciwego czy te¿ pokazaæ
swoje niezwyk³e mo¿liwoœci. Chodzi tu o spotkanie siê z drugim cz³owiekiem:
Ja s³ucham ciebie, Ty s³uchasz mnie, Ja i Ty jesteœmy najwa¿niejsi.

Metoda MC jest wartoœciow¹ propozycja dla szkó³ integracyjnych i klas,
w których ucz¹ siê dzieci z trudnoœciami w nauce. Wobec tematów proponowa-
nych przez nauczyciela ka¿dy uczeñ ma jednakowe szanse, ka¿dy jest tak samo
wa¿ny i m¹dry, ka¿dy umie na nie odpowiedzieæ, tak¿e uczeñ z upoœledzeniem
czy inn¹ niepe³nosprawnoœci¹. Ka¿dy uczeñ ma szansê poczuæ siê potrzebnym,
zdanie ka¿dego jest s³uchane z uwag¹. Program mo¿e s³u¿yæ jako œwietny spo-
sób integracji grupy, zarówno dzieci miêdzy sob¹, jak i nauczyciela z dzieæmi:
nauczyciel te¿ opowiada o prze¿ywanych uczuciach, klêskach, lêkach: staje siê
przez to dla uczniów bli¿szym, bardziej ludzkim. Du¿y stopieñ ogólnoœci tema-
tów pozwala na zachowanie intymnoœci, a jednoczeœnie zaspokaja g³ód blisko-
œci i komunikacji z drugim cz³owiekiem.

W okresie od maja do lipca 2004 pracownicy Schulpsychologische Beratung-
stellede Stadt Munster  przeprowadzili badania ankietowe wœród 105 nauczy-
cieli i pedagogów stosuj¹cych metodê MC, których celem by³o zbadanie efek-
tów stosowania programu. Z analizy badañ wynika, ¿e 94% osób korzystaj¹-
cych z metody jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z zastosowania tej
metody, zaœ 67% jest zdecydowanych kontynuowaæ pracê z MC. Zauwa¿ono
szereg zalet stosowania metody:
– MC przyspiesza rozwój zdolnoœci jêzykowych dzieci,
– MC uczy lepszego spostrzegania i odbioru relacji miêdzyludzkich,
– MC uczy sposobów rozwi¹zywania konfliktów.

W analizie podkreœla siê szereg korelacji zwi¹zanych z u¿ywaniem metody
MC:
– istnieje zale¿noœæ miêdzy czasem przeprowadzania MC a sk³onnoœci¹ dzieci

do respektowania zasad s³uchania innych, niekomentowania i nieoceniania
wypowiedzi innych,

– nie nale¿y przed³u¿aæ spotkañ, dzieci s¹ bardziej zaanga¿owane jeœli spotka-
nia trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 10 minut,

– im d³u¿szy jest czas stosowania MC, tym bardziej widoczne s¹ efekty stoso-
wania metody: nauczyciele podkreœlaj¹, ¿e od momentu zastosowania meto-
dy dzieci ogólnie czêœciej rozmawiaj¹ ze sob¹, przestrzegaj¹ tak¿e poza zajê-
ciami (np. na lekcjach) zasady s³uchania siebie nawzajem i niekomentowania
wypowiedzi innych,

– zauwa¿ono tak¿e, ¿e im d³u¿ej nauczyciele stosuj¹ metodê MC, tym bardziej
s¹ z niej zadowoleni.
Wspó³czeœnie w pedagogice ci¹gle poszukiwane s¹ nowe sposoby dotarcia
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do uczniów i przekazania im tego, co w kszta³ceniu najwa¿niejsze. Warto
w kontekœcie przywo³ywania wielu celów wychowania przypomnieæ tak¿e
i ten sformu³owany przez M. Gogacza (1993, 1997). Jego zdaniem wychowa-
nie to powodowanie relacji cz³owieka do tego co dobre i prawdziwe, ale
i równie¿ powodowanie i utrwalanie wiêzi osobowych. Tylko osoby bêd¹ce
ze sob¹ w relacji mog¹ wzajemnie siê ubogaciæ przez przekaz pojêæ, wyobra-
¿eñ, decyzji i uczuæ. M. Gogacz postuluje, ¿e nie mo¿na odrywaæ czynnoœci
wychowywania od czynnoœci kszta³cenia. Prezentowany przez niego reali-
styczny nurt pedagogiki g³osi, ¿e nale¿y otoczyæ opiek¹ w cz³owieku zarów-
no jego intelekt, jak i wolê, dzia³ania poznawcze i po¿¹dawcze (Gogacz 1993,
s. 32). Analizuj¹c pojêcie wychowania, M. Gogacz odró¿nia je od pojêcia
kszta³cenia, przez kszta³cenie rozumiej¹c usprawnianie intelektu w rozumie-
niu istnienia, prawdy i dobra realnych bytów, oraz usprawnianie woli, by kie-
rowa³a ona nas zawsze ku tym wartoœciom. Dodaje równie¿, ¿e nale¿y zró¿-
nicowaæ zadania szkó³ podstawowych i œrednich od zadañ szkó³ wy¿szych.
Uniwersytety i politechniki powinny jego zdaniem kszta³ciæ umys³y m³odych
ludzi, poszukiwaæ i upowszechniaæ prawdê oraz uczyæ wykonywania wy-
tworów wiernych prawdzie. Inna jest rola szkó³ podstawowych i œrednich.
Powinno w nich dominowaæ utrwalanie i pog³êbianie wyniesionych z rodzi-
ny relacji osobowych (Gogacz 1997, s. 26). 

Wydaje siê, ¿e program MC jest skutecznym narzêdziem realizacji postula-
tu uczenia dzieci wchodzenia w relacje spo³eczne i ich pielêgnowania. Uczy
otwartoœci na innych, adekwatnego spostrzegania i rozumienia odczuæ, sta-
nów i zachowañ innych osób, pozwala zaistnieæ w grupie uczniom nieœmia-
³ym lub uczniom o niskim poczuciu w³asnej wartoœci, uczy cierpliwoœci
i opanowania uczniów o zbyt du¿ej dynamice zachowania. Szczególnie cen-
ne wychowawczo wydaje siê zastosowanie programu MC w klasach integra-
cyjnych lub w klasach, gdzie ucz¹ siê dzieci z trudnoœciami szkolnymi. Dziê-
ki mo¿liwoœci wypowiadania siê na ró¿norodne tematy, tak¿e uczeñ z nie-
pe³nosprawnoœci¹ ma szansê na wypowiedŸ, byæ mo¿e g³êbsz¹ ni¿ wypo-
wiedzi innych, ma szansê zaistnienia w grupie, szansê prze¿ycia poczucia
bycia szanowanym, kiedy jest przez innych s³uchany, a jego wypowiedzi s¹
przez innych zapamiêtywane.
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JAKOŒÆ ¯YCIA OSÓB 
NIEPE£NOSPRAWNYCH
I NIEPRZYSTOSOWANYCH 
SPO£ECZNIE

W dn. 11–12.10.2004 r. w Lublinie
odby³a siê konferencja naukowa nt.
,,Jakoœæ ¿ycia osób niepe³nospraw-
nych i nieprzystosowanych spo³ecz-
nie” o zasiêgu ogólnopolskim. Zosta-
³a ona zorganizowana przez Zak³ad
Psychopedagogiki Specjalnej pod kie-
runkiem Pani prof. Z. Palak, a w³¹-
czona w poczet imprez towarzysz¹-
cych jubileuszowi 30-lecia Wydzia³u
Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Uczestnikami konferencji byli wy-
bitni przedstawiciele zarówno z za-
kresu pedagogiki specjalnej, psycho-
logii, jak i medycyny z licz¹cych siê
oœrodków akademickich oraz nau-
kowych. Szeroki kontekst pojêcia
,,jakoœæ ¿ycia” stworzy³ okazjê do
omówienia zagadnienia w aspekcie
interdyscyplinarnym.

Celem konferencji by³o sprowoko-
wanie naukowej debaty na temat ja-
koœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych
i nieprzystosowanych spo³ecznie. 

Przedmiotem analizy by³a subiek-
tywna i obiektywna ocena jakoœci
¿ycia osób, których bezpoœrednio
dotyka niepe³nosprawnoœæ. Poru-
szone zosta³y problemy koncentruj¹-
ce siê wokó³ diagnozy i pomiaru ja-
koœci ¿ycia, jej modelu oraz psycho-

pedagogicznych jej wymiarów. De-
baty dotyczy³y ró¿norodnych aspek-
tów uwarunkowañ poczucia jakoœci
¿ycia, w szczególnoœci w zale¿noœci:
jakoœæ ¿ycia a jakoœæ edukacji, reha-
bilitacji, resocjalizacji. Omawiana te-
matyka odnosi³a siê tak¿e do pozio-
mu funkcjonowania jednostki w sfe-
rze psychoemocjonalnej, spo³eczno-
zawodowej i ekonomicznej.

W pierwszym dniu spotkania uro-
czystego otwarcia konferencji doko-
na³ prorektor – prof. S. Chibowski,
natomiast prof. Z. Bartkowicz oraz
prof. Z. Palak oficjalnie powitali
uczestników konferencji. Sesji ple-
narnej przewodniczy³a prof. K. Kra-
kowiak. Wyk³ad wprowadzaj¹cy
wyg³osi³ prof. J. Kirenko na temat:
Jakoœæ ¿ycia a niepe³nosprawnoœæ.
W kolejnych czêœciach sesji zapre-
zentowane zosta³y wyk³ady: prof. J.
Sowy z AP w Krakowie, prof. W³.
Dykcika z UAM w Poznaniu, prof.
A. Sêkowskiego z KUL, prof. U. Ec-
kert z APS, prof. D.M. Piekut-Brodz-
kiej z APS, prof. B. Pileckiej z UJ,
prof. J. Wyczesany z AP w Krako-
wie, prof. J. Kocura z UM w £odzi
oraz dr. A. Ostrzy¿ka z AŒ w Piotr-
kowie Trybunalskim, prof. A. Ko-
rzon z DSWE we Wroc³awiu, prof. J.
Kuczyñskiej-Kwapisz z APS.

W ramach sekcji tematycznych
wyró¿niono 6 zasadniczych obsza-
rów:
1. Wyznaczniki jakoœci ¿ycia osób

z niepe³nosprawnoœci¹;
2. Prawda i mity o jakoœci ¿ycia osób

z niepe³nosprawnoœci¹ sensorycz-
n¹;

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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3. Problem jakoœci ¿ycia osób z upo-
œledzeniem umys³owym;

4. Pedagogika korekcyjna i terapeu-
tyczna w kontekœcie jakoœci ¿ycia;

5. Jakoœæ ¿ycia osób nieprzystosowa-
nych spo³ecznie jako jeden z wy-
miarów pedagogiki resocjalizacyj-
nej;

6. Jakoœæ ¿ycia – problemy andrago-
giki specjalnej.
W najobszerniejszym bloku te-

matycznym Wyznaczniki jakoœci ¿y-
cia osób z niepe³nosprawnoœci¹ zna-
laz³o siê 14 doniesieñ dotycz¹cych
ró¿norodnych aspektów ¿ycia
tych, których dotyczy problem
ró¿nych zaburzeñ. Problematyka
by³a bardzo obszerna, a obejmo-
wa³a m.in. kontekst edukacyjny,
rehabilitacjê seksualn¹, umiejêtno-
œci komunikacyjne osób niepe³no-
sprawnych. 

W kolejnej sekcji dotycz¹cej praw-
dy i mitów o jakoœci ¿ycia osób
z niepe³nosprawnoœci¹ sensoryczn¹
skoncentrowano siê w szczególnoœci
na funkcjonowaniu w ró¿nych sfe-
rach ¿ycia osób z uszkodzeniami
s³uchu i wzroku. 

Kwesti¹ jakoœci ¿ycia osób z ró¿-
nymi stopniami upoœledzenia umy-
s³owego zajêli siê cz³onkowie sekcji
nr 3 (Problem jakoœci ¿ycia osób z upo-
œledzeniem umys³owym). 

W obrêbie sekcji 4 Pedagogika korek-
cyjna i terapeutyczna w kontekœcie jakoœci
¿ycia wyst¹pi³o10 prelegentów.

Blok tematyczny nr 5 Jakoœæ ¿ycia
osób nieprzystosowanych spo³ecznie
jako jeden z wymiarów pedagogiki
resocjalizacyjnej dotyczy³ interesu-
j¹cych kwestii zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem osób, które wesz³y
w konflikt z prawem oraz m³odzie-
¿y zagro¿onej patologi¹ spo³eczn¹,
a tak¿e kontrowersyjnych proble-

mów osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. 

Problematykê andragogiki spe-
cjalnej podjê³o 9 uczestników kon-
ferencji, którzy weszli w sk³ad sek-
cji 6, ostatniej. Wyst¹pienia mo¿e-
my podzieliæ na dwie grupy tema-
tyczne. W pierwszej z nich nawi¹-
zano do ró¿norodnych determinan-
tów jakoœci ¿ycia osób w pode-
sz³ym wieku, czêsto mieszkaj¹cych
w domach pomocy spo³ecznej.
W drugiej – do sytuacji socjalnej
jednostki

Pierwszy dzieñ obrad uwieñczy³o
spotkanie integracyjne uczestników
konferencji. G³ównym za³o¿eniem
,,wieczorku” by³o nawi¹zanie bli¿-
szych relacji interpersonalnych
w grupie osób, dla których celem
nadrzêdnym pracy pedagogicznej
jest niesienie pomocy drugiemu
cz³owiekowi.

Sesji plenarnej zorganizowanej
drugiego dnia konferencji przewo-
dniczy³ prof. W³. Dykcik. W zdecy-
dowanej wiêkszoœci prezentacji swo-
ich referatów dokonali gospodarze
spotkania, czyli pracownicy Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie. 

Uroczystego podsumowania dwu-
dniowej konferencji naukowej doko-
na³a przewodnicz¹ca komitetu orga-
nizacyjnego – prof. Z. Palak.

Konferencja okaza³a siê trafnym
przedsiêwziêciem w aspekcie poru-
szanej problematyki zwi¹zanej z ja-
koœci¹ ¿ycia osób niepe³nospraw-
nych i nieprzystosowanych spo³ecz-
nie. Tak naprawdê to czy my – peda-
godzy – we wszelkich swoich posu-
niêciach naukowych nie zmierzamy
do podniesienia poziomu funkcjono-
wania jednostek we wszystkich sfe-
rach ¿ycia?

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
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MA£GORZATABRZUCHACZ
Uniwersytet Wroc³awski 

PIERWSZE TÊCZOWE 
ZAWODY JE•DZIECKIE
W O£AWIE

Dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna
ruchowo lub intelektualnie ma sto-
sunkowo ma³o okazji, w ramach
których mo¿e zaspokoiæ swoj¹ po-
trzebê znaczenia. Zazwyczaj z obawy
przed uszkodzeniem cia³a lub kolej-
nym dotkliwym niepowodzeniem
najbli¿si zamykaj¹ im drogê samorea-
lizacji, skutecznie wypracowuj¹c
w ich psychice mechanizm wyuczo-
nej bezradnoœci. Brak mo¿liwoœci
podejmowania wyzwañ odbiera
szansê osi¹gania sukcesów, upoœle-
dza wiarê we w³asne si³y i powoduje
wytworzenie siê nieadekwatnej sa-
mooceny. W codziennym ¿yciu dzieci
i m³odzie¿ niepe³nosprawna czêsto
prze¿ywa pora¿ki i poczucie mniej-
szej wartoœci, szczególnie w sytua-
cjach, z którymi pe³nosprawni kole-
dzy radz¹ sobie bez wiêkszych pro-
blemów. Dlatego bardzo wa¿ne jest
podejmowanie inicjatyw, które stwa-
rzaj¹ niepe³nosprawnym sytuacjê wy-
zwania, zachêcaj¹ do podjêcia walki
i osi¹gania sukcesów, daj¹ mo¿liwoœæ
zasmakowania zwyciêstwa i œwiado-
moœci bycia wyró¿nionym, ale przede
wszystkim stwarzaj¹ mo¿liwoœæ za-
spokojenia potrzeby znaczenia. 

Takie w³aœnie cele przyœwieca³y
organizatorom Pierwszych Têczo-
wych Zawodów JeŸdzieckich, które
odby³y siê 5 wrzeœnia 2004 r.
w O³awie na terenie J. K. S. „W sio-
dle”. Zawody te przeprowadzono
w ramach imprezy „Najwiêksze

szczêœcie na œwiecie na koñskim
siedzi grzbiecie”, koñcz¹cej waka-
cyjny turnus hipoterapeutyczny,
zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom „Têcza”
w O³awie. Pomys³odawc¹ imprezy
by³a hipoterapeutka, która praco-
wa³a z zawodnikami podczas tur-
nusu wakacyjnego. Organizatorami
imprezy byli o³awski J. K. S.
„W siodle” , Hodowla Koni „Mag-
da” w Chwa³owicach k/O³awy
oraz wspomniane ju¿ Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom „Têcza”. 

Za³o¿eniem tej sportowej imprezy
by³o propagowanie sportu jeŸdziec-
kiego dla osób niepe³nosprawnych.
Dlatego te¿ pomys³odawcy oraz orga-
nizatorom zale¿a³o bardzo na stwo-
rzeniu warunków i atmosfery iden-
tycznej z zawodami sportowymi
jeŸdŸców pe³nosprawnych. Nie za-
brak³o przystrojonego kwiatami par-
coursu, szranek pocz¹tkowych i koñ-
cowych, prowadz¹cego zawody ko-
mentatora oraz konsylium sêdziow-
skiego. Dopisa³a równie¿ publicz-
noœæ, która by³a pod wra¿eniem ob-
serwuj¹c zmagania sportowe galowo
ubranych jeŸdŸców. 

Zawody jeŸdzieckie polega³y na
przejechaniu w stêpie szeœcioele-
mentowego parcoursu ustawionego
na wysokoœci 25 cm. Przejazd ka¿-
dego z zawodników komentowany
by³ przez, zaprzyjaŸnionego
z o³awskim klubem, w-ce prezesa
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku JeŸdziec-
kiego, natomiast oceniany przez
konsylium sêdziowskie, konstytuo-
wanego przez doœwiadczonych
jeŸdŸców. Organizatorzy dyspono-
wali dwoma koñmi, 16-letnim wa-
³achem o imieniu Etat oraz 11-let-
ni¹ klacz¹ Sar¹. Aby dodaæ sporto-
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wych emocji konie oraz kolejnoœæ
startu losowane by³y tu¿ przed roz-
poczêciem sportowych zmagañ. 

W zawodach wziê³o udzia³ dzie-
wiêciu jeŸdŸców, przez co zamknê³y
siê one w dziewiêciu przejazdach.
Uczestnikami byli g³ównie pacjenci
korzystaj¹cy z kompleksowej rehabi-
litacji organizowanej przez S. P. Dz.
„Têcza”. JeŸdŸcy byli bardzo zró¿ni-
cowani zarówno pod wzglêdem wie-
ku, jak i stopnia oraz formy niepe³no-
sprawnoœci. Najm³odszy z jeŸdŸców
mia³ zaledwie 8 lat, najstarszy – 28 lat.
Pod wzglêdem zaburzenia zdecydo-
wanie najwiêcej zawodników zmaga-
³o siê z mózgowym pora¿eniem dzie-
ciêcym. 

Podczas losowania koni, kolejnoœci
startów oraz zwiedzania parcoursu
na twarzach zawodników i ich naj-
bli¿szych rysowa³a siê ca³a gama
emocji, od rezygnacji i chêci ucieczki,
po zdecydowane podjêcie siê wyzwa-
nia. Tu¿ przed startami zgromadzeni
pod stajni¹ zawodnicy roz³adowywa-
li stres i nabierali wiary w siebie po-
przez g³oœny sportowy okrzyk. 

Podczas kiedy komentator przed-
stawia³ licznie zgromadzonej pu-
blicznoœci idee sportu jeŸdzieckie-
go dla niepe³nosprawnych, pod
okiem hipoterapeuty na konia
wsiada³ ju¿ pierwszy zawodnik. 

Komentator roz³adowywa³ stres
ka¿dego z niepe³nosprawnych spo-
rtowców imiennym przedstawie-
niem go podczas wjazdu na parco-
urs oraz zaprezentowaniem jego za-
interesowañ i dotychczasowych
osi¹gniêæ w jakiejkolwiek z dzie-
dzin. Bêd¹c ju¿ przed konsylium sê-
dziowskim, jeŸdŸcy wykonywali
przepisowy uk³on. Dziewczêta po-
przez pochylenie g³owy oraz grzbie-

towe zgiêcie prawej d³oni, ch³opcy
natomiast pochylali g³owê, zdejmu-
j¹c wczeœniej toczek praw¹ rêk¹. Na
twarzach publicznoœci wywo³ywa³o
to niezmiennie uœmiech, a w oczach
najbli¿szych ³zy wzruszenia. 

Gwizdek sêdziego g³ównego po-
zwala³ ka¿demu z zawodników na
wjazd w szranki. JeŸdŸcy mieli do po-
konania szeœcioelementowy parcours,
ka¿dy z nich samodzielnie kierowa³
koniem, sam decydowa³ o najeŸdzie
na przeszkodê, samodzielnie skraca³
b¹dŸ uwydatnia³ stêp konia, który
trzymany by³ w rêku osoby prowa-
dz¹cej go na d³ugiej, daj¹cej ca³kowi-
t¹ swobodê lince. Obok konia sz³a hi-
poterapeutka, s³u¿¹ca jeŸdŸcom
wsparciem oraz pomoc¹.

Zawodnicy poddawani by³ wnikli-
wej obserwacji sêdziów, którzy oce-
niali styl jazdy, a zatem poprawnoœæ
dosiadu (oczywiœcie w miarê mo¿li-
woœci ka¿dego z jeŸdŸców); skutecz-
noœæ, czyli na ile koñ pos³uszny jest
jeŸdŸcowi, oraz wra¿enie ogólne,
a zatem galowy strój jeŸdziecki, po-
prawny uk³on itp. 

Podczas pokonywania parcoursu
na twarzach jeŸdŸców rysowa³o siê
ogromne skupienie. Zawodnicy
podjêli walkê o zwyciêstwo. Na te
kilka chwil ka¿dego z nich opuœci³o
poczucie bezradnoœci i niemocy. Na
parcoursie wszyscy uwierzyli w wy-
gran¹, w pokonanie w³asnych lêków
oraz s³aboœci. Ka¿dy z nich stan¹³ na
wysokoœci zadania i sprosta³ wy-
zwaniu. Po zakoñczonym przejeŸ-
dzie jeŸdŸcy ponownie zobowi¹zani
byli uk³oniæ siê sêdziom, czym zy-
skiwali sobie kilka ciep³ych s³ów ko-
mentatora oraz gromkie oklaski pu-
blicznoœci, która nikomu nie szczê-
dzi³a owacji i braw. 
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Po zakoñczonych startach wszyst-
kich zawodników sêdziowie udali
siê na naradê. W tym czasie organi-
zatorzy zajêli uwagê publicznoœci
pokazem skoków przez przeszkody
w wykonaniu jeŸdŸców J. K. S.
„W siodle”. Pokaz dostarczy³ ucze-
stnikom imprezy wiele emocji,
a w niepe³nosprawnych zawodni-
kach wzbudzi³ nadziejê podobnych
sukcesów oraz chêæ pracy nad sob¹. 

Szeœciorgu zawodnikom przyzna-
no Nagrody Specjalne, czyli wyró¿-
nienia „Za odwagê i ducha jeŸ-
dzieckiego”, które uosabia³a przy-
strojona bukszpanem oraz czerwo-
n¹ wst¹¿k¹ srebrna podkowa. Wy-
ró¿niona szóstka zawodników
otrzyma³a równie¿ dyplomy spo-
rtowe, flo oraz ma³¹, pami¹tkow¹
rycinê konia w antyramce, ale
przede wszystkim g³oœne brawa
publicznoœci, gratulacje sêdziów
i uznanie komentatora. 

Trzecie miejsce przyznano 17-let-
niej Danusi1, która urzek³a sêdziów
elegancj¹ jazdy. Drugie miejsce
przypad³o 6-letniemu Wojtusiowi2,
który zdoby³ serca zarówno sê-
dziów, jak i publicznoœci radosnym
uœmiechem oraz piêknymi uk³ona-
mi. Pierwsze miejsce przyznano 13-
letniej Adzie3, która oczarowa³a ar-
bitrów poprawnoœci¹ dosiadu, ele-
gancj¹ stroju oraz ogromnym zaan-
ga¿owaniem i wol¹ walki. Nie bez

znaczenia by³ równie¿ fakt, i¿
dziewczynce tej podczas pierw-
szych zajêæ z hipoterapii ogromny
lêk przed zwierzêtami nie pozwoli³
na kontakt z koniem. Od pierwszej
terapii do momentu udzia³u w za-
wodach Ada pokona³a olbrzymi¹
drogê, równie¿ to docenili sêdzio-
wie, uznaj¹c j¹ z³ot¹ medalistk¹ za-
wodów. Podobnie jak jeŸdŸcy wy-
ró¿nieni, zawodnicy z podium, zo-
stali obdarowani ró¿nymi upomin-
kami, otrzymali dyplomy sportowe
za zajêcie I, II lub III miejsca, ryci-
ny konia w du¿ej antyramie oraz
flo. Szczególny uœmiech i dumê na
twarzach dzieci wywo³a³y gratula-
cje sêdziów i komentatora zawo-
dów oraz gromkie oklaski licznej
publicznoœci. 

Pamiêtano równie¿ o koniach,
które udekorowano piêknymi bia-
³o-czerwonymi szarfami oraz pêcz-
kiem m³odych marchewek. Rów-
nie¿ one otrzyma³y gor¹ce brawa
publicznoœci, która doceni³a ich
opanowanie i wyj¹tkowy spokój. 

Po nat³oku sportowych emocji za-
wodnicy oraz uczestnicy imprezy
zostali zaproszeni na kie³baski
z grilla lub ogniska, sa³atki wa-
rzywne oraz napoje. 

Pierwsze Têczowe Zawody JeŸ-
dzieckie dostarczy³y wszystkim
uczestnikom imprezy, zarówno
jeŸdŸcom, jak i publicznoœci oraz
organizatorom mnóstwo emocji
oraz wzruszeñ. Zrealizowa³y pod-
stawowy z zamierzonych przez
organizatorów celów. Stworzy³y
niepe³nosprawnym mo¿liwoœæ za-
smakowania zwyciêstwa, dumy
i zadowolenia z siebie. Choæ na kil-
ka godzin, mo¿e dni, miesiêcy
prze³ama³y wbudowan¹ w ich psy-

1 Dziewczyna z niedow³adem lewej strony
cia³a, niedos³uchem na lewe ucho oraz zabu-
rzeniami w polu widzenia, spowodowanymi
wylewem krwi do mózgu. 
2 Ch³opczyk borykaj¹cy siê z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, objawiaj¹cym siê
niedow³adem prawej strony cia³a. 
3 Dziewczynka z cechami autystycznymi,
sprawna motorycznie, bardzo lêkliwa.
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chikê wyuczon¹ bezradnoœæ i znor-
malizowa³y nieco samoocenê. Po-
kaza³y równie¿ najbli¿szym niepe³-
nosprawnych jeŸdŸców, i¿ ich
podopieczni potrafi¹ wiêcej ni¿
ktokolwiek przypuszcza³.

PATRYCJABANASZEK
APS
Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 85
w Warszawie

„DAJMY SZANSÊ PE£NEGO 
ROZWOJU DZIECIOM 
SPRAWNYM INACZEJ”

Na rok 2004 przypada rocznica po-
wstania Sekcji Szkolnictwa Specjalne-
go Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go. Minê³o bowiem 80 lat od chwili,
gdy w 1924 r. z inicjatywy Marii Grze-
gorzewskiej za³o¿ono w Zarz¹dzie
G³ównym Zwi¹zku Nauczycieli Szkó³
Powszechnych listê 157 cz³onków za-
³o¿ycieli Sekcji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
pierwsze dzia³ania zmierzaj¹ce do
powo³ania tego organu mia³y miejsce
ju¿ rok wczeœniej, kiedy to zorganizo-
wano „Ognisko Szkolne” przy Pañ-
stwowym Instytucie Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie. Czuwaj¹ca nad
wykszta³ceniem przysz³ych pedago-
gów specjalnych Maria Grzegorzew-
ska uzna³a za celowe dalsze oddzia³y-
wanie, wspieranie i doskonalenie za-
wodowe nauczycieli, którzy po ukoñ-
czeniu PIPS podjêli pracê w szko³ach
specjalnych. Dlatego te¿ do g³ównych
zadañ Sekcji nale¿a³o:
– organizowanie wêdrownej biblio-

teki,
– promowanie pracy samokszta³ce-

niowej

– wydawanie pism i publikacji,
– kierowanie materia³ów i delegacji

dotycz¹cych szkolnictwa specjal-
nego w stronê w³adz i innych in-
stytucji,

– prowadzenie badañ naukowych
s³u¿¹cych poszerzeniu wiedzy
z zakresu rewalidacji osób upoœle-
dzonych umys³owo.
Cz³onkowie Sekcji Szkolnictwa Spe-

cjalnego organizowali konferencje na-
ukowe, a tak¿e maj¹ce s³u¿yæ wymia-
nie wzajemnych doœwiadczeñ zjazdy
pedagogów z ca³ej Polski.

Dziêki takim inicjatywom wypra-
cowywano podstawy organizacyj-
no-prawne szkolnictwa specjalnego.
Przejawem reformatorskich d¹¿eñ
dzia³aczy sta³y siê artyku³y nauko-
we i informacyjne o wa¿nych wyda-
rzeniach z ¿ycia PIPS-u i ZNP, za-
mieszczane w czasopiœmie „Szko³a
Specjalna”. Warto zauwa¿yæ, ¿e
„Szko³a Specjalna” stanowi³a oficjal-
ny organ Sekcji. Czasopismo wyda-
wano regularnie, a ka¿dy cz³onek
dostawa³ je bezp³atnie.

Dziêki „Szkole Specjalnej” nauczy-
ciel dzieci niepe³nosprawnych nie
czu³ siê tak samotny w kreowaniu
swojego warsztatu zawodowego.
Móg³ skorzystaæ z porad i doœwiad-
czeñ kolegów, jak równie¿ dowie-
dzieæ siê o nowinkach metodycznych.

W okresie 20-lecia miêdzywojen-
nego dzia³aczy Sekcji cechowa³a
walka o poprawê ¿ycia, jakoœci
kszta³cenia i wychowania dzieci
specjalnej troski. To w³aœnie wtedy
prze³amywano opór spo³eczny i po-
gardê dla ludzkiej innoœci. Nale¿a³o
bowiem pamiêtaæ, ¿e kwestia akcep-
tacji osób niepe³nosprawnych by³a
w tamtych czasach kontrowersyjna,
a pedagog specjalny niejednokrot-

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
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nie spotyka³ siê z brakiem zrozu-
mienia i szacunku dla swojej pracy.

Wybuch II wojny œwiatowej unie-
mo¿liwi³ dzia³aczom realizacjê am-
bitnych planów w dziedzinie edu-
kacji osób niepe³nosprawnych. Pod-
czas okupacji hitlerowskiej, Sekcja
Szkolnictwa Specjalnego zawiesi³a
swoj¹ dzia³alnoœæ. Z chwil¹ odzy-
skania niepodleg³oœci Polska stanê³a
w obliczu trudnej sytuacji politycz-
no-ekonomicznej. Nale¿a³o odbudo-
waæ kraj, powo³aæ nowe w³adze, re-
aktywowaæ dzia³alnoœæ wa¿nych in-
stytucji pañstwowych. Niestety,
idea szkolnictwa specjalnego nie
spotka³a siê ze zrozumieniem in-
spektorów oœwiaty. Dlatego te¿ ko-
niecznoœæ reaktywowania szkó³ spe-
cjalnych postulowali g³ównie
przedwojenni dzia³acze Sekcji i ab-
solwenci PIPS.

Dnia 6 marca 1946 r. Sekcja Szkol-
nictwa Specjalnego rozpoczê³a no-
wy, powojenny etap swojej historii.
Nowo wybrany Zarz¹d Sekcji po-
stulowa³ koniecznoœæ: powszechno-
œci edukacji dzieci upoœledzonych
umys³owo, wprowadzenia w³aœci-
wych metod nauczania i wychowa-
nia, rozbudowy szkó³ i oœrodków
specjalnych, a tak¿e skonstruowania
rzetelnych programów nauczania
w placówkach kszta³cenia specjalne-
go. Dostrzegano te¿ potrzebê zorga-
nizowania w³aœciwej opieki spo³e-
czeñstwa nad osobami niepe³no-
sprawnymi, jak równie¿ przygoto-
wania wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej do pracy z dzieæmi spe-
cjalnej troski. Postanowiono wzno-
wiæ wydawanie czasopisma „Szko³a
Specjalna”. Poprzez organizowanie
ró¿nego typu kursów i szkoleñ Sek-
cja Szkolnictwa Specjalnego Zwi¹z-

ku Nauczycielstwa Polskiego ode-
gra³a wa¿n¹ rolê w procesie dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli.
Wraz z nadejœciem wiosny 1957 r.
dzia³alnoœæ Sekcji wspomagaj¹ co-
raz czêœciej profesjonaliœci, teorety-
cy i praktycy, pasjonuj¹cy siê pro-
blematyk¹ poprawy jakoœci ¿ycia
i edukacji osób upoœledzonych
umys³owo. Nale¿¹ do nich: Cz. Ku-
chowicz, K. £ubkowska, M. Marek-
Ruka, H. Orwicz, J. Rychlik, T. Cze-
chowski, Z. Sêkowska, U. Eckert, L.
Geppertowa.

To w³aœnie dziêki nim powsta³o
wiele badañ, na podstawie których
opracowano liczne koncepcje, meto-
dy pracy i pomoce dydaktyczne nie-
zbêdne do prawid³owego funkcjo-
nowania szko³y specjalnej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ
dzia³añ podejmowanych przez cz³on-
ków Sekcji mia³a charakter pionierski.
Du¿o wysi³ku poœwiêcano kwestii
przekonania w³adz oœwiatowych do
koniecznoœci weryfikacji systemu
kwalifikuj¹cego dzieci i m³odzie¿ do
szkó³ i zak³adów specjalnych. Ponad-
to dzia³acze postulowali potrzebê
opracowania nowoczesnych podrêcz-
ników i pomocy naukowych, bez
których praca z dzieæmi niepe³no-
sprawnymi nie mog³a przynieœæ wy-
miernych efektów. Du¿o uwagi po-
œwiêcono staraniu o przekazanie od-
powiednich budynków na potrzeby
osób upoœledzonych umys³owo. Dzia-
³acze Sekcji ostro protestowali prze-
ciwko umieszczaniu szkó³ specjalnych
w miejscach niedostosowanych do po-
trzeb dzieci specjalnej troski.

Podjêto równie¿ starania o popra-
wê warunków bytowych nauczycie-
li i tym samym przyznanie im do-
datku za pracê trudn¹.
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W latach 70. tych dzia³alnoœæ Sek-
cji Szkolnictwa Specjalnego skupia³a
siê na:
– doprowadzeniu do zmiany obrazu

osoby niepe³nosprawnej w oczach
spo³eczeñstwa,

– d¹¿eniu do powszechnoœci szkol-
nictwa specjalnego,

– poprawie jakoœci edukacji w pla-
cówkach kszta³cenia specjalnego,

– reorganizacji systemu kszta³cenia
i dokszta³cania nauczycieli,

– popularyzacji wyników badañ na-
ukowych z zakresu pedagogiki
specjalnej,

– zmianie warunków ¿ycia i pracy
pedagogów specjalnych,

– poprawie odbioru spo³ecznego
problematyki niepe³nosprawnoœci,
a co za tym idzie – propagowanie
idei równych szans rozwoju, edu-
kacji i zatrudnieniu osób upoœle-
dzonych umys³owo.
Wyrazem kontynuacji pracy na

rzecz poprawy funkcjonowania
szkolnictwa specjalnego w Polsce
sta³a siê konferencja zorganizowana
10.02.1984 r. w Warszawie. Uczest-
nicy skupili siê na problematyce
zwi¹zanej z dalsz¹ modernizacj¹
oœwiaty dla osób niepe³nospraw-
nych, unowoczeœnieniem kszta³ce-
nia kadry pedagogicznej, d¹¿eniem
do realizacji postanowieñ Karty Na-
uczyciela, popraw¹ wspó³pracy
z MOiW, Ministerstwem Sprawie-
dliwoœci i EASE. Dzia³acze Sekcji
podkreœlaj¹ zaszczyt, jakim sta³o siê
kierowanie ca³okszta³tem obchodów
100 rocznicy urodzin jednego z naj-
wspanialszych pedagogów polskich
– Marii Grzegorzewskiej.

Aktualnie Sekcja Szkolnictwa Spe-
cjalnego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego koordynuje proces po-

wstawania nowego oblicza szkolnic-
twa na miarê XXI w. W zwi¹zku
z tym prowadzone s¹ wieloaspekto-
we ekspertyzy, których celem sta³o
siê:
– doprowadzenie do poprawy jako-

œci nadzoru nad placówkami
kszta³cenia specjalnego,

– przeciwdzia³anie projektom nie-
korzystnym dla dziecka specjalnej
troski i jego nauczyciela,

– uœwiadomienie o koniecznoœci za-
pewnienia godnego ¿ycia, a tak¿e
refundowania przez pañstwo apa-
ratów (s³uchowych, protez, wóz-
ków inwalidzkich itp.) niezbêd-
nych do prawid³owego funkcjono-
wania osób niepe³nosprawnych.
Z tego wzglêdu organizowane s¹

seminaria naukowe, konferencje,
szkolenia wyjazdowe i posiedzenia.
Cz³onkowie Sekcji obecni s¹ wszê-
dzie tam, gdzie mowa o uczniu upo-
œledzonym umys³owo, jego nauczy-
cielu i szkole.

Tak by³o od pocz¹tku istnienia tej
organizacji. Niezale¿nie od osób
wchodz¹cych w jej sk³ad, jak równie¿
realiów polityczno-gospodarczych,
czo³owe zadania Sekcji Szkolnictwa
Specjalnego nigdy nie uleg³y zmianie.
Dzieje siê tak, poniewa¿ zrzesza lu-
dzi, którym bardzo zale¿y na rozwo-
ju pedagogiki specjalnej w Polsce.
W wiêkszoœci s¹ to aktywni zawodo-
wo nauczyciele, dla których klasa
szkolna jest drugim domem. Dnia 7
paŸdziernika 2004 roku mieliœmy za-
szczyt uczestniczyæ w obchodach uro-
czystoœci 80-lecia istnienia Sekcji.
W gmachu ZNP zgromadzili siê lu-
dzie, dla których udzia³ w propago-
waniu celów i zadañ Sekcji stanowi³
wa¿ny etap ¿ycia. Goœci przywitali: S.
Broniarz – prezes Zwi¹zku Nauczy-
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cielstwa Polskiego i St. Szczotka –
przewodnicz¹ca Sekcji Szkolnictwa
Specjalnego. Wrêczono listy gratula-
cyjne. Obchody uœwietni³ wystêp
dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Specjalnych Nr 85, przy ulicy Elekto-
ralnej 12/14 w Warszawie. Akademiê
Pedagogiki Specjalnej reprezentowa³a
prorektor prof. dr hab. J. G³odkow-
ska, jak równie¿ prodziekan dr J. Mi-
chalski.

Pani prof. J. G³odkowska przed-
stawi³a zebranym osi¹gniêcia uczel-
ni na drodze modernizacji systemu
edukacji specjalnej, a tak¿e pogratu-
lowa³a osi¹gniêæ wszystkim dzia³a-
czom Sekcji. Dziêki wyst¹pieniu dr.
J. Michalskiego, uczestnicy obcho-
dów zostali zaproszeni do metafi-
zycznej podró¿y w œwiat idea³ów
i ponadczasowych wartoœci. Referat
„Metafory Szko³y Specjalnej” wzbu-
dzi³ niezwyk³e zainteresowanie
i gromkie brawa.

„Dajmy szansê pe³nego rozwoju
dzieciom sprawnym inaczej”. To ha-
s³o na zawsze pozostanie znakiem
rozpoznawczym Sekcji Szkolnictwa
Specjalnego Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

AGNIESZKALEWICKA

KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY 
OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM
,,SILOE”

Jedn¹ ze wspólnot skupiaj¹cych
osoby niepe³nosprawne jest Katolic-
kie Stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Niepe³nosprawnym ,,Siloe”
(tzn. pos³any). Siedziba stowarzysze-
nia mieœci siê przy koœciele na ul. Sta-
szica 16 w Lublinie. Zosta³o ono za³o-
¿one przez ksiêdza K. RzeŸnika
w 1974 roku w celu œwiadczenia ró¿-
norodnej pomocy osobom niepe³no-
sprawnym. W 1991 roku otrzyma³o
status stowarzyszenia. Wspólnota by-
³a prowadzona przez ksiêdza
M. Urbana oraz B. Zagórskiego.
W chwili obecnej liczy ona 47 doro-
s³ych cz³onków (20–75 r.¿), z czego 20
osób posiada pewne niepe³nospraw-
noœci. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹
jednostki niepe³nosprawne ruchowo
(11 osób). Pozostali cz³onkowie nie-
pe³nosprawni maj¹ powa¿ne proble-
my z poruszaniem siê, s¹ upoœledzeni
umys³owo w stopniu lekkim; 5 osób
na sta³e mieszka w lubelskich do-
mach pomocy spo³ecznej, pozosta³e
osoby niepe³nosprawne mieszkaj¹
w domach rodzinnych. Wiêkszoœæ
chorych osób pochodzi z Lublina (13). 

Wsparcia osobom potrzebuj¹cym
udziela m³odzie¿ z Duszpasterstwa
Akademickiego oraz Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y. W wiêk-
szoœci m³odzi ludzie studiuj¹ na wy-
¿szych uczelniach w Lublinie,
a mieszkaj¹ w ma³ych miejscowo-
œciach woj. lubelskiego. 

Obecnie opiekunowie osób niepe³-
nosprawnych spotykaj¹ siê raz w ty-
godniu (œroda godz. 19.15) na zebra-
niach organizacyjnych. W trakcie spo-
tkañ wolontariusze modl¹ siê, czytaj¹
Pismo Œwiête oraz przygotowuj¹ sce-
nariusze niedzielnych zjazdów orga-
nizowanych z udzia³em niepe³no-
sprawnych cz³onków grupy. Wszyscy
spotykaj¹ siê najczêœciej raz w miesi¹-
cu na Mszy Œwiêtej oraz uroczystej
kolacji. W zale¿noœci od okazji (np.
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œwiêta, urodziny cz³onków wspólno-
ty, wyjazdy) niedzielne zebrania maj¹
ró¿norodny przebieg. Nie braknie na
nich œpiewu, ¿artu, tañca, poezji oraz
inwencji twórczej osób niepe³no-
sprawnych i pe³nosprawnych. Spotka-
nia takie s¹ sposobnoœci¹ do integracji
cz³onków wspólnoty. Stanowi¹ one
tak¿e okazjê do kontaktu pomiêdzy
przyjació³mi. Bardzo czêsto wolonta-
riusze odwiedzaj¹ osoby chore w ich
miejscach zamieszkania, wychodz¹ na
wspólne spacery, zakupy, koncerty,
utrzymuj¹ kontakt listowny itp.

Corocznie grupa organizuje letnie
rekolekcje. Wyjazdy takie maj¹ bar-
dzo specyficzny charakter, poniewa¿
pomagaj¹ wszystkim zbli¿yæ siê do
siebie na tle przyrody oraz bezintere-
sownie œwiadczyæ sobie wzajemn¹
pomoc. Turnusy trwaj¹ dwa tygo-
dnie, a odbywaj¹ siê w ró¿nych miej-
scach w Polsce i za granic¹ (np. Ka³-
ków, Mazury, Bieszczady, Czechy).
Maj¹ one charakter religijny i dlatego
prowadzone s¹ przez ksiê¿y rekolek-
cjonistów. Wspólne wakacje to nie tyl-
ko modlitwa. Wyjazdy takie daj¹ oka-
zjê to sta³ego kontaktu pomiêdzy
cz³onkami grupy, a przez to przyczy-
niaj¹ siê do zbli¿ania siê ich do siebie. 

Stowarzyszenie spe³nia dwie zasa-
dnicze funkcje wobec osób niepe³no-
sprawnych. Po pierwsze – osoby pe³-
nosprawne wspieraj¹ bezpoœrednio
jednostki niepe³nosprawne oraz po-
magaj¹ w³¹czaæ je do czynnego ucze-
stnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Po dru-
gie – niepe³nosprawni mog¹ kszta³to-
waæ swoje postawy wobec kalectwa,
a osoby pe³nosprawne – postawy wo-
bec osób niepe³nosprawnych.

Stowarzyszenie ,,Siloe” w odnie-
sieniu do wolontariuszy daje im:
– Mo¿liwoœæ samorealizacji;

– Okazjê do sprawdzenia w³asnych
mo¿liwoœci;

– Poczucie bliskiego kontaktu z in-
nymi;

– Pewnoœæ siebie;
– Pog³êbienie wiary;
– Mo¿liwoœæ spotkania prawdzi-

wych przyjació³;
– Radoœæ;
– Poczucie bezpieczeñstwa;
– Sposobnoœæ do aktywnoœci i twór-

czoœci.
W opinii niepe³nosprawnych

cz³onków stowarzyszenia grupa
przyczynia siê do:
– Odzyskiwania wiary we w³asne

si³y;
– Budzenia wiary w ludzi;
– Zaspokajania potrzeby przyjaŸni

i mi³oœci;
– Wyzwalania aktywnoœci, twór-

czoœci, zaanga¿owania;
– Zbli¿enia siê do innych ludzi;
– Odczuwania radoœci;
– W³aœciwego wyboru dalszej drogi

¿ycia;
– Umocnienia wiary w Boga;
– W³¹czania jednostek w spo³e-

czeñstwo;
– Akceptacji samego siebie;

Wspólnota jest miejscem, w którym
ka¿dy z jej cz³onków spe³nia rolê te-
rapeuty. Ka¿dy zaspokaja indywidu-
alne potrzeby: mi³oœci, bezpieczeñ-
stwa, afiliacji. Wspó³praca uczestni-
ków spotkañ opiera siê na trzech
podstawowych zasadach: integracji,
personalizacji i normalizacji (Toma-
sik 1997).
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GRA¯YNAJA£OZA
EWADZIEDZIK-BORYS

JUBILEUSZ 40-LECIA ZESPO£U
SZKÓ£ SPECJALNYCH
W HAJNÓWCE

Historia szkolnictwa specjalnego
w Hajnówce siêga roku 1962, kiedy to
z inicjatywy w³adz oœwiatowych po-
wiatu i ówczesnego wizytatora szkol-
nictwa specjalnego KOS w Bia³ymsto-
ku – T. Felickiego – przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 zosta³y utworzone
dwie klasy specjalne, w których nau-
kê podjê³o 36 uczniów upoœledzo-
nych umys³owo w stopniu lekkim.
By³y to dzieci nie tylko z miasta Haj-
nówki, ale równie¿ z Czeremchy, Bia-
³owie¿y, Dobrowody i z innych pobli-
skich wsi. Ze wzglêdu na dzieci do-
je¿d¿aj¹ce, klasy specjalne usytuowa-
no w adaptowanym budynku mie-
szkalnym w pobli¿u stacji kolejowej. 

Nauczania w tych klasach podjê-
³y siê dwie nauczycielki: p. Olga
Kottowicz i p. Irena Kiersnowska.
Mimo wieloletniej praktyki peda-
gogicznej nie by³y one przygoto-
wane do pracy z dzieæmi upoœle-
dzonymi umys³owo. Nie mia³y
programów nauczania, wiêc zada-
nia im powierzone rozpoczê³y we-
d³ug krótkiej ustnej instrukcji T.
Felickiego. 

Niepokój o przysz³oœæ dzieci, które
pozostawa³y w domu nie realizuj¹c
obowi¹zku szkolnego sprawi³y, ¿e
Wydzia³ Oœwiaty w Hajnówce wyda³
orzeczenie w sprawie otwarcia
z dniem 1 wrzeœnia 1964 r. Szko³y
Podstawowej Specjalnej w Hajnówce.
Szko³a powsta³a z przekszta³cenia
klas specjalnych z inicjatywy p. Cze-

s³awy Jendras, ówczesnego podin-
spektora Wydzia³u Oœwiaty w Haj-
nówce. W pierwszym roku swojego
funkcjonowania liczy³a 3 oddzia³y
z ³¹czn¹ liczb¹ 46 uczniów. Pracowa-
³y ju¿ tu 3 nauczycielki na pe³nych
etatach. 

Pierwszym dyrektorem szko³y
zosta³a p. Czes³awa Jendras. Po-
cz¹tki by³y trudne, odczuwa³o siê
brak pomocy naukowych i akcepta-
cji szko³y ze strony œrodowiska,
które wrêcz wrogo odnosi³o siê do
powsta³ej placówki i do dzieci
uczêszczaj¹cych do niej. Nauczy-
cielki stara³y siê zmieniæ opiniê
o swoich wychowankach, panuj¹c¹
wœród spo³eczeñstwa. Opory te do-
piero po d³ugim czasie i wielu wy-
si³kach zosta³y prze³amane.

Rok 1966 przyniós³ zmiany na
lepsze. Szko³a przeniesiona zosta³a
do innego budynku. Mieœci³o siê
tutaj 7 sal lekcyjnych, a tak¿e pó³-
hektarowy ogród i du¿e boisko.
Zwiêkszy³a siê liczba oddzia³ów
i powiêkszy³o siê grono pedago-
giczne. Wielkim sukcesem by³o
urz¹dzenie 3 pracowni zajêæ prak-
tyczno-technicznych: pracowni me-
talu, drewna i gospodarstwa domo-
wego. Ponadto utworzono bibliote-
kê i czytelniê. Budynek wymaga³
remontu, dlatego te¿ uczniowie,
nauczyciele i rodzice przyst¹pili do
malowania okien, drzwi, naprawy
sprzêtu itp. Wokó³ szko³y za³o¿ono
rabaty kwiatowe, sadzono warzy-
wa, pielêgnowano sad.

W roku 1968 dyrektorem zosta³a
jedna z nauczycielek p. Olga Kotto-
wicz. W okresie jej dzia³alnoœci
utworzono pierwsz¹ w szkole klasê
¿ycia i zorganizowano œwietlicê
z do¿ywianiem.
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Od 1978 r. funkcjê dyrektora pla-
cówki pe³ni³a p. Czes³awa Dzie-
dzik. W tym czasie w szkole doko-
nano licznych modernizacji: dopro-
wadzono bie¿¹c¹ wodê i umie-
szczono wewn¹trz sanitariaty. Lata
te odznaczaj¹ siê najwiêksz¹ liczb¹
uczniów i oddzia³ów.

Obecna p. dyrektor Irena Zin spra-
wuje tê funkcjê od roku 1997.
W zwi¹zku z wprowadzeniem refor-
my ustroju szkolnego oœmioletnia
szko³a podstawowa specjalna z dniem
1 X 1999 r. sta³a siê zespo³em szkó³,
który obejmuje szko³ê podstawow¹
specjaln¹ i gimnazjum specjalne. Po
kolejnych przeprowadzkach, stara-
niem pani dyrektor I. Zin, z dniem 1
wrzeœnia 2001 r. szko³a zyska³a s³o-
neczny lokal w budynku Szko³y Pod-
stawowej nr 2.

W 2004 r. nasza szko³a obchodzi 40-
lecie swego istnienia. Ten radosny ju-
bileusz jest okazj¹ do refleksji i pod-
sumowania naszych osi¹gniêæ. W ro-
ku szkolnym 2004/2005 szko³a liczy 6
oddzia³ów z ³¹czn¹ liczb¹ 59 uczniów.
Pracuje tu 12 nauczycielek, ca³ym ser-
cem oddanych swoim podopiecz-
nym. Wszystkie panie maj¹ wysokie
kwalifikacje zawodowe, przywi¹zuj¹
du¿¹ wagê do samokszta³cenia i do-
skonalenia swojego warsztatu pracy.
Wiele nauczycielek podjê³o studia po-
dyplomowe, uczestniczy w kursach,
warsztatach i konferencjach. 

Wszyscy w naszej szkole znaj¹ siê
doskonale, stanowi¹ jedn¹ rodzinê.
Dewiz¹ szko³y jest piêkne zdanie –
Cz³owiek jest tyle wart, ile pomaga
drugiemu cz³owiekowi. Jest tutaj
miejsce i czas, aby ka¿dego ucznia
traktowaæ indywidualnie, dostrzega-
j¹c jego najlepsze cechy. Tu wszyscy
s¹ najlepsi. Liczy siê nie wynik koñ-

cowy, lecz wysi³ek i praca nad sob¹.
Zwiêkszony nacisk na przedmioty
artystyczne, to jest muzyki, plastyki
i tañca, s³u¿y wydobyciu ukrytych ta-
lentów, indywidualnych zdolnoœci,
umiejêtnoœci ka¿dego dziecka. Po-
przez wspóln¹ pracê i zabawê na
spotkaniach kó³ka teatralnego, chóru
oraz zbiorkach dru¿yny zuchowej,
uczniowie bardziej siê poznaj¹, na-
wi¹zuj¹ przyjaŸnie, czuj¹ siê potrzeb-
ni. Nasi wychowankowie wyje¿d¿aj¹
na przegl¹dy teatralne, festiwale pio-
senek, bior¹ udzia³ w konkursach re-
cytatorskich i plastycznych, na
których ich ciê¿ka praca zostaje doce-
niana, bowiem zawsze wracaj¹ z na-
grodami. Dlatego te¿ do tych zajêæ
nie trzeba ich zmuszaæ ani namawiaæ.

Obchody jubileuszu naszej szko³y
s³u¿y³y nie tylko prezentacji osi¹-
gniêæ dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e in-
tegracji œrodowiska. 

Po czêœci oficjalnej wyst¹pili m³o-
dzi artyœci, przedstawiaj¹c swój dzie-
ciêcy œwiat – marzenia, zaintereso-
wania, ma³e k³opoty i radoœci. Wier-
sze, piosenki i popisy taneczne
w wykonaniu uczniów wzruszy³y
niejednego widza.

W dalszej czêœci obchodów goœcie
mogli zapoznaæ siê z histori¹ szko³y
zaprezentowan¹ w formie wystawy
fotograficznej. Udostêpniono równie¿
dawne kroniki szkolne oraz prace
plastyczne uczniów.

Wieloletnia praca i dwumiesiêczne
intensywne przygotowania do ob-
chodów 40-lecia uwieñczone zosta³y
sukcesem. A sta³o siê to za spraw¹
wspólnej pracy uczniów, nauczycieli,
rodziców, a tak¿e przyjació³, którym
los dziecka niepe³nosprawnego nie
jest obojêtny. Przecie¿ liczy siê kolor
serca... 
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Marzena Pêkowska: LWOWSKIE ZA-
K£ADY DLA G£UCHYCH I NIEWI-
DOMYCH DZIECI W LATACH 1830-
1914. Kielce 2003, ss. 222+12 ilustracji.

W ostatnich latach na rynku wydawni-
czym pojawi³o siê kilka publikacji na temat
opieki nad dzieckiem w Galicji na prze³omie
XIX i XX w. Ma³gorzata Balukiewicz w opra-
cowaniu Protektoraty lwowskie. Pocz¹tki i roz-
wój praktyki opiekuñczo-wychowawczej we Lwo-
wie i na ziemi lwowskiej od koñca XVIII stulecia
do wybuchu II wojny œwiatowej (Katowice
2000) przybli¿y³a bogat¹ tradycjê opiekuñcz¹
okresu staropolskiego oraz austriackiego
oraz g³ówne kierunki i formy opieki nad
dzieckiem w Drugiej Rzeczypospolitej, na 16
tom serii Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ga-
licja i Jej Dziedzictwo”, zatytu³owany Opieka
nad dzieckiem w Galicji (Rzeszów 2003), z³o¿y-
³o siê dziesiêæ rozpraw z zakresu historii pe-
dagogiki opiekuñczej i specjalnej oraz bio-
gramy oœmiu galicyjskich pedagogów z
prze³omu wieków, a wroc³awska badaczka
Anna Haratyk, w wydanej w 2002 r. ksi¹¿ce
Rozwój opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w Galicji
doby autonomicznej przedstawi³a pañstwowe
i koœcielne inicjatywy w tym zakresie. Wy-
mienione prace prezentuj¹ dorobek spo³ecz-
ników galicyjskich przede wszystkim w
dziedzinie opieki nad dzieckiem sierocym.

Kolejna zaœ publikacja (bêd¹ca przedmio-
tem niniejszej recenzji) ukazuje rozwój peda-
gogiki specjalnej. Opracowanie to jest
Ÿród³em cennych informacji o pocz¹tkach
praktyki surdo- i tyflopedagogicznej na zie-
miach polskich. Dotychczas w literaturze
przedmiotu zazwyczaj jedynie odnotowy-
wano za³o¿enie we Lwowie Zak³adu dla
G³uchoniemych w 1830 r., a dla ciemnych w
1851 r., g³ówn¹ uwagê poœwiêcaj¹c Instytuto-
wi G³uchoniemych ks. Jakuba Falkowskiego
oraz oddzia³owi dla niewidomych Józefata
Szczygielskiego w Warszawie. Nie umniej-
szaj¹c roli warszawskich prekursorów szkol-

nictwa specjalnego, wypada wyraziæ nadzie-
jê, i¿ monografia M. Pêkowskiej pozwoli do-
strzec w pe³ni i doceniæ tak¿e wk³ad Galicjan
w rozwój opieki nad dzieckiem g³uchonie-
mym i niewidomym.

Omawiana publikacja zosta³a oparta
przede wszystkim na materia³ach archiwal-
nych, dokumentach pochodz¹cych z XIX
b¹dŸ pocz¹tków XX w., na ogó³ zupe³nie nie-
znanych. Dziêki ¿mudnym kwerendom ar-
chiwalnym i bibliotecznym M. Pêkowska
wydoby³a dokumentacjê ¿ycia zak³adów,
sprawozdania i artyku³y prasowe na temat
ich dzia³alnoœci oraz inne druki wydawane
jeszcze w czasach autonomii galicyjskiej. Ze-
brano interesuj¹ce materia³y, które zosta³y
przejrzyœcie ujête w szeœciu rozdzia³ach, na-
pisanych jêzykiem jasnym i jednoczeœnie
spe³niaj¹cym rygory stylu naukowego.

Autorka po omówieniu historii szkolnic-
twa specjalnego w rozdziale drugim scha-
rakteryzowa³a funkcjonowanie wspomnia-
nego ju¿ Zak³adu dla G³uchoniemych we
Lwowie. Przedstawi³a okolicznoœci powo³a-
nia placówki (fundacja), jej rozwój i organiza-
cjê pracy. Pierwszym nauczycielem by³
Czech Dominik Wichitil, który jednak nie
zna³ jêzyka polskiego. W efekcie dzieci uczy-
³y siê jêzyka niemieckiego, ma³o przydatne-
go im w codziennym ¿yciu. Dopiero w roku
1848 wraz z przyjœciem polskiego nauczycie-
la Tomasza Chocholouszka wprowadzono
naukê j. polskiego. Jako g³ówn¹ metodê nau-
czania stosowano metodê g³osow¹ Samuela
Heinickego (jêzyk migowy by³ dodatkowy, a
od roku 1901 zrezygnowano z niego). Po-
cz¹tkowo realizowano 6-letni kurs nauki
szko³y ludowej, a od 1907/08 r. – 7-letni.

W miarê nap³ywu dzieci zwiêkszano loka-
le szkolne oraz kadrê pedagogiczn¹. Sprowa-
dzono nauczycieli z Instytutu warszawskie-
go, a od roku 1877/78 otwarto szkó³kê fre-
blowsk¹. Kadrê uzupe³niano absolwentami
Pañstwowego Seminarium Nauczycielskie-
go we Lwowie, dla których zorganizowano

S P R A W O Z D A N I A I  O C E N Y
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praktyki w zak³adzie i kurs metodyki nau-
czania g³uchoniemych oraz zwiedzanie
podobnych szkó³ w innych miastach (utrzy-
mywano kontakty z Warszaw¹, Wiedniem,
Prag¹, Wroc³awiem, Poznaniem i Berlinem).

W latach 1830–1893/94 szko³ê opuœci³o
635 wychowanków. Pod koniec XIX w. znaj-
dowa³o siê w niej 100 dzieci. 

Drug¹ we Lwowie szko³ê dla g³uchonie-
mych otworzyli ¯ydzi (stanowi¹cy w Galicji
10–11%, a nie – jak autorka podaje na s. 79 –
20% populacji). W 1870 r. za³o¿y³ j¹ wykszta³-
cony w Instytucie Wiedeñskim Izaak Bar-
dach. Pocz¹tkowo uczono w jêzyku niemiec-
kim i hebrajskim, póŸniej w polskim. Stoso-
wano metodê wymowy i czytania z ust (za-
czynaj¹c od sylab i wyrazów, a nie od g³osek
– jak w pierwszej szkole – z wy³¹czeniem mi-
gów). W szkole uczy³o siê zazwyczaj kilka-
nastu ch³opców i dziewcz¹t.

W rozdziale czwartym M. Pêkowska
omówi³a funkcjonowanie pierwszej we
Lwowie szko³y dla niewidomych. Jej powo-
³anie by³o mo¿liwe dziêki fundacji arysto-
kraty Wincentego Zaremby Skrzyñskiego.
Zak³ad dla Ciemnych we Lwowie urucho-
miono 1 czerwca 1851 r. na ul. £yczakow-
skiej w s¹siedztwie Zak³adu dla G³uchonie-
mych (w 1901 r. zak³ad przeniesiono do
wiêkszego lokalu na ul. œw. Zofii). Pierw-
szym dyrektorem by³ hr. Kazimierz Badeni,
rozwój jednak szko³a zawdziêcza³a przede
wszystkim wsparciu ksiêcia Jerzego Czarto-
ryskiego (dyr. w latach 1868–1912). 

Pierwszym nauczycielem, najbardziej za-
s³u¿onym dla szko³y, a¿ do œmierci w roku
1894, by³ Marek Makowski (wspó³pracow-
nik wielu oœrodków dla niewidomych, m.in.
w Warszawie, DreŸnie i Berlinie, innowator
w pracy zawodowej – zakupi³ czcionki i
urz¹dzenia do drukowania pisma wypuk³e-
go, uczestnik wielu konferencji nauczycieli
niewidomych). W nauczaniu pocz¹tkowo
stosowano metodê tyflologa austryjackiego
J.W. Kleina – druk szpilkowy (kontury liter
zaznaczone liniami punktowymi). Od 1878 r.
wprowadzono system Louisa Braille’a.

Przyjmowano dzieci w wieku 7–14 lat. Na-
ukê zorganizowano pocz¹tkowo w 3, a
póŸniej 4 i 5 klasach. Program nauczania by³

oparty na szkole ludowej (uczono religii, czy-
tania wypuk³ego druku, pisania, j. polskiego
i niemieckiego, historii, nauk przyrodniczych,
rachunków i gry na fortepianie, skrzypcach,
organach). Nauka obejmowa³a tak¿e rzemio-
s³o (szewstwo, powroŸnictwo, koszykar-
stwo). Od 1874 r. wprowadzono gimnastykê.
W 1902 r. zosta³ uruchomiony oddzia³ dla
dzieci przedszkolnych. W ci¹gu 40 lat wy-
kszta³cono 128 ch³opców i 44 dziewczêta (od-
dzia³ dla nich otwarto w 1868 r.).

W rozdziale pi¹tym M. Pêkowska podsu-
mowa³a efekty pracy lwowskich zak³adów.
Wa¿nym ich osi¹gniêciem by³a zmiana nasta-
wienia spo³ecznego do g³uchoniemych i nie-
widomych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ pocz¹tko-
wo upoœledzonych traktowano jako ludzi
niepe³nowartoœciowych, ponadto „upoœle-
dzenie ich – jak pisze autorka – czêsto by³o
wykorzystywane przez rodzinê, jako osoby
wzbudzaj¹ce litoœæ trudni³y siê bowiem ¿e-
bractwem, uzupe³niaj¹c bud¿et domowy” (s.
105). Aby prze³amaæ stereotypy i opisan¹ wy-
¿ej praktykê szko³y organizowa³y popisy pu-
bliczne, na których dzieci demonstrowa³y
umiejêtnoœci czytania, pisania, porozumiewa-
nia siê, a tak¿e prezentowa³y w³asne wyroby
rêkodzielnicze. Prace te by³y wyró¿niane i na-
gradzane na wystawach krajowych i zagra-
nicznych. Dzia³alnoœæ lwowskich zak³adów
specjalnych zyska³a uznanie u surdo- i tyflo-
pedagogów innych oœrodków. Sami zaœ wy-
chowankowie nierzadko osi¹gali sukcesy za-
wodowe w ¿yciu doros³ym (np. jako urzê-
dnicy, artyœci malarze, fotograficy, z³otnicy).

Dla wychowanków, którzy nie mogli zna-
leŸæ zajêcia po opuszczeniu szko³y, w roku
1912 za³o¿ono Bursê dla G³uchoniemych
Terminatorów im. ks. Jakuba Falkowskiego.
Pomoc doros³ym g³uchoniemym nios³o tak-
¿e powo³ane w 1876 r. Galicyjskie Stowa-
rzyszenie G³uchoniemych „Nadzieja” (po-
magano chorym, starcom, znajdowano pra-
cê, udzielano zapomóg lub po¿yczek, orga-
nizowano rozrywkê).

W ostatnim rozdziale autorka przedstawi-
³a wk³ad lwowskich pedagogów specjalnych
w rozwój teorii pedagogicznej. Podkreœli³a
szczególnie zas³ugi B. Wilkosz, A. Mejbauma
i M. Makowskiego (nauczycieli praktyków,
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ale tak¿e autorów podrêczników do nauki
g³uchych i niewidomych, prac naukowych i
popularnonaukowych oraz uczestników
miêdzynarodowych konferencji).

Ksi¹¿kê wzbogaca 18 aneksów, dokumen-
tuj¹cych zarówno zasady powo³ania i dzia³a-
nia omawianych placówek, jak i ich codzien-
noœæ, i 12 ilustracji, które przedstawiaj¹ loka-
lizacjê szkó³ i sylwetki ich nauczycieli. Spo-
rz¹dzono tak¿e indeks nazwisk. Publikacja
zyska³a skromn¹, lecz estetyczn¹ oprawê i
doœæ staranne opracowanie redakcyjne (nale-
¿y jedynie odnotowaæ wadliw¹ pisowniê na-
zwiska twórcy alfabetu migowego i palco-
wego Karola Micha³a de l`Epée – u autorki
l`Epe`e). Ksi¹¿kê nale¿y poleciæ wszystkim
pedagogom, szczególnie jednak nauczycie-
lom pracuj¹cym w szkolnictwie specjalnym.

Miros³aw £apot

Alina Czapiga (red.): PSYCHOSPO-
£ECZNE PROBLEMY ROZWOJU
DZIECKA. ASPEKTY DIAGNO-
STYCZNE I TERAPEUTYCZNE.
Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2004.

Omawiana pozycja stanowi zbiór arty-
ku³ów o charakterze teoretyczno-badaw-
czym przedstawionych podczas Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej Wspomaga-
nie Dzieci i M³odzie¿y z Trudnoœciami w Roz-
woju, która odby³a siê w Instytucie Psycho-
logii w ramach obchodów 300-lecia Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. 

Jako wstêp do rozwa¿añ nad prac¹ psycho-
logów, pedagogów i lekarzy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ z problemami rozwojowymi, ujmowa-
n¹ w p³aszczyŸnie diagnostycznej i terapeu-
tycznej, zosta³y tutaj zamieszczone 3 artyku³y
o charakterze teoretycznym, prezentuj¹ce etio-
logiê rozwoju indywidualnego cz³owieka.
Rozwój traktowany jest jako proces ujmowany
systemowo, dokonuj¹cy siê w ci¹gu ca³ego ¿y-
cia osoby. W tej czêœci publikacji szczególnie
interesuj¹cy wydaje siê byæ artyku³ M. Porêb-
skiej, w którym autorka zawar³a podstawowe
za³o¿enia koncepcji rozwoju indywidualnego,

zak³adaj¹cej, ¿e cz³owiek przedstawia siê w
dzia³aniu jako specyficzna, zorganizowana ca-
³oœæ i rozwija siê w oparciu o w³asne doœwiad-
czenia, wynoszone z dzia³añ w konkretnym
œrodowisku. Tak sformu³owana koncepcja jest
doskona³¹ baz¹ teoretyczn¹ s³u¿¹c¹ do formu-
³owania diagnozy funkcjonalnej. 

Prezentowane prace podzielono na dwie
grupy tematyczne. Globalne i parcjalne dys-
funkcje intelektu to temat czêœci pierwszej, w
której zagadnienie to rozpatrywane jest w
kontekœcie problemów diagnostycznych, tera-
peutycznych i edukacyjnych. Warto zwróciæ
uwagê na otwieraj¹cy tê czêœæ ksi¹¿ki artyku³
J. Kruk-Lasockiej i B. Bartosik Wspomaganie
rozwoju czy przeszkadzanie w rozwoju? Autorki
wskazuj¹ na nieœcis³oœci terminologiczne oraz
przede wszystkim du¿¹ niejasnoœæ obrazu kli-
nicznego u ma³ego dziecka takich zaburzeñ,
jak autyzm wczesnodzieciêcy, zw³aszcza au-
tyzm atypowy, minimalne uszkodzenie
mózgu, upoœledzenie umys³owe, afazje roz-
wojowe, ciê¿ka postaæ choroby sierocej, a w
zwi¹zku z tym na znaczne ograniczenia mo¿-
liwoœci ich wczesnego rozpoznania; zosta³y
tutaj omówione argumenty ukazuj¹ce brak
celowoœci diagnozowania wymienionych za-
burzeñ u ma³ego dziecka, a tak¿e podjêto
próbê nakreœlenia konsekwencji postawienia
niew³aœciwej wczesnej diagnozy oraz zastoso-
wania nieadekwatnej strategii terapeutycznej.
Cennym uzupe³nieniem segmentu teoretycz-
nego artyku³u jest przedstawienie kontrower-
sji diagnostycznych i terapeutycznych po-
przez studia przypadków trójki ma³ych dzie-
ci, które wykazywa³y objawy zaburzeñ mog¹-
ce œwiadczyæ o autyzmie. Poprzez szczegó³o-
w¹ analizê historii ka¿dego dziecka autorki
zastanawiaj¹ siê nad zasadnoœci¹ postawionej
diagnozy. Artyku³ jednoznacznie dowodzi o
niewystarczalnoœci jednostronnego spojrzenia
na diagnozê i terapiê.

A. Czapiga opisa³a funkcjonalny model
psychologicznej diagnozy klinicznej stosowa-
ny do badañ dzieci niepe³nosprawnych inte-
lektualnie, ukazuj¹c cele i etapy rozpoznania
psychologicznego, a tak¿e narzêdzia i proce-
dury badawcze przydatne w diagnozowaniu
dzieci. Kolejne artyku³y w tej czêœci pracy s¹
ciekawymi doniesieniami z praktyki psycho-
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pedagogicznej, przedstawiaj¹cymi m.in. pod-
stawowe zasady pracy Zespo³u Terapeutycz-
no-Konsultacyjnego dla Dzieci z Problemami
w Rozwoju z Wroc³awia, Pracowni Terapii
Neuropsychologicznej UWr oraz SOSW z
Wroc³awia i Piotrkowa Trybunalskiego. 

Czêœæ druga recenzowanej pozycji traktuje
o zaburzeniach emocjonalnych u dzieci i m³o-
dzie¿y, jako skutkach problemów rozwojo-
wych i patologii rodzinnych. Pedagogów
szkolnych, nauczycieli, pedagogów specjal-
nych, a tak¿e studentów kierunków pedago-
gicznych z pewnoœci¹ zainteresuj¹ dwa
pierwsze artyku³y prezentuj¹ce diagnozê
dziecka z zaburzeniami zachowania i jej za-
stosowanie w pracy pedagoga szkolnego (E.
Ma³kiewicz) oraz próbê wyjaœnienia przyczyn
zachowañ agresywnych u 10-letniego ch³opca
(I. Sobiecka-Wójtowicz). O du¿ej przydatnoœci
praktycznej wskazanych artyku³ów decyduje
fakt, ¿e s¹ one oparte na w³asnych doœwiad-
czeniach zawodowych autorek zwi¹zanych z
diagnozowaniem i pomaganiem dzieciom z
zaburzeniami zachowania. Nauczyciele i wy-
chowawcy niew¹tpliwie powinni zapoznaæ
siê równie¿ z artyku³em K. Wêg³owskiej-Rze-
py Nieprawid³owa komunikacja jako jedna z przy-
czyn wystêpowania konfliktów w relacjach inter-
personalnych. W artykule prezentowane s¹ naj-
czêstsze zaburzenia i b³êdy wystêpuj¹ce w
procesie komunikowania siê werbalnego i
niewerbalnego oraz model komunikacji kon-
struktywnej, nastawionej na zrozumienie i
wspó³pracê z drug¹ osob¹. Warto wspomnieæ
o zawartych tutaj wynikach badañ nad stoso-
waniem komunikacji konstruktywnej i nie-
konstruktywnej przez przysz³ych nauczycieli
(studentów dwóch kierunków nauczyciel-
skich: matematyki i wychowania fizycznego)
w relacjach z dzieæmi. Wyniki badañ general-
nie nie wykaza³y ró¿nic w czêstoœci pos³ugi-
wania siê zwrotami nale¿¹cymi do komuni-
kacji niekonstruktywnej i konstruktywnej,
jednak szczegó³owa analiza danych wskazuje
na stosunkowo du¿¹ iloœæ komunikatów trak-
tuj¹cych dziecko jako osobê, któr¹ nale¿y po-
uczaæ, kierowaæ, dyktowaæ jej gotowe rozwi¹-
zania, któr¹ mo¿na oœmieszyæ i zawstydziæ al-
bo pochwaliæ, odci¹gn¹æ jej uwagê od k³opo-
tliwej sytuacji itp. 

W tej czêœci publikacji zgromadzone zo-
sta³y równie¿ prace poruszaj¹ce zagadnienia
z obszaru patologii spo³eczno-rodzinnych,
w szczególny zaœ sposób temat przemocy w
rodzinie i wykorzystywania seksualnego
dzieci. Osoby zainteresowane t¹ tematyk¹
odnajd¹ w obszernym artykule A. Widery-
Wysoczañskiej – opartym na literaturze fa-
chowej, badaniach w³asnych i wieloletnich
doœwiadczeniach terapeutycznych autorki –
omówienie definicji przemocy seksualnej,
czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko wyst¹-
pienia przemocy wobec dziecka, czynników
wp³ywaj¹cych na szybki powrót do zdro-
wia, podstawowych kierunków psychotera-
pii wobec dziecka po urazie przemocy se-
ksualnej, celów terapii oraz warunków sku-
tecznej pomocy psychologicznej. W artykule
Podstawowe zagadnienia i pojêcia z zakresu
przemocy w rodzinie B. Gusztyn dokonuje
przegl¹du problematyki przemocy w opar-
ciu o literaturê psychologiczn¹ i pedagogicz-
n¹ oraz dane s¹dowe dotycz¹ce 30 rodzin, w
których wyst¹pi³a przemoc; przedstawia
równie¿ zarys charakterystyki sprawcy
przemocy. Niezwykle cennym uzupe³nie-
niem tego artyku³u jest obszerna bibliografia
zawieraj¹ca ok. 80 pozycji z literatury facho-
wej, która u³atwia czytelnikowi poznanie in-
teresuj¹cych go, szczegó³owych zagadnieñ z
tego obszaru wiedzy. 

Ostatni¹ czêœæ publikacji stanowi¹ „Komu-
nikaty” bêd¹ce krótkimi streszczeniami wyni-
ków badañ dotycz¹cych m.in.: koordynacji
wzrokowo-ruchowej u dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie, prze¿yæ zwi¹zanych z lê-
kiem u starszych wychowanków domu dziec-
ka, akceptacji i odrzucenia w grupach m³o-
dzie¿y ze szkó³ œrednich, zaburzeñ emocjonal-
no-motywacyjnych u ucznia z dysleksj¹ itd.

Z uwagi na wysok¹ wartoœæ merytoryczn¹,
du¿¹ przydatnoœæ praktyczn¹, interdyscypli-
narny charakter oraz staranne opracowanie
redakcyjne warto poleciæ tê publikacjê tera-
peutom, pedagogom, psychologom zajmuj¹-
cym siê diagnoz¹ i terapi¹ dzieci i m³odzie¿y
z trudnoœciami rozwojowymi, a tak¿e stu-
dentom kierunków psychopedagogicznych. 

Kornelia Czerwiñska


