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Od Redakcji

Obecny czas jest okresem szczególnych przeobra¿eñ i poszukiwañ, tak¿e
w obszarze pedagogiki specjalnej i nauk jej pokrewnych. Dziœ mo¿emy
przyznaæ, ¿e wiek XX to wiek kszta³towania siê pozytywnej spo³ecznej per-
cepcji cz³owieka ze zró¿nicowanymi zdolnoœciami, to czas budowania hu-
manistycznego myœlenia o niepe³nosprawnoœci i o osobach niepe³nospraw-
nych. Czy jednak dokonuj¹ce siê zmiany s¹ na tyle wystarczaj¹ce, by na po-
cz¹tku XXI wieku problem niepe³nosprawnoœci i osób niepe³nosprawnych
uznaæ za rozwi¹zany?

Wspó³czesny œwiat nie tylko staje siê, ale ju¿ jest „globaln¹ wiosk¹”.
W tym na pozór u³o¿onym, informatycznie precyzyjnym œwiecie cz³owiek,
by przetrwaæ, musi odnaleŸæ w³aœciwe sobie miejsce. A nie jest to ³atwe
i o ile¿ trudniejsze dla osób z ró¿nymi ograniczeniami, zaburzeniami, nie-
pe³nosprawnoœci¹. Cz³owiek podejmuje zadania na miarê swoich czasów
i na miarê swoich mo¿liwoœci. I w tym wyzwaniu coraz bardziej zarysowu-
je siê dystans pomiêdzy tym, co mo¿e osi¹gn¹æ osoba pe³nosprawna, a tym,
co jest w zasiêgu mo¿liwoœci osoby niepe³nosprawnej. Czy i na ile umiemy
ten dystans zmniejszyæ, ograniczyæ i sprawiæ, by œwiat i jego zdobycze s³u-
¿y³y tak¿e osobom z niepe³nosprawnoœci¹? 

W centrum rozwa¿añ teoretycznych i dociekañ empirycznych czasopi-
sma Cz³owiek-Niepe³nosprawnoœæ-Spo³eczeñstwo jest OSOBA z niepe³nospraw-
noœci¹. Aktualny obraz osoby niepe³nosprawnej budowany na modelu jej
rozwoju wskazuje na znaczenie kompetencji i aktywnoœci, samookreœlenia,
normalizacji i niezale¿noœci. Podkreœla siê w nim, ¿e ró¿nice nadaj¹ sens "by-
cia razem" i wyznaczaj¹ d¹¿enie do jednoœci mimo zró¿nicowañ. Wa¿ne za-
tem jest wykazanie na p³aszczyŸnie teoretycznej i empirycznej, w jakim
stopniu za³o¿enia „jednoœci w ró¿norodnoœci” realizowane s¹ w ¿yciu i czy
rzeczywistoœæ dosiêga idei uznawania jednoœci mimo ró¿nic. 

Dziœ ju¿ nie dzielimy, ale chcemy ³¹czyæ, nie rozpoznajemy tylko ograni-
czeñ wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, ale poszukujemy mo¿liwoœci i si³
rozwojowych. Niezwykle inspiruj¹ce dla rozwoju pedagogiki specjalnej s¹
idee pochodz¹ce z pogranicza ró¿nych dziedzin wiedzy. Dlatego te¿ do dys-
kusji na ³amach naszego pisma zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, psy-
chologii, filozofii, socjologii, medycyny i prawa. Mamy nadziejê, ¿e wypo-
wiedzi pochodz¹ce z krêgu tych dyscyplin naukowych wzbogac¹ myœlenie
o osobach niepe³nosprawnych w kategoriach ich rozwoju, podmiotowoœci,
godnoœci, to¿samoœci, autonomii i samorealizacji. Budowanie wiedzy inter-



dyscyplinarnej skupionej na osobie z niepe³nosprawnoœci¹ jest zadaniem
wa¿nym i znacz¹cym zarówno dla rozwoju teorii, jak i praktyki rehabilitacji. 

•róde³ czasopisma „Cz³owiek-Niepe³nosprawnoœæ-Spo³eczeñstwo”
nale¿y poszukiwaæ w ideach, które na pocz¹tku XX wieku pozwoli³y zaist-
nieæ pedagogice specjalnej w Polsce i które zwi¹zane s¹ z Profesor Mari¹
Grzegorzewsk¹, patronk¹ dzisiejszej Akademii Pedagogiki Specjalnej.
W murach tej uczelni od ponad osiemdziesiêciu lat rozwija siê pedagogika
specjalna jako nauka teoretyczna i praktyczna. Pragniemy, aby czasopismo
to postrzegano jako pewn¹ kontynuacjê wydawanych cyklicznie od 1974 r.
„Zeszytów Naukowych PIPS” i „Zeszytów Naukowych WSPS”. W nowej
formule jest ono bezpoœredni¹ kontynuacj¹ „Roczników Pedagogiki Specjal-
nej" ukazuj¹cych siê w latach 1990-2002. 

Prezentujemy Pañstwu pierwszy numer czasopisma. Zawarte w nim pu-
blikacje ukazuj¹ szerokie spektrum podejmowanych problemów, w tym ska-
lê zjawiska niepe³nosprawnoœci, postawy spo³eczne wobec osób z niepe³no-
sprawnoœci¹, kszta³towanie ich wizerunku w mediach, psychospo³eczne
konsekwencje chorób nowotworowych i prawne regulacje leczenia psychia-
trycznego, zagadnienia terapii i edukacji ucznia z zaburzeniami rozwojowy-
mi, psychologiczne aspekty optymizmu i pesymizmu m³odzie¿y z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Zakres tematyczny pierwszego numeru pisma jest prób¹ odzwierciedle-
nia idei „jednoœci w ró¿norodnoœci”. Ró¿norodnoœæ ta skupia siê wokó³ cen-
tralnego krêgu – ¿ycia i funkcjonowania osoby nie w pe³ni sprawnej, osoby
potrzebuj¹cej naszego wsparcia. 
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ARTYKU£Y I ROZPRAWY

HANNA MALEWSKA-PEYRE
Narodowe Centrum Badañ Naukowych (CNRS), Francja

JEDNOSTKA W ZMIENIAJ¥CYM SIÊ ŒWIECIE

Koniec XX w. rozbudzi³ silne zainteresowanie to¿samoœci¹ cz³owieka nie
tylko w psychologii i naukach pokrewnych, lecz równie¿ w prasie i w me-
diach. Dlaczego tak siê dzieje? Przyczyn nale¿y zapewne szukaæ w raptow-
nych zmianach w wielu dziedzinach, poczynaj¹c od techniki i gospodarki,
poprzez kryzysy ideologii, koñcz¹c na zmianach w stosunkach miêdzy
ludŸmi. Zmienia siê rytm ¿ycia, u³atwienia w komunikacji sprawiaj¹, ¿e ma-
my do dyspozycji ogromn¹ iloœæ informacji i propozycji ¿¹daj¹cych czêsto
natychmiast naszej uwagi. Globalizacja i miêdzykulturowoœæ poci¹gaj¹ za
sob¹ nieuchronne zmiany w funkcjonowaniu naszej cywilizacji. Globalizacja
prowadzi do zmniejszenia roli pañstwa i wiêzi miêdzy pañstwem a naro-
dem. Pañstwa narodowe naszego regionu oddaj¹ czêœæ swoich uprawnieñ
Unii Europejskiej. Prawa gospodarcze w systemie liberalnym nie le¿¹ ju¿
w gestii pañstwa, ale zale¿¹ od praw rynku. Pañstwo wycofuje siê ze swo-
ich funkcji opiekuñczych, co odbija siê przede wszystkim na ludziach mniej
sprawnych, biedniejszych, wykluczonych spo³ecznie. W wielkich miastach,
jak Pary¿, wzrasta szybko liczba ludzi bezdomnych, d³ugoletnio bezrobot-
nych, imigrantów i pracuj¹cych nielegalnie: ludzie ci, wyczerpani bezp³od-
nymi wysi³kami, zdezorientowani, czêsto chorzy fizycznie i depresyjni, sta-
nowi¹ margines ¿ycia spo³ecznego. Czuj¹ siê zbêdni i s¹ bezradni. Prawa so-
cjalne zostaj¹ coraz czêœciej zast¹pione przez inicjatywy indywidualne
w myœl zasady: „radŸ sobie sam”. Wp³yw zwi¹zków zawodowych maleje.
Zmiany te wp³ywaj¹ na brak poczucia bezpieczeñstwa u ludzi. Stabilnoœæ
zatrudnienia siê zmniejsza, wiêc ludzie emigruj¹. Pojawiaj¹ siê pytania
o przysz³oœæ, o miejsce w nowych uk³adach ekonomiczno-spo³ecznych.
Gdzie bêdê ¿y³, pracowa³? Kim bêdê, kim jestem?

M³odzie¿ uniezale¿nia siê od rodziców, zanika miêdzypokoleniowa
transmisja wartoœci i utrwalone systemy odniesienia do ról spo³ecznych. Z.
Bauman (2004) postrzega te zmiany „jako wielk¹ transformacjê, która wp³y-
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wa na struktury pañstwa, warunki pracy, zbiorow¹ œwiadomoœæ, produkcjê
kultury, codzienne ¿ycie i stosunki miêdzy jednostk¹ a Drugim”. Zmieniaj¹
siê kontakty miêdzy ludŸmi, spotkania i rozmowy bezpoœrednie s¹ zastêpo-
wane rozmowami przez Internet lub telefon – nasza fizycznoœæ w nich nie
uczestniczy. Jakie znaczenie ma ten sposób komunikacji dla stosunków miê-
dzy ludŸmi? Stosunki z ludŸmi potwierdzaj¹ i kszta³tuj¹ w du¿ym stopniu
nasz¹ to¿samoœæ, okreœlaj¹ nasze miejsce w spo³eczeñstwie. Wobec nowych
wyzwañ czujemy siê czasem niedostosowani czy wrêcz niepe³nosprawni. S¹
to nowe sytuacje, które wymagaj¹ obserwacji, badañ oraz nowych propozy-
cji i sposobów radzenia sobie z nimi.

Innym interesuj¹cym zjawiskiem jest pojawienie siê w ostatnich latach fa-
li obchodów pamiêci narodowej, rocznic, które przypominaj¹ nie zwyciê-
stwa, lecz klêski cz³owieczeñstwa, jak Auschwitz, Bergen-Belsen, Port Ar-
thur i wiele innych. Rz¹dy przepraszaj¹ za winy poprzednich pokoleñ, a ju¿
pojawiaj¹ siê nowe zbrodnie na masow¹ skalê (dawna Jugos³awia, Irak, Cze-
czenia). Sk³ania to do refleksji nad to¿samoœci¹ cz³owieka.

Chocia¿ tematem artyku³u nie jest w zasadzie ani wrodzona, ani nabyta
niepe³nosprawnoœæ cz³owieka, Czytelnik znajdzie w nim kilka refleksji na
temat postaw wobec stresu, choroby i niepe³nosprawnoœci, zwi¹zanych
z pozytywnoœci¹ lub negatywnoœci¹ to¿samoœci jednostki. W artykule przy-
pomnimy najpierw klasyczne rozwa¿ania na temat to¿samoœci oraz przed-
stawimy obszernie konteksty, w jakich kszta³tuje siê to¿samoœæ, a nastêpnie
rozwa¿ymy nowe sytuacje wp³ywaj¹ce na jej plastycznoœæ. 

Czym jest to¿samoœæ?

To¿samoœæ jest przede wszystkim samoœwiadomoœci¹. Jest wiedz¹ o so-
bie i swoich uczuciach. Samoœwiadomoœæ tworzy siê przez introspekcjê, do-
œwiadczanie samego siebie. Osobliwoœci¹ cz³owieka jest zdolnoœæ równocze-
snego bycia aktorem w³asnych dzia³añ, ich obserwatorem, a nawet ich sê-
dzi¹, który je wartoœciuje. W. James (1892), klasyk psychologii spo³ecznej,
jest twórc¹ pojêcia „to¿samoœci”, które sta³o siê jednym z centralnych pojêæ
tej dyscypliny. Pisze on: „Cokolwiek myœlê, jestem równoczeœnie œwiadomy,
¿e to JA myœlê, ¿e to jestem JA” (za: M. Deutschem i S.M. Kraussem, 1965).

To¿samoœæ jest procesem rozpoznawania siebie w wyniku samoobserwa-
cji i samooceny. Jest wynikiem w³asnego doœwiadczenia, poszerzonego
o wiedzê, jak nas widz¹ inni i jak nas oceniaj¹. Jest to proces poznawczy,
którego obiektem staje siê w³asna osoba (J.P. Codol, 1979; M. Jarymowicz,
1992). Obiektem poznania i oceny jest zarówno nasza reprezentacja œwiata
i wartoœci, jak i nasze cia³o oraz cechy osobowoœci, uczucia i aktywnoœæ. M.
Jarymowicz definiuje to¿samoœæ jako wizje w³asnej osoby, a dok³adnie tego,
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co dla autocharakterystyki jest najwa¿niejsze, najbardziej specyficzne. Inny-
mi s³owy, to¿samoœæ jest to zbiór uczuæ w stosunku do siebie, zbiór repre-
zentacji w³asnej osoby, doœwiadczeñ, wartoœci i projektów na przysz³oœæ (H.
Malewska-Peyre, 1992, 2002).

Spotykamy ró¿ne okreœlenia to¿samoœci w literaturze przedmiotu. B.
Skarga (1997) mówi o „soboœci,”, zaœ P. Ricoeuer (1995) o „mojoœci”. Zamien-
nie u¿ywa siê czêsto terminu „obraz w³asnej osoby”.

W badaniach to¿samoœci, chc¹c uchwyciæ ró¿ne reprezentacje w³asnej
osoby, u¿ywamy czêsto testu „Kim jestem” autorstwa Kuhna i Mac Partlan-
da (1954). Badani wymieniaj¹ ró¿ne atrybuty przypisywane sobie, dotycz¹-
ce w³asnych cech, ról i kategorii spo³ecznych, przekonañ, przynale¿noœci do
grup spo³ecznych, zawodowych: jestem studentem, Polakiem, demokrat¹,
warszawiakiem, katolikiem, informatykiem, sportowcem; mog¹ wymieniaæ
równie¿ oceny w³asnej osoby i stany psychiczne: jestem optymistk¹, jestem
doœæ przystojny, jestem zadowolony z ¿ycia, aktualnie zakochany, jestem pe-
chowcem. 

Przynale¿noœæ do grup spo³ecznych jest wa¿na zarówno dla okreœlenia
miejsca jednostki w spo³eczeñstwie, jak i dla obrazu w³asnej osoby1. To¿sa-
moœæ nie tworzy siê w pró¿ni, lecz w stosunkach z innymi, w uczestnic-
twie w strukturach spo³ecznych. (Poni¿szy wykres obrazuje kszta³towanie
siê to¿samoœci).

Jednostka w zmieniaj¹cym siê œwiecie 11

1 Autorka s¹dzi, ¿e nie nale¿y rozdzielaæ jednostkowych i spo³ecznych aspektów to¿sa-
moœci (mo¿na byæ równoczeœnie optymist¹ i informatykiem i zaanga¿owanym socjalist¹).
Stanowisko to nie jest odosobnione; zob: M. Zavalloni 1976 i M. Melchior 1990.



Kszta³towanie to¿samoœci

Procesem kszta³tuj¹cym to¿samoœæ jest socjalizacja. Przez socjalizacjê, za
Piagetem i szko³¹ genewsk¹, rozumieæ bêdê rozwój struktur poznawczych
i id¹cy z nim razem rozwój norm moralnych. Za antropologami, socjalizacjê
rozumieæ bêdê równie¿ trochê szerzej jako mechanizm przekazu i prze¿y-
wania kultury. Socjalizacja jest w tym sensie procesem trwaj¹cym ca³e ¿ycie.
„Socjalizujemy” siê poprzez interakcje w rodzinie, w szkole, w grupach
rówieœniczych pozaszkolnych, w pe³nieniu ró¿nych zawodów. Szczególnie
wa¿nym procesem dla kszta³towania to¿samoœci jest proces interioryzacji
wartoœci poprzez identyfikacjê z rodzicami, co podkreœla zarówno teoria
uczenia, jak i psychoanaliza. Kristeva (2005), bu³garsko-francusku filozofka,
twierdzi wrêcz, ¿e bez „idealité” – idealizmu dotycz¹cego celów ¿yciowych
– m³ody cz³owiek nie mo¿e rozwin¹æ swoich mo¿liwoœci (wypowiedŸ na
Colloquium Europejskim na temat m³odzie¿y, 18 marca 2005 r.) Brak wyra-
Ÿnych celów ¿yciowych wp³ywa na rozwój sk³onnoœci depresyjnych. Z kolei
niemo¿noœæ ich realizacji – na rozwój postaw agresywnych. Obie te sytuacje
mo¿emy zaobserwowaæ w zwi¹zku z rosn¹cym bezrobociem w Europie. 

W interakcjach obiektywizujemy obraz w³asnej osoby. Nasze poczucie
to¿samoœci i unikalnoœci jest silnie zwi¹zane z w³asnym cia³em i bardzo su-
biektywne. Stwierdzenie, ¿e inni postrzegaj¹ nas jako tê sam¹ osobê i wyró¿-
niaj¹ nas spoœród innych ludzi, ma podstawowe znaczenie dla naszego po-
czucia bezpieczeñstwa. H.R. Tomé (1972) wyró¿nia dwa podstawowe me-
chanizmy, niezmiernie wa¿ne dla kszta³towania to¿samoœci: 1. „rozpoznanie
samego siebie w reakcjach innych” i 2. „antycypacjê reakcji innych”. 

Mechanizm rozpoznania jest wynikiem doœwiadczeñ w stosunkach z in-
nymi, daje nam wiedzê na temat tego, co przedstawiam dla innych; jest to za-
l¹¿ek tego, co nazywamy „to¿samoœci¹ psychospo³eczn¹”. Mamy tu do czy-
nienia z bardzo prostym rozumowaniem: „poniewa¿ X zachowuje siê w sto-
sunku do mnie w sposób Z, wiem, co o mnie myœli i kim dla niego jestem”.

W interakcjach dzia³a równie¿ mechanizm antycypacji na podstawie wie-
dzy o sobie, o sytuacji, o innych. Jednostka przewiduje zachowanie zarów-
no w³asne, jak i innych. Oba te mechanizmy staj¹ siê, lub mog¹ siê staæ, nie-
instrumentalne w sytuacjach zmiany œrodowiska kulturowego lub spo³ecz-
nego. Klasycznym przyk³adem nieefektywnoœci tych mechanizmów przy
zmianie kultury bêdzie sytuacja imigrantów w innej kulturze i w nieznanej
sytuacji spo³ecznej. Na przyk³ad mechanizm antycypacji oparty na oczeki-
waniu, co do obrazu w³asnej osoby, jaki mia³a grupa X, mo¿e byæ nieefek-
tywny w stosunku do cz³onków grupy Y, w której obowi¹zuj¹ inne normy. 

Mechanizm antycypacji osoby, której stan zdrowotny czy pozycja spo-
³eczna gwa³townie siê zmieni³y, a jej oczekiwania wobec innych pozosta³y
niezmienione, równie¿ bêdzie nieefektywny, nie z powodu zmiany otocze-
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nia, lecz zmiany jej obrazu w oczach innych. Doœwiadczaj¹ tego osoby, które
wci¹¿ czuj¹ siê w pe³ni si³ i ludzie starzej¹cy siê lub mniej sprawni po cho-
robie czy wypadku, którzy widz¹ siebie nadal w dawnych kategoriach.

To¿samoœæ pozytywna i negatywna

Stosunek innych ludzi do nas ma wp³yw na nasz¹ samoocenê, na poczu-
cie w³asnej wartoœci. W wyniku badañ nad kszta³towaniem siê pozytywnej
lub negatywnej to¿samoœci, sformu³owaliœmy kilka zale¿noœci:
1. Im wiêcej negatywnych przekazów otrzymuje dana osoba od innych, tym

jest wiêksze prawdopodobieñstwo wywo³ania u niej poczucia niskiej war-
toœci.

2. Im czêœciej dana osoba zawodzi oczekiwania innych zwi¹zane z jej rol¹
osobist¹ i spo³eczn¹, tym czêœciej bêdzie ona oceniana negatywnie.

3. Jeœli jednostka nale¿y do grupy ocenianej negatywnie, istnieje prawdopo-
dobieñstwo przeniesienia na ni¹ negatywnych ocen grupy. 
I tak na przyk³ad pewne grupy etniczne, religijne czy polityczne, jak rów-

nie¿ pewne zawody czy role spo³eczne, podlegaj¹ stygmatyzacji, która prze-
nosi siê na ich cz³onków. W wielu spo³eczeñstwach „inni” (imigranci, ludzie
niepe³nosprawni) s¹ izolowani, a nawet niekiedy stygmatyzowani, zaœ ich
potrzeby s¹ marginalizowane b¹dŸ lekcewa¿one.

Jakie cechy okreœlaj¹ to¿samoœæ pozytywn¹, jakie zaœ przypisujemy to¿-
samoœci negatywnej? To¿samoœci¹ pozytywn¹ nazwiemy trwa³e przekona-
nie, i¿ posiadamy zalety i uzdolnienia, które w porównaniu z innymi s¹ dla
nas raczej korzystne, ¿e przynajmniej w pewnej mierze mo¿emy wp³ywaæ
na nasze losy i otoczenie. To ostatnie przekonanie jest niezwykle wa¿ne dla
przezwyciê¿ania niepowodzeñ i trudnoœci w realizacji celów.

To¿samoœci¹ negatywn¹ nazwiemy d³ugotrwa³e poczucie bezsilnoœci,
przykroœci istnienia, przekonanie, ¿e jesteœmy gorsi od innych i nasza dzia-
³alnoœæ jest niewiele warta (H. Malewska-Peyre, 1992). Klasyk psychologii
spo³ecznej Rogers (1959) s¹dzi, ¿e zarówno ca³kowicie negatywna ocena sie-
bie, jak i niespójnoœæ ocen prowadz¹ca do rozbicia jednoœci to¿samoœci jest
oznak¹ patologii psychiki.

Ludzie o to¿samoœci pozytywnej reaguj¹ bardziej racjonalnie na niepo-
wodzenia i stres ni¿ ludzie o niskim poczuciu w³asnej wartoœci (H. Malew-
ska-Peyre, C. Ioannides, 1990). Ludzie o negatywnej to¿samoœci maj¹ raczej
tendencjê do obwiniania siebie lub innych za niepowodzenia, podczas gdy
ludzie o to¿samoœci pozytywnej szukaj¹ rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na zmia-
nê sytuacji. Mi³oœæ rodziców i rodzeñstwa, a póŸniej ¿yczliwoœæ kolegów
szkolnych i nauczycieli, rozwija wiarê w siebie i sprzyja kszta³towaniu to¿-
samoœci pozytywnej.
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W badaniach I. Seiffge-Krenke (1993) nad dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹ znajduje-
my interesuj¹ce wyniki, wskazuj¹ce na zwi¹zki miêdzy pozytywn¹ ocen¹ sa-
mego siebie a reakcjami na stres i chorobê. Autorka wyró¿nia trzy sposoby
reagowania na stres zwi¹zany z kryzysem wartoœci, wyborem kierunku dal-
szej nauki, wyborem zawodu, ze stylem stosunków kole¿eñskich i rozrywek:

1) strategiê aktywn¹ – poszukiwanie informacji i porady w celu lepszej
orientacji dla podjêcia decyzji;

2) strategiê wewnêtrzno-refleksyjn¹ polegaj¹c¹ na analizie w³asnych mo¿-
liwoœci, w³asnych reakcji oraz sytuacji w jakiej znajduje siê m³ody cz³owiek;

3) wycofywanie siê, brak decyzji, rozwój mechanizmów obronnych, re-
gresja i zamykanie siê w sobie.

Ten ostatni typ reagowania zwi¹zany jest z negatywn¹ ocen¹ samego sie-
bie. Mo¿e prowadziæ do depresji, a nawet prób samobójczych. Negatywna
samoocena jest czêstsza przy braku silnych wiêzów rodzinnych (I. Seiffge-
-Krenke 1993, s. 139–140). Cytowana autorka obserwuje podobne mechani-
zmy dzia³ania stresów zwi¹zanych z przewlek³¹ chorob¹ i niesprawnoœci¹
w okresie dorastania. Strategia aktywna i wewnêtrznorefleksyjna w³¹cza
chorego w proces zdrowienia czy nabywania utraconych lub zastêpczych
sprawnoœci. Jednostki o to¿samoœci pozytywnej przejawiaj¹ mniej lêku,
a wiêc mniej mechanizmów obronnych, s¹ bardziej plastyczne, potrafi¹
„przestawiæ siê” na inne cele w wypadku niemo¿noœci pokonania przeszkód
(H. Malewska-Peyre, C. Ionnides, 1990). 

Poczucie w³asnej wartoœci podlega fluktuacjom w zale¿noœci od charak-
teru naszych stosunków z ludŸmi, przynale¿noœci grupowej, ale równie¿ od
naszych osi¹gniêæ. Stosunki osobiste z ludŸmi maj¹ szczególne znaczenie
dla konstrukcji to¿samoœci, przyjaŸni, wymiany myœli i uczuæ, sprzyjaj¹ roz-
wojowi perspektyw ¿yciowych, kreatywnoœci, poszerzaj¹ horyzonty. Cz³on-
kowstwo w grupie spo³ecznej dostarcza mo¿liwoœci porównywania siebie
i innych, dostarcza równie¿ wzorców postêpowania. Poczucie przynale¿no-
œci do grupy, dostrzeganie podobieñstwa do niej kszta³tuje poczucie MY.
Równoczeœnie postrzeganie odrêbnoœci w³asnej grupy od innych grup
wprowadza podzia³ ró¿nicuj¹cy – MY i INNI. Tak formuje siê spo³eczna to¿-
samoœæ i ró¿nicowanie na „swoich” i „obcych”, przy czym kryteria ró¿nico-
wania mog¹ byæ czêsto nieznane i p³ynne (Tajfel 1978), a mimo to istnieje
tendencja do faworyzowania „swoich”. 

Przynale¿noœæ do grupy lub kategorii spo³ecznej mo¿e byæ lub nie byæ
przedmiotem satysfakcji, mo¿e byæ z wyboru (grupa odniesienia), ale mo¿e
byæ przymusowa, na przyk³ad jeœli wyznaczaj¹ j¹ kryteria biologiczne (ko-
lor skóry). Jeœli z przynale¿noœci¹ do grupy ³¹czy siê negatywna ocena lub
ostracyzm, wykluczenie, etnocentryzm, ograniczenie funkcjonowania
w spo³eczeñstwie, mo¿e ona inspirowaæ dzia³ania maj¹ce na celu zmianê
grupy. Jednostki nale¿¹ce do tej grupy mog¹ równie¿ staraæ siê o zmianê
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oceny swojej grupy w spo³eczeñstwie i istniej¹cej wobec niej dyskryminacji.
Grupy mniejszoœci etnicznych walcz¹ z etnocentryzmem w edukacji, organi-
zacje osób niepe³nosprawnych o równe prawo dostêpu do pracy. Cz³onek
grupy mo¿e równie¿ bardziej lub mniej identyfikowaæ siê z grup¹ ze wzglê-
du na wartoœci polityczne i zmieni j¹, jeœli jej ideologia czy aktywnoœæ nie
odpowiada jego przekonaniom. 

To¿samoœæ jednostki nie da siê sprowadziæ do sumy identyfikacji grupo-
wych, nawet jeœli bierze siê pod uwagê kolejne identyfikacje w czasie. Na ce-
chy to¿samoœci osobistej, których nie mo¿na zredukowaæ do cech to¿samoœci
spo³ecznej, zwraca uwagê wielu autorów. Goffman np. podkreœla trwa³oœæ
cech, które j¹ charakteryzuj¹, oraz niepowtarzalny zespó³ cech biograficznych
zawartych w pamiêci, który pozwala wyró¿niæ jednostkê w sposób trwa³y.
Jednostka jest unikalna ju¿ w momencie urodzenia, nikt poza ni¹ nie rodzi
siê z tych samych rodziców, w tym samym miejscu i w tym samym czasie. 

Czynniki makrospo³eczne a to¿samoœæ jednostki

Powróæmy do przedstawionego wczeœniej wykresu, wskazuj¹cego na
czynniki kszta³towania to¿samoœci. Spo³eczny, narodowy, a nawet miêdzy-
narodowy kontekst wywiera wp³yw na nasze ¿yciowe doœwiadczenia, zako-
dowane w naszej œwiadomoœci. Zbyt ma³o mówi siê o wp³ywie pamiêci hi-
storii osobistej i narodowej na to¿samoœæ. Nie jest obojêtny dla kszta³towa-
nia to¿samoœci okres historyczny, w którym ¿yjemy. Nasza samoœwiado-
moœæ, jakkolwiek subiektywna, odzwierciedla rzeczywistoœæ spo³eczn¹. Po-
kolenia wojenne Polaków, a jeszcze w wiêkszym stopniu polskich ¯ydów,
maj¹ w swojej to¿samoœci zbiorowej cechy, których nie spotyka siê póŸniej.
Mówi siê o pokoleniu Polaków drugiej wojny œwiatowej, o pokoleniu „Soli-
darnoœci”. Pokolenia te mia³y specyficzne doœwiadczenia i szczególn¹ wie-
dzê, która wywar³a wp³yw na kszta³towanie to¿samoœci. Ksi¹¿ka Ma³gorza-
ty Melchior Zag³ada a to¿samoœæ opisuje losy ludnoœci ¿ydowskiej w Polsce
w czasie drugiej wojny œwiatowej: karanie œmierci¹ przez Niemców nie za
czyny, lecz za to¿samoœæ ¿ydowsk¹. Sam fakt przynale¿noœci do grupy ¿y-
dowskiej decydowa³ o œmierci. Aby móc uchroniæ siê od niej, nale¿a³o zmie-
niæ lub ukryæ to¿samoœæ. ¯ycie „na aryjskich papierach” poza murami getta
nie by³o wyborem to¿samoœci aryjskiej, lecz graniem roli „aryjczyka” w ce-
lu prze¿ycia wojny. Zmieniano to¿samoœæ nominaln¹: nazwisko, zachowa-
nie, rzeczywista to¿samoœæ pozostawa³a w ukryciu. Czasem po wojnie za-
trzymywano nazwisko, które „pomog³o” prze¿yæ, przez sentyment lub aby
ochroniæ siê przed stale zagra¿aj¹cym antysemityzmem (M. Melchior, 2004,
s. 424). Jednak¿e fragment ¿ycia jako Polka czy Polak w czasie okupacji móg³
pozostawiaæ œlady (np. dziewczynki ¿ydowskie ukrywane przez zakonnice
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lubi³y chodziæ na mszê, co dawa³o im poczucie spokoju i uczestnictwa we
wspólnocie, chodzi³y do koœcio³a nawet wtedy, kiedy przesta³y siê ukry-
waæ). Nie ma w tym nic dziwnego, to¿samoœæ cz³owieka nie jest sztywn¹
struktur¹, zw³aszcza w m³odoœci. Przed ocalonymi stawa³ dylemat, czy po-
zostaæ przy ¿ydowskiej to¿samoœci, czy te¿ j¹ odrzuciæ? Dylemat ten rozwi¹-
zywano na wiele sposobów. Nie zawsze w dokonywanych po wojnie
(i póŸniej) wyborach to¿samoœci dostrzegano wyraŸn¹ opozycjê czy alterna-
tywnoœæ miêdzy polskoœci¹ a ¿ydowskoœci¹; „Istnia³o przecie¿ wiele ró¿-
nych postaci polskoœci i ¿ydowskoœci” (Tam¿e, s. 432). Dziêki analizie bio-
grafii ocalonych ¯ydów, autorka dostrzega „subtelne przesuniêcia w obrê-
bie pewnych wymiarów to¿samoœci”, w identyfikowaniu siê z polskoœci¹
i ¿ydowskoœci¹, które nie neguj¹ ci¹g³oœci ca³ego ¿ycia. Zmiany to¿samoœci
definiowane jako zmiany sposobu definiowania siebie, swojej grupy odnie-
sienia i swojego zestawu ról zachodz¹, jak widzimy, pod wp³ywem wyda-
rzeñ historycznych (Tam¿e, s. 409). 

Czy to¿samoœæ jest struktur¹ czy procesem?

Jak stwierdzamy, ró¿ne wydarzenia i etapy ¿ycia zmuszaj¹ nas do no-
wych poszukiwañ to¿samoœci. Erikson pisze, ¿e takim okresem, który ³¹czyæ
siê mo¿e ze zmianami identyfikacji i co za tym idzie ze zmianami wartoœci
– jest okres dorastania. Jest to proces rozwojowy, nastêpuje konfrontacja
dawnych i nowych referencji to¿samoœciowych. Bywa, ¿e po tej konfrontacji
przekonania wyrobione na temat siebie staj¹ siê stabilne i nie zmieniaj¹ siê
przez ca³e ¿ycie. Jest to zapewne rzadsze w obecnym stuleciu ze wzglêdu na
iloœæ zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. 

Postrzeganie zespo³u cech okreœlaj¹cych w³asn¹ osobê w czasie i prze-
strzeni daje poczucie bycia kimœ jednym i tym samym. Poczucie jednoœci
i ci¹g³oœci ma charakter stabilizuj¹cy, daj¹cy poczucie bezpieczeñstwa. Jak
podkreœla³ Goffmann, jesteœmy niepowtarzaln¹ konstelacj¹ doœwiadczeñ,
która zapisana jest w naszej i tylko w naszej pamiêci, i która daje jednostce
poczucie odrêbnoœci. 

Zmiany losów przynosz¹ nowe doœwiadczenia, na przyk³ad podejmowa-
nie nowych ról, w wyniku czego powstaæ mog¹ konflikty elementów to¿sa-
moœciowych, co wymaga „reorganizacji” to¿samoœci. Przed imigrantami,
którzy otrzymali obywatelstwo nowego kraju, a stracili w³asne, mo¿e poja-
wiæ siê pytanie: „kim jestem?” Jako przyk³ad przedstawiam tu losy Turczyn-
ki, która otrzyma³a obywatelstwo niemieckie, trac¹c automatycznie obywa-
telstwo tureckie, czego nie akceptowa³a, chocia¿ ze wzglêdów pragmatycz-
nych by³o to bardzo korzystne. Posiadanie obywatelstwa daje prawo do pra-
cy i œwiadczeñ socjalnych, u³atwia integracjê. Oczywiœcie, wskutek zmiany
przepisów prawnych nie traci siê poczucia narodowego, ale mimo wszystko
prze¿ywa siê niepokoje zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ powrotu, z obrazem siebie
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w oczach innych, z obowi¹zkami lojalnoœci, z zachowaniem wartoœci patrio-
tycznych, z poczuciem spójnoœci w³asnej to¿samoœci.

Ci¹g³oœæ to¿samoœci a wartoœci

W zwi¹zku z adaptacj¹ do zmian pojawia siê pytanie o ci¹g³oœæ to¿samo-
œci. Ci¹g³oœæ wi¹¿e siê z trwa³oœci¹ wartoœci, które nadaj¹ ¿yciu sens, a które
nazywam wartoœciami centralnymi b¹dŸ naczelnymi. Prowadz¹c badania
polsko-francuskie nad spo³ecznikami, uderzy³a mnie d³ugotrwa³oœæ ich za-
anga¿owania na rzecz dobra publicznego lub grup spo³ecznych i jednostek
w sytuacji upoœledzenia (J. Koralewicz, H. Malewska-Peyre, 1998). Nasunê-
³a siê hipoteza o zwi¹zku miêdzy ci¹g³oœci¹ to¿samoœci a zaanga¿owaniem
opartym na silnie zinterioryzowanych wartoœcich centralnych. Te wartoœci
nadaj¹ce ¿yciu sens konstytuuj¹ JA AKSJOLOGICZNE jednostki. 

Jak definiujemy wartoœci? Wartoœci wi¹¿e siê z pojêciem „wyboru”, s¹ one
subiektywne. Wybory oznaczaj¹, ¿e coœ jest lepsze od czegoœ innego, ¿e jest po-
¿¹dane. Definiujemy tu wartoœci jako poznawcz¹ reprezentacjê stanów po¿¹-
danych, celów b¹dŸ idea³ów. Mog¹ to byæ wartoœci uniwersalne (prawa cz³o-
wieka), wartoœci zwi¹zane z uczestnictwem w grupie (jak np. patriotyzm),
wreszcie wartoœci bardzo osobiste, np. mi³oœæ do drugiego cz³owieka, mi³oœæ
matki do dziecka. Tak¿e w³adza i posiadanie s¹ dla niektórych ludzi wartoœcia-
mi centralnymi. Wartoœci te s¹ odporne na zmianê, a wiêc nadaj¹ ¿yciu sens.
Przytaczam fragment wywiadu z francuskim lekarzem, dzia³aczem, emigran-
tem z Algierii, który stworzy³ organizacjê Migration Santé, zajmuj¹c¹ siê opie-
k¹ zdrowotn¹ nad imigrantami (imigranci, zw³aszcza nielegalni, znajduj¹ siê
czêsto w niezwykle trudnych warunkach). Jego spontaniczna wypowiedŸ
obrazuje kszta³towanie to¿samoœci opartej o wartoœci. Formu³uje on nastêpuj¹-
co cele swojej organizacji: podniesienie godnoœci imigranta, promowanie jego
kultury, jego udzia³u w polityce i zapewnienie mu opieki lekarskiej: „wokó³
tych wartoœci kszta³tuje siê obecnie moje ¿ycie” (J. Koralewicz, H. Malewska-
Peyre, 1998). Godnoœæ imigranta sta³a siê dla niego wartoœci¹ naczeln¹. 

Spójne wartoœci centralne s¹ czynnikiem sprzyjaj¹cym ci¹g³oœci to¿samo-
œci i równowadze poznawczej. Równowaga poznawcza jednostki zostaje za-
chowana, jeœli wartoœci, które nadaj¹ sens jej istnieniu, pozwalaj¹ na adapta-
cjê do œrodowiska. W normalnych warunkach kultura zapewnia tak¹ zgod-
noœæ. Konflikt lub zmiana tych wartoœci wymaga refleksji nad sob¹ i nego-
cjacji wewnêtrznych. Przyk³adem takich sytuacji mo¿e byæ konwersja religij-
na czy zmiana przynale¿noœci do grupy politycznej, której cz³onkiem by³o
siê wiele lat, rozbicie ¿ycia rodzinnego, konflikt wartoœci, wokó³ których
kszta³towa³a siê to¿samoœæ we wczesnym okresie ¿ycia, z wartoœciami
póŸniejszego okresu ¿ycia.
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W warunkach szybkich zmian kulturowych konfrontowani jesteœmy rów-
nie¿ z nawa³em informacji, reklamy, wzorów, ról, propozycji, które trudno
uporz¹dkowaæ. Niektórzy amerykañscy psychologowie twierdz¹, ¿e trudno
mówiæ o jednoœci to¿samoœci (self), która odpowiada³aby wieloœci podejmo-
wanych ról spo³ecznych i zmiennoœci sytuacji (R.D. Ashmore, L. Jussim, 1997)
we wspó³czesnym œwiecie. W tym ujêciu wieloœæ to¿samoœci cz³owieka wy-
nika³aby z wieloœci pe³nionych ról, zaœ wieloœæ ról zale¿a³aby od sytuacji
i liczby wa¿nych osób w ¿yciu danej osoby (W. James za: R.D. Ashmore,
L. Jussim, 1997). Jednostka pe³ni¹ca te role, zgodnie z oczekiwaniami, nagra-
dzana jest akceptacj¹ otoczenia i pozytywnym obrazem w³asnej osoby, co
wzmacnia jej poczucie w³asnej wartoœci, jeœli jednak role te s¹ sprzeczne, wie-
loœæ ról mo¿e powodowaæ konflikt wartoœci. Konflikty centralnych norm kul-
turowych nabytych we wczesnym okresie ¿ycia mog¹ prowadziæ do kryzy-
sów to¿samoœci. Koncepcja „multiple selves” ujmuje trafnie fakt, ¿e zachowa-
nie cz³owieka mo¿e zmieniaæ siê wraz z pe³nion¹ rol¹, jednak¿e to¿samoœci
nie da siê sprowadziæ do wi¹zki ról. Koncepcja „multiple selves” nie jest
w stanie wyt³umaczyæ ci¹g³oœci to¿samoœci w czasie. Jednostka jest obdarzo-
na pamiêci¹ biografii, która nale¿y tylko do niej jednej. Œwiadczy o jej odrêb-
noœci: „Nie ma osobowej to¿samoœci bez wspomnienia, które j¹ czyni œwia-
dom¹, czyli bez historii uprzytomnionej” (L. Ko³akowski, 1995, s. 23). 

Zakoñczenie

Czy mo¿na szukaæ zwi¹zku miêdzy cechami to¿samoœci a niepe³no-
sprawnoœci¹? W du¿ej mierze zale¿y to od rozumienia tych terminów.
W miêdzynarodowych klasyfikacjach niepe³nosprawnoœæ jest ró¿nie rozu-
miana i nie ma równie¿ jednolitej definicji to¿samoœci. W ostatnich doku-
mentach Œwiatowej Organizacji Zdrowia analizuje siê niepe³nosprawnoœæ
w trzech p³aszczyznach: 1) funkcjonowania organizmu (ewentualnych
uszkodzeñ i zaburzeñ o charakterze anatomiczno-fizjologicznym), 2) funk-
cjonowania jednostki (jej aktywnoœci i dzia³añ analizowanych pod k¹tem
ewentualnych ograniczeñ i zakresu potrzebnej pomocy) i 3) funkcjonowania
w spo³eczeñstwie i œrodowisku (uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym przy
ewentualnych barierach b¹dŸ u³atwieniach, tworzonych przez œrodowisko
materialne i spo³eczne, w którym cz³owiek ¿yje, zob. WHO 2002). Dzia³al-
noœæ instytucji pañstwowych, samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych
okreœla sytuacjê niepe³nosprawnych i sposób ich uczestnictwa w ¿yciu.

Jednym z celów niniejszego artyku³u by³o wskazanie na uzale¿nienie
miêdzy kszta³towaniem siê to¿samoœci od ca³oœci wp³ywów kontekstów bio-
logicznych i spo³ecznych, a nawet makrospo³ecznych, w jakich ¿yje jednost-
ka – co dotyczy równie¿ ludzi niepe³nosprawnych i ich to¿samoœci. 
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Przypomnimy, ¿e to¿samoœci nie traktujemy jako niezmiennej struktury,
lecz jako dynamiczny proces strukturyzuj¹cy doœwiadczenia i reprezentacjê
„Ja”. W procesie tym istniej¹ elementy bardziej i mniej zmienne, jak stan
w³asnego organizmu, pamiêæ biografii osobistej (tego kim jestem) i wartoœci
nadaj¹ce ¿yciu sens. Utrata pamiêci jest utrat¹ to¿samoœci, któr¹ definiujemy
jako samoœwiadomoœæ. Wartoœci naczelne systemu aksjologicznego jednost-
ki wydaj¹ siê wzglêdnie trwa³e – ich zmiana wymaga bowiem zarówno ne-
gocjacji konfliktów wewnêtrznych, dotycz¹cych spójnoœci i ci¹g³oœci to¿sa-
moœci, jak i zmiany rzeczywistych stosunków z ludŸmi. Obok elementów
bardziej trwa³ych, zmiennoœæ ¿ycia, nowe doœwiadczenia, nowe treœci po-
znawcze modyfikuj¹ obraz w³asnej osoby. Niepe³nosprawnoœæ nabyta wy-
maga czêsto reorganizacji ¿ycia, zmiany planów na przysz³oœæ, nowych pro-
jektów konfrontowanych ze œwiadomoœci¹ nowej sytuacji. To¿samoœæ jest
mechanizmem reguluj¹cym adaptacjê do potrzeb zmiennej rzeczywistoœci
i ci¹g³oœci systemu aksjologicznego i wizji œwiata. Czy zmienia siê wizja
œwiata i stosunek do wartoœci w zwi¹zku ze zmianami funkcjonowania na-
szego cia³a? Czy nastêpuje restrukturyzacja to¿samoœci? Zmiana zdrowia
i sprawnoœci w ci¹gu ¿ycia zapewne zmienia ró¿ne aspekty obrazu w³asnej
osoby. Co mo¿emy o tym powiedzieæ w zwi¹zku z naszymi rozwa¿aniami
nad to¿samoœci¹? 

Jeœli jednostkê niepe³nosprawn¹ charakteryzuj¹ cechy to¿samoœci pozy-
tywnej, m.in. przekonanie, ¿e w³asne dzia³ania maj¹ wp³yw na przebieg ¿y-
cia, na kszta³t codziennoœci, bêdzie ona aktywnie szukaæ œrodków poprawy
swego stanu, zwracaæ siê o pomoc do innych, stosowaæ przepisane leczenie
czy terapiê i równoczeœnie staraæ siê zajmowaæ czymœ po¿ytecznym lub przy-
jemnym, tym co jest mo¿liwe w jej sytuacji. Jak stwierdzono, ta aktywna stra-
tegia wystêpuje rzadziej przy to¿samoœci okreœlonej jako negatywna, któr¹
niejednokrotnie charakteryzuj¹ siê osoby niepe³nosprawne. Oczywiœcie, po-
moc innych ludzi, ich zrozumienie sytuacji, obecnoœæ s¹ wa¿nymi czynnika-
mi przeciwdzia³aj¹cymi stanom depresyjnym, które mog¹ wystêpowaæ przy
niesprawnoœci. Czasami mo¿e byæ konieczna pomoc specjalistyczna.

Sprawnoœæ fizyczna i zdrowie, wa¿ne wartoœci umo¿liwiaj¹ce rozwój jed-
nostki i uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, s¹ nierówno rozdzielone. Spo³e-
czeñstwo winno przeciwdzia³aæ tym nierównoœciom. Rozwój techniki po-
zwala coraz czêœciej zastêpowaæ czynnoœci fizyczne cz³owieka czynnoœciami
aparatury; pomoc niepe³nosprawnym jest wiêc mo¿liwa. Jestem przeciwna
traktowaniu ludzi niepe³nosprawnych jako grupy mniejszoœciowej. Niepe³-
nosprawnoœæ jest uniwersalnym doœwiadczeniem, zw³aszcza w czasach bar-
dzo szybkich zmian w œwiecie. Ci¹gle musimy nabywaæ nowe sprawnoœci
i proces ten nie ma koñca, jeœli chcemy uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym.
Bezradna sekretarka, która nie radzi sobie z komputerem, jest mo¿e w mniej
dokuczliwej sytuacji ni¿ cz³owiek, który musi nauczyæ siê chodziæ o kulach,
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niemniej jednak ka¿de z nich musi zdobyæ now¹ sprawnoœæ. Oczywiœcie, s¹
ró¿ne rodzaje niesprawnoœci i ró¿ne mo¿liwoœci indywidualnego ich prze-
zwyciê¿ania (odwo³ujemy siê tu do szerokiej definicji niepe³nosprawnoœci).
Mówi³am ju¿ o ludziach z marginesu spo³ecznego. Nale¿¹ oni do tych,
którzy czêsto nie maj¹ mo¿liwoœci przezwyciê¿enia trudnoœci codziennej eg-
zystencji. Pomoc spo³eczna na wielk¹ skalê jest tu konieczna. Nale¿y sprze-
ciwiaæ siê warunkom, które prowadz¹ do dehumanizacji ¿ycia ludzkiego.

Spo³eczeñstwo demokratyczne musi pomagaæ, a nie kategoryzowaæ, dys-
kryminowaæ i wykluczaæ, jeœli nie chce utraciæ wartoœci, na których opiera
siê jego to¿samoœæ zbiorowa. 
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JEDNOSTKA W ZMIENIAJ¥CYM SIÊ ŒWIECIE

Streszczenie
Artyku³ przedstawia refleksje nad kszta³towaniem siê to¿samoœci jednostki w szybko

zmieniaj¹cym siê œwiecie. To¿samoœæ traktujemy jako proces œwiadomoœci strukturyzuj¹-
cy doœwiadczenia przesz³e i obecne, uczucia, wartoœci, oceny siebie i projekty na przy-
sz³oœæ. Pewne elementy to¿samoœci zapewniaj¹ jej ci¹g³oœæ, inne zaœ – adaptacjê. Zmiana
stanu zdrowia i sprawnoœci mo¿e modyfikowaæ ró¿ne aspekty obrazu w³asnej osoby.
To¿samoœæ pozytywna sprzyja strategiom przeciwdzia³ania stresom i mo¿e pomóc
w trudnoœciach zwi¹zanych z niepe³nosprawnoœci¹.

S³owa kluczowe: to¿samoœæ i jej kszta³towanie, ci¹g³oœæ, adaptacja, to¿samoœæ pozytyw-
na, stres, niepe³nosprawnoœci 

AN INDIVIDUAL IN A CHANGING WORLD

Summary
The paper presents same reflections on costruction of individual identity in rapidly

changing societies. Identity is a dynamic mental processus, structuring of the past and
present and future experiences, values, sentiments and representations concerning a per-
son. Some research on adolescents show the impact of positive identity on the strategies
of coping with stress, sickness and health problems.

Key words: construction of identity, continuity of identity, adaptation, positive identi-
ty, stress, disability
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POSTAWY WOBEC NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
I OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Rozumienie pojêcia niepe³nosprawnoœci

„Niepe³nosprawnoœæ” – podstawowe pojêcie omawiane w tym artyku-
le – definiowana jest najczêœciej jako: „(...) obni¿ony – w stosunku do
norm ustalonych dla danej populacji – stan sprawnoœci organizmu, powo-
duj¹cy utrudnienie, a czêsto tak¿e ograniczenie funkcjonowania fizyczne-
go i psychicznego oraz zdolnoœci do pe³nienia ról spo³ecznych” (A. Sê-
kowski, 1994, s. 12). 

Tak sformu³owana definicja i inne bardzo do niej podobne (por. J. Zab³oc-
ki, 1997; T. Ga³kowski, 2003) uzupe³niane s¹ czêsto uwagami i refleksjami
ró¿nej natury. W nich zawarty jest tak¿e stosunek do niepe³nosprawnoœci. 

St. Kowalik (2000, s. 798–800) zauwa¿a, ¿e okreœlenia niepe³nospraw-
noœci ujmuj¹ j¹ zazwyczaj na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy
nieprawid³owo funkcjonuj¹cego organizmu (dysfunkcjonalnoœci organi-
zmu), a drugi – konsekwencji takiego stanu, czyli niepe³nosprawnoœci
spo³ecznej, „(...) która sprowadza siê do niezdolnoœci cz³owieka do pe³ne-
go uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym: pe³nienia ról spo³ecznych, wywi¹-
zywania siê z zadañ ¿yciowych zgodnych z oczekiwaniami spo³ecznymi,
podejmowania odpowiedniej aktywnoœci spo³ecznej” (s. 798), czy te¿ nie-
pe³nosprawnoœci psychologicznej, która „(...) polega na utracie czêœciowej
lub pe³nej zdolnoœci do podmiotowego organizowania w³asnego dzia³a-
nia, co z kolei utrudnia zaspokajanie potrzeb i wywi¹zywanie siê z zadañ
narzucanych przez otoczenie spo³eczne” (s. 800). Autor zwraca uwagê na
ró¿ne zale¿noœci miêdzy tymi poziomami. Mówi na przyk³ad, ¿e „zwi¹-
zek miêdzy dysfunkcj¹ organizmu i jej skutkami spo³ecznymi jest upoœre-
dniczony przez wielkoœæ niepe³nosprawnoœci psychologicznej” (s. 800).
Aby wiêc dobrze zrozumieæ osoby niepe³nosprawne, ró¿ne formy ich za-
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chowania, nale¿y uwzglêdniæ aspekt biologiczny, psychologiczny oraz
spo³eczny ich funkcjonowania. 

Na relatywny charakter okreœlenia niepe³nosprawnoœci zwraca uwagê D.
Kornas-Biela (1988), a tak¿e S. Vehmas (2004). Autorzy podkreœlaj¹, ¿e kryte-
ria stanu prawid³owego funkcjonowania („normalnego”) zale¿ne s¹ od okre-
su dziejowego, szerokoœci geograficznej i kultury, w której przysz³o ¿yæ spo-
³ecznoœciom. S. Vehmas (2004) mówi o tym, ¿e w³aœciwie niepe³nosprawnoœæ
(czy te¿ stan sprawnoœci cz³owieka inny ni¿ przyjête normy) jest konstruk-
tem i nale¿y go zawsze rozpatrywaæ przy uwzglêdnieniu spo³ecznego i kul-
turowego kontekstu. Autor ten twierdzi, ¿e w tym wzglêdzie istnieje swoista
umowa spo³eczna (która dzieli ludzi na sprawnych – stanowi¹cych wiêk-
szoœæ, i na niepe³nosprawnych – bêd¹cych mniejszoœci¹). Wed³ug D. Kornas-
-Bieli (1988) o tym, czy osobê uwa¿a siê za niepe³nosprawn¹ czy te¿ nie, de-
cyduje wiele czynników. Mog¹ byæ one natury podmiotowej (np. wiek osoby
zwi¹zany z ró¿nym tempem rozwoju poszczególnych procesów, wygórowa-
ne oczekiwania i nadmierne ambicje stawiane sobie, pewne cechy osobowo-
œci utrudniaj¹ce przystosowanie do wymagañ œrodowiska), ale te¿ zewnêtrz-
nej, spo³ecznej (np. zasób wiedzy, który nie jest ³atwy lub mo¿liwy do przy-
swojenia, nadmierne wymagania szkolne, postêp medycyny i techniki, wy-
magania œrodowiskowe i przyjête zwyczaje, które decyduj¹ o kanonach piêk-
na, sprawnoœci, m¹droœci, tolerancja œrodowiskowa ró¿nych rodzajów
odmiennoœci, poziom ¿ycia, istnienie udogodnieñ architektonicznych). 

Odwo³uj¹c siê do struktury bytowej osoby ludzkiej, W. Chudy (1988, s.
106–107) zauwa¿a, ¿e osoba niepe³nosprawna „nie jest osob¹ niepe³no-
sprawn¹ bytowo”. ¯adna istota bowiem nie mo¿e istnieæ lub byæ u³omna
w czêœci istotowej bytu (do której nale¿y np. „element istnienia, istoty, for-
my, materii”). W pozosta³ych czêœciach bytu, tj. integruj¹cych (zwi¹zanych
z materialnymi w³aœciwoœciami bytu) lub doskona³oœciowych (które dotycz¹
szczególnych zdolnoœci, doskona³oœci cz³owieka) wszystkich nas, jako byty
przygodne – charakteryzuj¹ immamentnie przypisane braki. Ró¿nice w tych
cechach s¹ iloœciowe, a nie jakoœciowe (czyli np. na ogromnym kontinuum
funkcjonowania w³adz umys³owych poszczególne osoby mog¹ znajdowaæ
siê w ró¿nych jego punktach). W. Chudy (1988), analizuj¹c myœl Jana Paw³a
II, ¿e „stan zdrowia fizycznego i umys³owego nic nie dodaje ani nic nie uj-
muje godnoœci osoby ludzkiej” pisze, ¿e niepe³nosprawnoœæ dotyczy wy-
miaru fizycznego lub psychicznego istnienia ludzkiego, ale nie wymiaru du-
chowego stanowi¹cego o godnoœci osobowej cz³owieka. 

Mimo ¿e pojêcie niepe³nosprawnoœci nie ma logicznego znaczenia w filo-
zofii osoby jako bytu, to mo¿na jednak, przyjmuj¹c teorie fenomenologiczne,
opisywaæ zjawisko niepe³nosprawnoœci, czyli ró¿ne prze¿ycia osoby o mniej-
szej sprawnoœci organizmu oraz prze¿ycia jej otoczenia. Gdy chodzi o prze-
¿ycia osoby niepe³nosprawnej, to mo¿na je podzieliæ na dwie grupy: pierw-

Ewa Zasêpa, Czes³aw Czaba³a, Ma³gorzta Starzomska24



sza dotyczy chêci przystosowania siê do otoczenia, przezwyciê¿enia istniej¹-
cego stanu (anga¿owane s¹ tu mechanizmy kompensacji i sublimacji), druga
zaœ zwi¹zana jest z poszukiwaniem jego sensu, nadania znaczenia swojemu
obecnemu ¿yciu, nadania sensu cierpieniu. Ta druga grupa prze¿yæ zoriento-
wana jest g³ównie na „wartoœci, które s¹ w stanie dope³niæ niewystarczalno-
œci bytu ludzkiego samego w sobie, absolutnoœci¹ uzupe³niæ wzglêdnoœæ, ko-
niecznoœci¹ istnienia – przemijalnoœæ, moc¹ – kruchoœæ” (W. Chudy, 1988,
s. 113). Niepe³nosprawnoœæ staje siê wiêc szans¹ oparcia swego projektu ¿y-
cia na wartoœciach najwy¿szych. Osoba niepe³nosprawna z wpisanym w swe
¿ycie horyzontem przygodnoœci i horyzontem œmierci widzi œwiat i zawarte
w nim wartoœci we w³aœciwych proporcjach, ¿yje jakby najwa¿niejszymi,
a zarazem najprostszymi wartoœciami (np. mi³oœæ, radoœæ, pokój, bezpieczeñ-
stwo, uczciwoœæ), odczuwaj¹c równoczeœnie dystans do rzeczy ambiwalent-
nych dla ogó³u spo³ecznoœci, jak np. zdrowie, kariera, bogactwo (Tam¿e). 

¯ycie osoby niepe³nosprawnej stanowi równie¿ szansê dla jej otoczenia.
Jest to szansa na znalezienie sensu ¿ycia, zrozumienia najistotniejszych
w nim rzeczy (jak na przyk³ad horyzontu przygodnoœci i œmierci nieodwra-
calnie wpisanych w los cz³owieka), przyswojenia wartoœci prostszych, a jed-
noczeœnie bardziej podstawowych, którymi ¿yje osoba niepe³nosprawna.
Jest to szansa na znalezienie w sobie mi³oœci do drugiego cz³owieka, kultu-
ry moralnej. Afirmacja osoby niepe³nosprawnej jako osoby ludzkiej (z racji
wartoœci godnoœci osobowej cz³owieka niepe³nosprawnego) „wyra¿aj¹ca siê
w konkretnych sytuacjach w formie pomocy, solidarnoœci, pociechy czy
zwyk³ej ¿yczliwoœci miêdzyludzkiej, jest podstawowym wyrazem prawid³o-
wego ¿ycia moralnego” (Tam¿e, s. 118). 

Temat niepe³nosprawnoœci porusza siê równie¿ w obrêbie psychologii god-
noœci w kontekœcie poszanowania lub nieposzanowania godnoœci drugiego
cz³owieka. Godnoœæ to, wed³ug B. Wojciszke i B. Stajniak (2001), poczucie jed-
nostki (i/lub jej otoczenia spo³ecznego), ¿e jest ona w pe³ni cz³owiekiem. Na po-
czucie to sk³adaj¹ siê przekonania jednostki, ¿e przys³uguj¹ jej wszystkie atry-
buty cz³owieczeñstwa, czyli przynale¿enie do w³asnej spo³ecznoœci, która defi-
niuje to pojêcie oraz spe³nianie we w³asnym postêpowaniu standardów sk³ada-
j¹cych siê na przyjêty w danej kulturze wzorzec w³aœciwego zachowania.

Jeœli posiadanie godnoœci oznacza spe³nianie definicji cz³owieczeñstwa,
to jej utrata oznacza, ¿e jednostka przesta³a tê definicjê spe³niaæ, a tym sa-
mym zosta³a wykluczona z kategorii „cz³owiek”. Destrukcja godnoœci ozna-
cza wiêc utratê to¿samoœci jednostki jako cz³owieka – nie w sensie biologicz-
nym, ale w sensie szeroko pojêtej, przede wszystkim psychospo³ecznej, de-
finicji cz³owieczeñstwa.

Utrata godnoœci mo¿e nast¹piæ wskutek albo w³asnych dzia³añ jednost-
ki, albo dzia³añ cudzych. Pierwszy przypadek nazwiemy samopozbawie-
niem godnoœci, drugi zaœ – odebraniem godnoœci przez innych. 
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O ile samopozbawienie godnoœci jest, jak nazwa wskazuje, spowodo-
wane przez jednostkê (czêsto w sposób niezamierzony), o tyle odebranie
godnoœci przez innych mo¿e nast¹piæ w wyniku obrazy, upokorzenia lub
dehumanizacji. Obraza polega na wykazywaniu, ¿e jednostka nie ma de-
finicyjnych cech cz³owieka czy te¿ cech cz³onka kategorii spo³ecznej. Upo-
korzenie jest dzia³aniem o podobnym celu, ale ma bardziej bierny w po-
równaniu z obraz¹ charakter i mo¿e polegaæ na zaniechaniu, np. lekcewa-
¿eniu lub celowym pominiêciu jednostki. Dehumanizacja mo¿e polegaæ
na poœrednim oddzia³ywaniu na jednostkê poprzez kszta³towanie warun-
ków, w jakich zmuszona jest ona przebywaæ. Czêsto s¹ to bardzo z³e wa-
runki (Tam¿e). 

Wydaje siê, ¿e wszystkie wymienione wczeœniej formy pozbawiania
godnoœci cz³owieka, którego autorami s¹ inni ludzie, mo¿na odnieœæ do osób
niepe³nosprawnych. Osoby niepe³nosprawne czêsto spotykaj¹ siê z obraz¹
ze strony innych, która dotyczy ich odmiennoœci, zw³aszcza w aspekcie fi-
zycznym. Czêsto wykluczane s¹ z tak zwanych „normalnych” spo³ecznoœci,
a ich prawa nie s¹ respektowane. Takie dzia³ania doprowadzaj¹ do izolacji
osoby niepe³nosprawnej, a jej mieszkanie staje siê wiêzieniem: boi siê wyjœæ,
bo nie chce kolejnych upokorzeñ ze strony przechodniów, a urzêdy nie re-
spektuj¹ jej praw do pracy i samorealizacji. 

Odczucia jednostki, która utraci³a godnoœæ, mo¿na okreœliæ jako poczu-
cie bycia nikim, poczucie utraty to¿samoœci, a tak¿e utraty to¿samoœci spo-
³ecznej w sensie zaniku kategorii MY. Towarzysz¹ temu bardzo przykre
emocje wstydu, lêku, ¿alu prowadz¹ce do coraz gorszego samopoczucia.
Prawdopodobnie te emocje nie s¹ obce osobom niepe³nosprawnym.

Postawy spo³eczne wobec osób niepe³nosprawnych

Istnieje wiele problemów z okreœleniem postaw spo³ecznych wobec osób
niepe³nosprawnych. 

Granofsky (1955, za: A. Sêkowski, 1994) stwierdza, ¿e badaj¹c postawy
wobec osób niepe³nosprawnych nale¿y braæ pod uwagê trzy kryteria: uczu-
cia skierowane do osób niepe³nosprawnych, nastawienia poznawcze oraz
zachowania spo³eczne. Negatywne postawy charakteryzuje zatem jako: wy-
stêpowanie uczucia litoœci, ciekawoœci, lêku, niedocenianie mo¿liwoœci osób
niepe³nosprawnych, zwracanie uwagi na braki fizyczne lub ograniczenia
psychiczne, izolowanie tych osób i wystêpowanie zak³opotania w kontakcie
z nimi. Pozytywne postawy cechuj¹ siê realn¹ ocen¹ mo¿liwoœci i ograni-
czeñ osób niepe³nosprawnych, akceptacj¹ tych osób, chêci¹ poznania cz³o-
wieka (jego potrzeb, zalet, osi¹gniêæ), a nie tylko jego inwalidztwa, chêci¹
wspó³pracy, ¿yczliwoœci¹ w relacjach z nim.
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Na przestrzeni wieków, zale¿nie od inter- i intrakulturowych warun-
ków, sytuacja i spo³eczne nastawienie do osób niepe³nosprawnych zmie-
nia³o siê. Zmiany te przebiega³y w kierunku coraz bardziej pozytywnych
do nich nastawieñ, tj. od postaw dyskryminacji dominuj¹cych w czasach
staro¿ytnych (poprzez postawy izolacji i opieki oraz segregacji) do
wspó³czeœnie g³oszonych nastawieñ integracyjnych (I. Obuchowska,
1995; G. Berkson, 2004). 

O istotnych zmianach w zakresie integracji osób niepe³nosprawnych
ze spo³eczeñstwem mówi¹ wyniki badañ socjologicznych (W. Derczyñ-
ski, 2000; B. Wciórka, J. Wciórka, 2000). Coraz wiêcej osób zna osoby nie-
pe³nosprawne (68% badanych), a tak¿e ma wœród przyjació³ takie osoby
(43%). Stwierdzono, ¿e 68% badanych deklaruje, ¿e osoby niepe³no-
sprawne powinny pracowaæ w zak³adach pracy wraz z osobami zdrowy-
mi przy specjalnie przystosowanych dla nich stanowiskach. Wa¿ne jest,
¿e badani dostrzegaj¹ sens pracy w ¿yciu osoby niepe³nosprawnej, bo-
wiem 72% spoœród nich uwa¿a, i¿ niepe³nosprawni powinni pracowaæ,
nawet gdy posiadaj¹ zabezpieczenie materialne w postaci renty. W bada-
niach stwierdzono równie¿, ¿e 69% osób zdrowych deklaruje chêæ nieod-
p³atnego pomagania osobie chorej czy niepe³nosprawnej w codziennych
sprawach ¿yciowych – jednak wa¿ny jest te¿ rodzaj niepe³nosprawnoœci.
Najchêtniej udzielano by pomocy osobie z powa¿n¹ chorob¹ serca, z wi-
docznym zniekszta³ceniem cia³a oraz niewidomej, zaœ najmniej chêtnie –
osobie niepe³nosprawnej ruchowo, z chorob¹ psychiczn¹, niegroŸn¹ dla
otoczenia, oraz niepe³nosprawnej umys³owo. 

W niektórych jednak pracach (E. Gorczycka, 1986; A. Ostrowska, J. Si-
korska, 1996; E. Zasêpa, 1998) wskazano, ¿e mimo aprobowanej ogólnie
idei integracji, deklarowaniu postaw akceptacji osób niepe³nosprawnych,
ci¹gle obawiamy siê kontaktu z tymi osobami oraz nie zawsze dostrzega-
my w nich partnerów ¿yciowych. H. Larkowa (1980) zwróci³a uwagê, ¿e
deklarowane (werbalne) postawy s¹ najczêœciej pozytywne, zaœ g³êbokie,
niezwerbalizowane – negatywne. Szczególnie du¿y dystans okazywany,
jak i spostrzegany, jest w stosunku do osób chorych psychicznie, narkoma-
nów, z chorob¹ alkoholow¹ oraz chorych na AIDS. B. Wciórka i J. Wciórka
(2000), W.A. Brodniak (2000a; 2000b), a tak¿e O. Singer (2001) wskazuj¹, ¿e
mimo i¿ wiêkszoœæ osób zdrowych deklaruje ¿yczliwe ustosunkowanie siê
do osób chorych psychicznie, to jednak charakteryzuj¹c je, u¿ywa okreœleñ
pejoratywnych oraz przypisuje im negatywne cechy, np. ¿e s¹ czêœciej ni¿
inni wyœmiewane i krzywdzone, bezradne i sk³onne do samobójstwa, bar-
dziej uci¹¿liwe i trudne we wspó³¿yciu, a tak¿e bardziej agresywne i nie-
bezpieczne dla otoczenia. Wœród ludzi zdrowych istnieje bardzo du¿a oba-
wa przed powierzeniem osobie chorej psychicznie odpowiedzialnych
funkcji spo³ecznych. 
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Uwarunkowania postaw wobec osób niepe³nosprawnych

Oprócz badañ dotycz¹cych charakterystyki postaw spo³ecznych wobec
osób niepe³nosprawnych, istniej¹ równie¿ prace poœwiêcone ich uwarunko-
waniom. Wœród czynników, które wp³ywaj¹ na to, jakie jest spo³eczne nasta-
wienie do nich, mo¿na wyró¿niæ ró¿ne zmienne demograficzne zwi¹zane
z otoczeniem spo³ecznym: wiek osób, p³eæ, miejsce zamieszkania, rodzaj wy-
kszta³cenia oraz uprawiany zawód. Wa¿ne znaczenie w tym wzglêdzie ma-
j¹ te¿ cechy osoby niepe³nosprawnej, np. rodzaj niepe³nosprawnoœci, jej „wi-
docznoœæ”, przyczyny jej powstania, cechy osobowoœci, a tak¿e sposób by-
cia osoby niepe³nosprawnej. 

Na przyk³ad gotowoœæ niesienia pomocy osobom niepe³nosprawnym de-
klaruj¹ najczêœciej osoby m³odsze (tj. uczniowie i studenci) i maj¹ce wy¿sze
wykszta³cenie (W. Derczyñski, 2000). Wiêkszoœæ badañ wskazuje, ¿e kobiety
bardziej akceptuj¹ osoby niepe³nosprawne i czêœciej gotowe s¹ im udzielaæ
pomocy (E. Zasêpa, 1998; W. Derczyñski, 2000; J. Krajewski, T. Flaherty, 2000;
M. Rubach, 2003). Wykonywanie praktyk religijnych jest czynnikiem, który
sprzyja wiêkszej akceptacji osób niepe³nosprawnych (W. Derczyñski, 2000).
Ponadto osoby, które czêœciej kontaktuj¹ siê z osobami niepe³nosprawnymi,
np. pracuj¹ z nimi, opiekuj¹ siê nimi na co dzieñ lub te¿ maj¹ przygotowanie
zawodowe zwi¹zane z prac¹ z osobami niepe³nosprawnymi, charakteryzuj¹
siê bardziej pozytywnymi postawami wobec osób niepe³nosprawnych (np.
H. Larkowa, 1970, 1980; Z. Sêkowska, 1988; A. Sêkowski, 1994; K. Zaramati-
dis, A. Papadaki, A. Gilde, 1999; T.L. Packer i in., 2000; J. Krajewski, T. Fla-
herty, 2000; A, Sêkowski, B. Witkowska, 2002; Ch. Chan i in., 2002).

Badania (M.T. Westbrook, V. Legge, M. Pennay, 1993) wskazuj¹, ¿e osoby
pochodz¹ce z ró¿nych krajów ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem postaw
wobec osób niepe³nosprawnych. Najbardziej pozytywne postawy ujawnili
Niemcy, nastêpnie Anglicy i W³osi, mniej pozytywne – Chiñczycy, Grecy
oraz Arabowie. W ka¿dej z tych narodowoœci najbardziej akceptowano oso-
by chore na astmê, cukrzycê, uk³ad kr¹¿enia i artretyzm, najmniej – osoby
chore na AIDS, niepe³nosprawne umys³owo oraz chore psychicznie. Podob-
n¹ zale¿noœæ miêdzy stopniem akceptacji niepe³nosprawnoœci a jej rodzaja-
mi znaleziono te¿ w innych badaniach (por. E. Zasêpa, 1998; W. Derczyñski,
2000; B. Wciórka, J, Wciórka, 2000). H. Larkowa (1980, s. 481) uwa¿a, ¿e ne-
gatywne postawy wobec osób niepe³nosprawnych mog¹ wyst¹piæ szczegól-
nie wtedy, gdy osoby te charakteryzuj¹ siê takimi cechami, jak np.: „(...)
dra¿liwoœæ, zgorzknia³oœæ, manifestowanie kalectwa, zbytnie ¿¹danie przy-
wilejów, unikanie innych osób, zamykanie siê w sobie, uskar¿anie siê na in-
walidztwo, biernoœæ i poddanie siê z rezygnacj¹ losowi albo znów sztuczne,
kpi¹ce z kalectwa zachowanie siê, a tak¿e z³oœliwoœæ, agresywnoœæ, nielicze-
nie siê z innymi oraz niedba³y i niechlujny wygl¹d”. 
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Istniej¹ te¿ uwarunkowania wewnêtrzne, zwi¹zane z cechami osobowo-
œci osób, które wartoœciuj¹ istnienie niepe³nosprawnych. 

Wed³ug A. Sêkowskiego (1994, s. 41), w badaniach poszukuj¹cych we-
wnêtrznych, osobowoœciowych uwarunkowañ postaw wobec osób niepe³-
nosprawnych uwzglêdnia siê m.in. „(...) za³o¿enie, ¿e nie ma zuniformi-
zowanych postaw wobec inwalidów charakterystycznych dla pewnych
grup spo³ecznych, ale ¿e postawy te s¹ charakterystyczne dla jednostki, jej
tylko w³aœciwe, a wiêc wynikaj¹ z osobowoœciowych cech i preferencji”.
A. Sêkowski i B. Witkowska (2002), przyjmuj¹c personalistyczne koncep-
cje cz³owieka, pisz¹, ¿e mo¿na wyró¿niæ szereg cech osobowoœci, które
warunkuj¹ okreœlone postawy wobec osób niepe³nosprawnych, na ich
podstawie mo¿na wnioskowaæ o prawdopodobnych zachowaniach osób
sprawnych w stosunku do osób niepe³nosprawnych. Poprzez oddzia³y-
wanie na cechy osobowoœci mo¿na próbowaæ modyfikowaæ istniej¹ce po-
stawy i zachowania osób sprawnych. Autorzy przytaczaj¹c wyniki badañ
ró¿nych naukowców wskazuj¹, ¿e bardziej negatywne postawy wobec
osób niepe³nosprawnych maj¹ osoby o osobowoœci autorytarnej i egalitar-
nej (Siller i in., 1967; Levine, 1972), cechuj¹ce siê wiêkszym poziomem do-
gmatyzmu, sztywnoœci poznawczej (Sherr, 1970), brakiem tolerancji na
wieloznacznoœæ oraz prostot¹ poznawcz¹ (Galbreath, 1972; Li, 1985), po-
nadto wysokim poziomem lêku i agresji. Wiêksza akceptacja osób niepe³-
nosprawnych wspó³wystêpuje z wewnêtrznym umiejscowieniem poczu-
cia kontroli i wy¿szym poziom empatii (Tseng, 1972; Siller, 1964) (za: A. Sê-
kowski, B. Witkowska, 2002). 

Osoby o bardziej pozytywnych postawach wobec osób niepe³nospraw-
nych charakteryzuj¹ siê wy¿szym poziomem inteligencji ogólnej, myœlenia
dywergencyjnego, samooceny (ogólnej oraz oceny stosunku do siebie i do
innych ludzi). Osoby te, w porównaniu z innymi o bardziej negatywnych
postawach, s¹ bardziej niezale¿ne od pola percepcyjnego, bardziej refleksyj-
ne oraz bardziej preferuj¹ wartoœci moralne, religijne, spo³eczne, a tak¿e ar-
tystyczno-estetyczne, mniej zaœ – wartoœci presti¿owe (Tam¿e).

B. Witkowska (2001) podjê³a siê okreœlenia psychologicznych determi-
nant postaw pracowników domów pomocy spo³ecznej dla osób przewlekle
chorych ze schorzeniami uk³adu nerwowego, a tak¿e wobec specyficznej ka-
tegorii niepe³nosprawnoœci – tj. osób chorych psychicznie, w stosunku do
których spo³eczeñstwo przejawia zazwyczaj negatywne postawy. Wyniki
badañ wskazuj¹, ¿e badani o bardziej pozytywnych postawach wobec osób
chorych psychicznie maj¹ wy¿szy poziom inteligencji ogólnej, mniejszy po-
ziom lêku, jako cechy, mniej ceni¹ wartoœci ekonomiczne, maj¹ lepsz¹ samo-
ocenê ogóln¹ oraz takich jej sk³adników, jak ocena w³asnych mo¿liwoœci in-
telektualnych, ocena stosunku do siebie i do ¿ycia oraz ocena stosunku do
innych ludzi. 
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H. Rubach (2003) analizowa³a problem zale¿noœci miêdzy ró¿nymi wymia-
rami obrazu siebie m³odzie¿y licealnej a jej postawami wobec osób niepe³no-
sprawnych. Oszacowañ dokona³a oddzielnie w grupie ch³opców i dziewcz¹t.
Autorka stwierdzi³a, ¿e ch³opcy o wiêkszej potrzebie opiekowania siê innymi,
bardziej lubi¹cy ludzi, bardziej taktowni w stosunku do innych, chêtniej
udzielaj¹cy im pomocy i wsparcia charakteryzuj¹ siê bardziej pozytywnymi
postawami wobec osób niepe³nosprawnych. Wiêksz¹ akceptacj¹ osób niepe³-
nosprawnych charakteryzuj¹ siê tak¿e ch³opcy bardziej pozytywnie nastawie-
ni do ¿ycia i do innych ludzi, bardziej konsekwentni w swym dzia³aniu, a tak-
¿e bardziej obowi¹zkowi oraz ceni¹cy dobr¹ organizacjê.

Wyniki, które uzyskano w grupie dziewcz¹t wskazuj¹, ¿e wiêksza akcep-
tacja osób niepe³nosprawnych ³¹czy siê istotnie z wiêkszym optymizmem
w przewidywaniu przysz³oœci, wiêksz¹ pracowitoœci¹, energi¹ w dzia³aniu,
uporem w d¹¿eniu do celu, solidnoœci¹, wiêkszym poczuciem obowi¹zku.
Dziewczynki, które przejawiaj¹ bardziej pozytywne postawy wobec osób
niepe³nosprawnych, charakteryzuj¹ siê równie¿ wiêksz¹ potrzeb¹ rozumie-
nia siebie i innych. Wykazuj¹ równie¿ wiêksz¹ potrzebê opiekowania siê in-
nymi, wiêksze nasilenie potrzeby afiliacji. S¹ ponadto bardziej œwiadome
rzeczywistoœci, niezale¿ne oraz tolerancyjne.

Przedmiotem innych badañ (E. Zasêpa, 2003) by³o okreœlenie zale¿no-
œci miêdzy postawami wobec ¿ycia a ustosunkowaniem siê do osób nie-
pe³nosprawnych. Wyniki wskazuj¹, ¿e bardziej pozytywne postawy wo-
bec osób niepe³nosprawnych wspó³wystêpuj¹ z silniejszym ujmowaniem
¿ycia jako wartoœci duchowej. Dla osób, które w wiêkszym stopniu ak-
ceptuj¹ niepe³nosprawnych, ¿ycie jest doœwiadczeniem, które pog³êbia
wiarê w Boga, budowaniem przyjaŸni z Bogiem i z ludŸmi, Bo¿ym pla-
nem, modlitw¹, d¹¿eniem ku zbawieniu, Bo¿ym darem i cudem, powo-
³aniem, wzrastaniem ku temu co wartoœciowe, wartoœci¹ sam¹ w sobie,
mi³oœci¹, okazj¹ do budowania w sobie dobra, drog¹. Stwierdzono, ¿e
dziewczêta o bardziej pozytywnych postawach wobec osób niepe³no-
sprawnych w wiêkszym stopniu pojmuj¹ ¿ycie jako wzrastanie ku doj-
rza³oœci, jako mo¿liwoœæ wewnêtrznego rozwoju, zadanie, spe³nianie
obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.

Bardziej pozytywne postawy wobec osób niepe³nosprawnych wspó³wy-
stêpuj¹ ze spostrzeganiem ¿ycia jako przyjemnoœci i odpoczynku, jako cze-
goœ, co daje radoœæ. Im bardziej badane dziewczêta deklarowa³y, ¿e ¿ycie ma
sens, ¿e jest ono czymœ piêknym, nadziej¹ na lepsze jutro, tym bardziej ujaw-
nia³y pozytywne postawy wobec osób niepe³nosprawnych. 

E. Maksimowicz (2003) podjê³a próbê wykazania, czy istnieje zale¿-
noœæ miêdzy poczuciem sensu ¿ycia a postawami wobec osób niepe³no-
sprawnych u studentek pedagogiki specjalnej. Okaza³o siê, ¿e istniej¹ do-
datnie, istotne statystycznie wspó³czynniki korelacji miêdzy postawami
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wobec osób niepe³nosprawnych a ogólnym poczuciem sensu ¿ycia, jak
te¿ jego sk³adnikami, tj. celami ¿ycia, afirmacj¹ ¿ycia, ocen¹ siebie, ocen¹
w³asnego ¿ycia, poczuciem wolnoœci i odpowiedzialnoœci. Znaczy to, ¿e
z bardziej pozytywnymi postawami wobec osób niepe³nosprawnych
wspó³wystêpuje wiêksze poczucie, i¿ ¿ycie ma sens i jest celowe. Osoby
bardziej akceptuj¹ce osoby niepe³nosprawne czêœciej stwierdzaj¹, ¿e cele,
do których d¹¿¹, daj¹ im pe³ne zadowolenie. Osoby prezentuj¹ce pozy-
tywne postawy cechuje entuzjazm i pe³nia ¿ycia oraz poczucie odpowie-
dzialnoœci, obowi¹zki traktuj¹ bardziej jako Ÿród³o zadowolenia i przy-
jemnoœci. S¹ przekonane, ¿e ¿ycie im siê dobrze uk³ada i jest czymœ war-
toœciowym. 

Wykazano ponadto, ¿e istnieje zale¿noœæ miêdzy poczuciem koherencji
a postawami wobec osób niepe³nosprawnych (E. Zasêpa, 2004). Wyniki ba-
dania grupy 16–19-letnich dziewcz¹t pokazuj¹ istnienie dodatnich, istotnych
statystycznie zale¿noœci miêdzy postawami dziewcz¹t wobec osób niepe³no-
sprawnych a poczuciem koherencji oraz jego sk³adnikami: zrozumia³oœci,
poczuciem zaradnoœci, sensownoœci. Osoby bardziej akceptuj¹ce ludzi nie-
pe³nosprawnych, deklaruj¹ce chêæ wspó³pracy z nimi, bardziej realnie spo-
gl¹daj¹ce na ich ograniczenia, a tak¿e dostrzegaj¹ce ich mo¿liwoœci i zdol-
noœci, s¹ w wiêkszym stopniu przeœwiadczone o mo¿liwoœci przewidywa-
nia œrodowiska zewnêtrznego, posiadaj¹ wiêksz¹ umiejêtnoœæ spostrzegania
bodŸców jako sensownych, uporz¹dkowanych, przewidywalnych, maj¹ te¿
wiêksze poczucie, ¿e posiadaj¹ odpowiednie zasoby potrzebne do sprosta-
nia trudnym sytuacjom, a tak¿e s¹ bardziej przeœwiadczone, i¿ istniej¹ dzie-
dziny ¿ycia warte zaanga¿owania. 

Równie¿ wyniki badañ przeprowadzonych przez Szewczyka (2003) po-
kazuj¹, ¿e bardziej pozytywne postawy wobec osób chorych psychicznie
maj¹ osoby (tj. pracownicy szpitala, pacjenci oddzia³ów wewnêtrznych te-
go¿ szpitala oraz mieszkañcy pobliskich osiedli) o wy¿szym poziomie po-
czucia koherencji. 

Badania, które poszukuj¹ psychologicznych uwarunkowañ postaw wo-
bec osób niepe³nosprawnych, s¹ bardzo wa¿ne w kontekœcie wspó³czesnych
pogl¹dów dotycz¹cych rehabilitacji. D.T. Wade, B.A. de Jong (2000), J.S. Ecc-
les, A. Wigfield (2002), R.J. Siegert, W.J. Taylor (2004), J.S. Siegert, K.M. Mc-
Pherson, W.J. Taylor (2004) podkreœlaj¹ znaczenie takich cech, jak motywa-
cja osoby do udzia³u w programach oraz odpowiednie opracowanie celów
dzia³añ rehabilitacyjnych. Poziom tych komponentów jest w du¿ej mierze
zale¿ny od cech specjalistów, którzy takie dzia³ania podejmuj¹ (np. od tego,
czy dobrze poznali i zrozumieli funkcjonowanie osoby i jej specyficzne pro-
blemy, czy spojrzeli na ni¹ w sposób ca³oœciowy), a tak¿e od cech najbli¿sze-
go i dalszego otoczenia (np. od cenionych wartoœci, postaw wobec osoby
niepe³nosprawnej, ogólnej kultury moralnej i etycznej). Pozytywne i odpo-
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wiedzialne nastawienie do osoby niepe³nosprawnej sprzyja nie tylko wzbu-
dzeniu motywacji do podjêcia i uczestniczenia w dzia³aniach rehabilitacyj-
nych, ale powoduje wzrost samooceny, dobrego samopoczucia, lepsze przy-
stosowanie do ró¿nych warunków ¿ycia, a tak¿e wy¿sz¹ jakoœæ ¿ycia w ró¿-
nych sferach (E. Minczakiewicz, 1996). 

Zakoñczenie

W artykule starano siê przeanalizowaæ refleksje ró¿nej natury skoncen-
trowane wokó³ pojêcia „niepe³nosprawnoœæ”. Przedstawiono próbê scharak-
teryzowania postaw spo³ecznych wobec osób niepe³nosprawnych oraz ich
psychospo³eczne uwarunkowania. 

W samych definicjach wyra¿a siê ju¿ stosunek do mo¿liwoœci funkcjo-
nowania osób niepe³nosprawnych. Takie definicje s¹ formu³owane g³ów-
nie na gruncie nauk medycznych, prawnych, ale te¿ psychologicznych
i pedagogicznych. Wskazanie na mniejsze mo¿liwoœci (g³ównie biologicz-
nej natury) tych osób jest na pewno wa¿ne dla podjêcia odpowiednich od-
dzia³ywañ rehabilitacyjnych, uwra¿liwienia otoczenia, ¿e obok istnieje
ktoœ s³abszy. Wa¿ne jest równie¿ upowszechnienie pogl¹dów filozoficz-
nych, które przyznaj¹ osobom niepe³nosprawnym status pe³nosprawnego
cz³onka spo³ecznoœci ludzkiej. Sens ich ¿ycia, poczucie godnoœci s¹ takie
same jak innych osób. 

Wyniki badañ socjologicznych wskazuj¹, ¿e spo³eczeñstwo ma coraz
bardziej pozytywne postawy wobec osób niepe³nosprawnych. Czêœciej
jednak pozytywne postawy deklarowane s¹ na poziomie przekonañ ni¿ na
poziomie zachowañ, w których jest nadal wiele odrzucenia i zachowañ
dyskryminuj¹cych. 

Rezultaty badañ dotycz¹ce charakterystyki postaw spo³ecznych wo-
bec osób niepe³nosprawnych, a tak¿e opracowywane wspó³czeœnie pro-
gramy rehabilitacyjne, które podkreœlaj¹ znaczenie aprobuj¹cego nasta-
wienia otoczenia do osoby niepe³nosprawnej dla uzyskania pozytyw-
nych efektów, stanowi¹ uzasadnienie do podejmowania badañ okreœlaj¹-
cych psychospo³eczne determinanty pozytywnych postaw wobec osób
niepe³nosprawnych. 

Wœród spo³ecznych czynników najistotniejsze wydaj¹ siê byæ: wykszta³-
cenie zwi¹zane z usprawnianiem, leczeniem, opiek¹ osób niepe³nospraw-
nych oraz czêstoœæ kontaktów, opiekowanie. Z tymi czynnikami ³¹czy siê
wiêksze zrozumienie problemów tych osób, wyrobienie pogl¹du na temat
niepe³nosprawnoœci, a nie wykorzystywanie istniej¹cych w otoczeniu nega-
tywnych stereotypów. Czêstszy kontakt z tymi osobami sprawia, ¿e to, co
dawniej by³o nieznane, budzi³o obawy, teraz zostaje wpisane w nasz¹ mapê
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poznawcz¹ rzeczywistoœci – jest jakby codziennoœci¹, któr¹ przyswoiliœmy,
nauczyliœmy siê, poznaliœmy i której nie musimy siê ju¿ obawiaæ. Przykre
napiêcia w kontaktach z niepe³nosprawnymi mo¿e stopniowo zanikaæ, po-
niewa¿ coraz lepiej wiemy, jak zachowywaæ siê wobec nich, jak udzielaæ po-
mocy, a tak¿e jak rozmawiaæ z nimi. 

Istniej¹ równie¿ wewnêtrzne uwarunkowania pozytywnych postaw wo-
bec osób niepe³nosprawnych. O pozytywnym wartoœciowaniu istnienia
osób niepe³nosprawnych mo¿na wnioskowaæ na podstawie wysokich walo-
rów intelektualnych, moralnych, realistycznej, dojrza³ej postawy do ¿ycia
oraz otwartej na innych osobowoœci osób pe³nosprawnych. 

Dla osób, które maj¹ pozytywne postawy wobec niepe³nosprawnych,
wiêksze znaczenie ma wymiar duchowy istnienia. Osoby te cechuj¹ siê
wiêkszym nasileniem metapotrzeby – czyli potrzeby sensu ¿ycia, s¹ bar-
dziej otwarte na œwiat, bardziej zaawansowane w procesie samotranscen-
dencji, ¿yj¹ w wiêkszej mierze wartoœciami, które prowadz¹ do Nadsensu.
Maj¹ one jakby, wg s³ów Frankla (1969, s. 113, za: Nelicki, 1999, s. 183),
wiêksze nasilenie konstytutywnej cechy bycia cz³owiekiem, która „(...) za-
wsze wskazuje na coœ, co jest skierowane ku czemuœ innemu ni¿ ono sa-
mo”. 
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POSTAWY WOBEC NIEPE£NOSPRAWNOŒCI I OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Streszczenie

Celem artyku³u jest przeanalizowanie ró¿nych uwag i refleksji dotycz¹cych pojêcia
„niepe³nosprawnoœæ”. Przedstawiono medyczne, psychologiczne, ale te¿ filozoficzne
punkty widzenia. Nastêpnie dokonano charakterystyki postaw spo³ecznych wobec osób
niepe³nosprawnych, a tak¿e ró¿nych czynników warunkuj¹cych te postawy. Czynniki te
pogrupowano na: spo³eczno-demograficzne oraz osobowoœciowe. Wœród spo³ecznych
czynników najistotniejsze wydaj¹ siê byæ: wykszta³cenie zwi¹zane z usprawnianiem, le-
czeniem osób niepe³nosprawnych oraz czêstoœæ kontaktów, opiekowanie siê nimi. Pozy-
tywne postawy wobec osób niepe³nosprawnych maj¹ osoby o wy¿szej inteligencji, ceni¹-
cy bardziej wartoœci moralne, maj¹ce bardziej realistyczn¹ postawê do ¿ycia, bardziej doj-
rza³¹, otwart¹ na innych osobowoœæ. 

S³owa kluczowe: niepe³nosprawnoœæ, postawy wobec osób niepe³nosprawnych 

THE ATTITUDES TOWARDS DISABILITY AND DISABLED PERSONS

Summary

The aim of this article is an analysis of different opinions regarding the concept of di-
sability. They include medical, psychological and the philosophical points of view. Sub-
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sequently there is a characteristic of social attitudes towards the disabled people, inclu-
ding the factors that contribute to such attitudes. They have been grouped into: social-de-
mographic and personality factors. Within the social factors the professional education
for working with the disabled persons and the frequency of contacts with them seem to
be the most vital issue. Positive attitudes towards the disabled people are most common
for people with higher IQ, who tend to prefer moral values, have a more realistic attitu-
de towards life and more mature, open personality. 

Key words: disability, attitudes towards the disabled 
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NOWE TENDENCJE W REHABILITACJI DZIECI
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ W ROSJI 

Badania zdrowia m³odego pokolenia w Rosji prowokuj¹ do g³êbokiej re-
fleksji nad stanem opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i socjal-
nej œwiadczonej równie¿ dzieciom z trudnoœciami rozwojowymi. Nabiera to
szczególnego wymiaru w kontekœcie rosn¹cej w ostatnich latach populacji
z zaburzeniami rozwojowymi, której osoby z upoœledzeniem umys³owym
stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê. 

W ostatnim dziesiêcioleciu obserwuje siê zmianê stosunku spo³eczeñ-
stwa do osób z niepe³nosprawnoœci¹. Pod wp³ywem humanistycznych
tendencji zwi¹zanych z demokratyzacj¹ rozpoczêto w Rosji dyskusjê nad
dotychczas stosowan¹ w pedagogice specjalnej trzystopniow¹ klasyfika-
cj¹ upoœledzenia umys³owego i nad samym terminem „upoœledzenie
umys³owe”. Do archiwum pedagogiki specjalnej od³o¿ono okreœlenia: de-
bilizm, imbecylizm, idiotyzm. Zniknê³y one z dokumentacji medycznej,
z piœmiennictwa naukowego i metodycznego, nie u¿ywa siê ich równie¿
w praktyce pedagogicznej. Powszechnie uznaje siê pejoratywnoœæ termi-
nu „oligofren” (a wiêc równie¿ i terminu oligofrenopedagogika), wskazu-
je on bowiem na ograniczenie oraz brak perspektyw jednostki na adapta-
cjê spo³eczn¹. Zamiast tych zdyskredytowanych okreœleñ zaczêto pos³ugi-
waæ siê nowymi okreœleniami-eufemizmami, które w oczach spo³eczeñ-
stwa i rodziny osób z upoœledzeniem umys³owym ³agodz¹ ich sytuacjê.
Najbardziej rozpowszechnione okreœlenia to: niepe³nosprawnoœæ (niedo-
statocznost) intelektualna, zaburzenia rozwoju umys³owego, problemy
rozwoju intelektualnego, specjalne potrzeby.

W orzeczeniach, jakie otrzymuj¹ rodzice obecnie, standardem jest nastê-
puj¹ca diagnoza: zahamowanie (zadier¿ka) rozwoju psychicznego lub zaha-
mowanie rozwoju psychicznego i rozwoju mowy. Z tak¹ diagnoz¹ dziecko
mo¿e byæ przyjête zarówno do przedszkola specjalnego (korekcyjnego), jak
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i, w zale¿noœci od decyzji rodziców i za zgod¹ dyrektora placówki, do
przedszkola ogólnodostêpnego. 

Odejœcie od klasycznego terminu „upoœledzenie umys³owe” sprowoko-
wa³o wiêc, z jednej strony – proces integracyjnego wychowania i nauczania,
z drugiej zaœ – koniecznoœæ podjêcia wielu problemów natury praktycznej
i naukowo-metodycznej. Po pierwsze, dzieci z diagnoz¹: zahamowanie
w rozwoju psychicznym i w rozwoju mowy, a wiêc te najbardziej potrzebu-
j¹ce pomocy pedagoga specjalnego, umieszczano w grupach logopedycz-
nych, w których najczêœciej nie otrzymywa³y korekcyjno-rozwijaj¹cego
wsparcia w wystarczaj¹cym zakresie.

Po drugie, radykalnie zmniejszy³a siê liczba przedszkoli dla dzieci z nie-
pe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹. W Moskwie takich placówek by³o 10, a pozo-
sta³o jedynie 5. Jednoczeœnie w klasach pocz¹tkowych szkó³ ogólnodostêp-
nych wyraŸnie zwiêkszy³a siê liczba uczniów z niepowodzeniami szkolny-
mi, poniewa¿ to w³aœnie do nich zaczêto przyjmowaæ dzieci z diagnoz¹ „za-
hamowanie rozwoju psychicznego”. 

Odejœcie od terminu „upoœledzenie umys³owe” spowodowa³o koniecznoœæ
otwarcia, zamkniêtych wczeœniej, przedszkoli korekcyjnych, a tak¿e zaowoco-
wa³o pojawieniem siê przedszkolnych grup diagnostycznych. W grupach tych
dzieci z orzeczeniem „zahamowanie w rozwoju psychicznym” otoczone zo-
sta³y wszechstronn¹ specjalistyczn¹ opiek¹, ukierunkowan¹ na kompensacjê
i korekcjê ich rozwoju. D³ugotrwa³a obserwacja dynamiki rozwojowej dzieci
pozwala na – w miarê obiektywne – wnioskowanie o ich potencjalnych mo¿-
liwoœciach i racjonalne zaplanowanie dalszej kariery szkolnej.

W ostatnich latach, pod wp³ywem nasilaj¹cego siê ruchu rodziców na rzecz
dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ oraz idei wychowania i nauczania
„w³¹czaj¹cego”, w Moskwie i Petersburgu zaczê³y powstawaæ przedszkola in-
tegracyjne. Na razie jednak trudno jeszcze wnioskowaæ, w jakim stopniu ta for-
ma wychowania jest korzystna dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Nie zgromadzono bowiem wystarczaj¹cych, rzetelnych danych ani o rozwijaj¹-
cym wp³ywie integracyjnego wychowania na dzieci z utrudnieniami w rozwo-
ju, ani o pozytywnym wp³ywie tego typu placówek na dzieci o prawid³owym
rozwoju. Perspektywicznoœæ wychowania „w³¹czaj¹cego” nie budzi jednak¿e
w¹tpliwoœci, jest bowiem uzasadniona wszechobecn¹ humanizacj¹ ¿ycia.

Na przestrzeni wielu lat prowadzono w Rosji badania nad rozwojem
dzieci z organicznymi uszkodzeniami oœrodkowego uk³adu nerwowego, po-
szukiwano nowych form organizacyjnych wychowania i nauczania, opraco-
wywano strategie korekcyjne (N.G. Morozowa, 1967; W.I. £ubowski, 1978;
N.D. Soko³owa, 2003). Dane zarówno rosyjskich, jak i zagranicznych bada-
czy dowodz¹, ¿e brak adekwatnej psychologiczno-pedagogicznej pomocy
we wczesnym dzieciñstwie i w wieku przedszkolnym prowadzi do patolo-
gizacji rozwoju, skutkuje wtórnymi zaburzeniami o pod³o¿u spo³ecznym
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(L.S. Wygotski, 2004; M. Koœcielska, 1998). Zaburzenia te u progu edukacji
dziecka mog¹ powodowaæ jego trudnoœci w podejmowaniu obowi¹zku
szkolnego i spe³nianiu wymagañ szkolnych i w nastêpstwie prowadziæ do
niepowodzeñ. W dzia³aniach pedagogicznych zasadne jest zatem, aby zapo-
biec nawarstwianiu siê problemów, jak najwczeœniejsze rozpoczêcie pracy
korekcyjno-rozwijaj¹cej z dzieæmi z utrudnieniami rozwojowymi. 

Wiek przedszkolny to wyj¹tkowy, unikalny okres w ¿yciu cz³owieka. To czas
aktywnego poznawania otaczaj¹cego œwiata, odkrywania znaczenia miêdzy-
ludzkich stosunków, kszta³towania siê œwiadomoœci w³asnej osoby w systemie
œwiata przedmiotów i œwiata spo³ecznego, rozwoju zdolnoœci poznawczych.
A.N. Leontiew (1981) rozpatrywa³ wiek przedszkolny, jako okres kszta³towania
siê przysz³ej osobowoœci. Autor ten nazywa³ pierwsze 7 lat ¿ycia okresem
„ucz³owieczenia” i podkreœla³, ¿e w³aœnie w tym czasie dochodzi do opanowa-
nia podstawowych gatunkowych cech cz³owieka – jêzyka, specyficznych form
zachowania, zdolnoœci do dzia³alnoœci produktywnej. W tym szczególnym
okresie ¿ycia powstaje i intensywnie rozwija siê zdolnoœæ do reprezentowania
rzeczywistoœci za pomoc¹ znaków i symboli. Wzmacnia to znaczenie i wartoœæ
pracy korekcyjnej z niepe³nosprawnymi dzieæmi w wieku przedszkolnym.

Poszukiwanie nowych form, treœci i metod pracy korekcyjno-rozwijaj¹cej
w przedszkolach zwi¹zane jest ze zmian¹ spo³ecznego nastawienia do dzie-
ci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, a tak¿e tendencj¹ do w³¹czania ich
w œrodowisko rówieœników o prawid³owym rozwoju. W aktualnych poszu-
kiwaniach wsparcia daje siê równie¿ zauwa¿yæ wzmocnienie roli rodziny
w procesie rehabilitacji. Rosyjski system opieki i wychowania dzieci z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ stara siê dostosowaæ swoje struktury do zmian
zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. Obecnie istnieje mo¿liwoœæ organizowania
nastêpuj¹cych typów placówek: przedszkoli o charakterze kompensacyjnym,
specjalnych przedszkolnych domów dziecka, przedszkolnych oddzia³ów
w strukturze szkó³ specjalnych, oœrodków rehabilitacyjnych, wyspecjalizo-
wanych grup w strukturze przedszkoli ogólnodostêpnych, korekcyjnych
grup czasowego pobytu w strukturze przedszkoli ogólnodostêpnych i przed-
szkoli o charakterze kompensacyjnym, konsultacyjnych grup w przedszko-
lach o charakterze kompensacyjnym. Dzieci ze z³o¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹
otrzymuj¹ pomoc w ramach indywidualnego nauczania domowego. We
wszystkich typach placówek œwiadczona jest kompleksowa pomoc – psycho-
logiczna, pedagogiczna i medyczna. Praca korekcyjna prowadzona jest zgo-
dnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Oœwiaty programami. Ka¿dy
program ma podbudowê teoretyczn¹ i jest zweryfikowany empirycznie. 

Wiêkszoœæ dotychczasowych programów rehabilitacji dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ odzwierciedla³a funkcjonalne podejœcie, polegaj¹-
ce na oddzielnym kszta³towaniu poszczególnych funkcji psychicznych (per-
cepcji, uwagi, pamiêci, wyobraŸni, mowy, myœlenia). Jego skutecznoœæ
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w œwietle najnowszych badañ neuropsychologii i praktyki rehabilitacji bu-
dzi wiele w¹tpliwoœci (E.G. Simernickaja, 1985; A.W. Semenowicz, 2002).
Niezbêdne zatem staje siê wypracowanie w rehabilitacji nowego, uzasadnio-
nego naukowo podejœcia, uwzglêdniaj¹cego wspó³czesne tendencje w wy-
chowaniu przedszkolnym oraz wyniki badañ neuropsychologii, celem okre-
œlenia obszarów i metodycznych aspektów jego realizacji. W szczególnoœci
konieczne jest: stworzenie modelu wychowania ukierunkowanego na oso-
bowoœæ dziecka, zmiana charakteru relacji doros³y-dziecko, uwzglêdnie-
nie nowych form komunikacji w grupie integracyjnej.

Teoretyczn¹ podstaw¹ korekcyjnych strategii wychowania przedszkolne-
go dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ klasyczne za³o¿enia o tych
samych ogólnych prawid³owoœciach rozwoju w normie i w patologii, o ist-
nieniu okresów sensytywnych, o relacjach nauczania i rozwoju, o znaczeniu
dzia³ania i roli znaku w rozwoju spo³ecznym dziecka (A.N. Leontiew, 1981;
A.W. Zaporo¿ec, 1986; J. Piaget, B. Inhelder, 1996; L.S. Wygotski, 2004).
Przyjrzyjmy siê bli¿ej g³ównym obszarom oddzia³ywañ korekcyjnych. 

Relacja doros³y-dziecko. Jednym z podstawowych warunków zapew-
niaj¹cych efektywnoœæ dzia³añ korekcyjno-rozwijaj¹cych jest zgodnoœæ ro-
dzaju interakcji pedagog-dziecko z potrzebami rozwojowymi wychowanka
(£.I. Bo¿owicz, 1979; H. Olechnowicz, 1994; J.O. Smirnowa, 2003). W proce-
sie komunikacji nale¿y uwzglêdniæ specyfikê funkcjonowania dziecka z da-
n¹ niepe³nosprawnoœci¹, strukturê zaburzenia, a tak¿e jego aktualny i po-
tencjalny poziom rozwoju (D.B. Elkonin, 1960; L.S. Wygotski, 2004). 

Periodyzacja stworzona na podstawie norm rozwojowych jest dla pedago-
ga specjalnego drogowskazem w interakcjach z niepe³nosprawnymi dzieæmi.
Kiedy podmiotem interakcji jest dziecko, którego rozwój jest utrudniony, do-
ros³y pe³ni w kontaktach bardziej odpowiedzialn¹ rolê. Dzieci z uszkodze-
niem oœrodkowego uk³adu nerwowego wykazuj¹ niski poziom aktywnoœci
poznawczej, dlatego te¿ osob¹ inicjuj¹c¹ kontakty jest nauczyciel. 

Na pierwszym etapie pracy z ma³ym dzieckiem (do 3. roku ¿ycia) peda-
gog kieruje swoje wysi³ki przede wszystkim na zaspokojenie jego potrzeby
ruchu, potrzeby emocjonalnej komunikacji, potrzeby poznawania nowych
przedmiotów. W tym czasie wa¿ny jest rozwój poznawczej funkcji rêki i ko-
ordynacji sensoryczno–motorycznej. W procesie manipulacji przedmiotami
budzi siê poznawcze zainteresowanie: „Co to?”, rozwija siê naœladownic-
two, emocjonalna, rzeczowa komunikacja. Jednoczeœnie pojawia siê aktyw-
noœæ werbalna. Doros³y stwarza warunki do rozwoju aktywnoœci poznaw-
czej dziecka ukierunkowanej na funkcjonalne cechy obiektów („Co z nim
mo¿na robiæ?”, „Jakie jest jego znaczenie?”) i wspomaga kszta³towanie siê
struktury czynnoœci przedmiotowej (E. Kulesza, 2005).

We wczesnym dzieciñstwie nauczyciel wzbogaca doœwiadczenia senso-
ryczne dziecka, rozwija zdolnoœci funkcjonowania symbolicznego np. przez
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kszta³towanie umiejêtnoœci wykorzystania przedmiotów-zastêpników (J.
Piaget, B. Inhelder, 1996; D.B. Elkonin, 1999). Pedagog pochwala wszelkie
próby rysowania i uczy dziecko dostrzegaæ w rysunku podobieñstwo do
rzeczywistych obiektów. Rozwija zatem zdolnoœæ tworzenia asocjacji – desy-
gnat a reprezentacja. Wa¿nym celem komunikacji jest zaspokojenie potrzeby
uznania przez dostrze¿enie najmniejszych osi¹gniêæ dziecka. Dziêki temu
stopniowo kszta³tuje siê œwiadomoœæ „Ja”.

Na drugim etapie pracy (w wieku od 3 do 5 lat) interakcja doros³y-dziec-
ko oparta jest na szczególnej wra¿liwoœci dziecka na wp³ywy spo³eczne.
G³ównym rodzajem komunikacji jest teraz równoprawne wspó³dzia³anie,
partnerstwo nauczyciela i ucznia z jednoczesnym pobudzaniem jego samo-
dzielnoœci i inicjatywy. W tym czasie kszta³tuje siê pozytywna, emocjonalna
percepcja rówieœników. Pe³nowartoœciowe kontakty z kole¿ankami i kolega-
mi najlepiej rozwijaj¹ siê w procesie wspólnej zabawy, a tak¿e podczas wy-
konywania wspólnych zadañ w grupie przedszkolnej. 

Nauczyciel zaspokaja potrzebê dziecka w uznaniu jego osi¹gniêæ. Chwa-
li je za najmniejszy nawet wysi³ek, nie zwraca uwagi na niedoskona³oœci
i niedoci¹gniêcia. W ten sposób kszta³tuje siê wiarê dziecka we w³asne si³y,
dumê z dokonañ i poczucie w³asnej wartoœci. Stopniowo pojawia siê nowy
rodzaj komunikacji: osobisty, pozakontekstowy (M.I. Lisina, 1986). 

Podsumowuj¹c, wzajemne relacje pedagoga z dzieckiem z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ ukierunkowane s¹ na wzbudzenie i stymulowa-
nie procesu kszta³towania siê poczucia to¿samoœci dziecka w ró¿nych wy-
miarach: obraz „Ja”, „Ja” i moje miejsce wœród rówieœników i doros³ych, „Ja”
w œwiecie przyrody, „Ja” w czasie i przestrzeni.

Emocjonalny i spo³eczno-indywidualny rozwój. Przejœcie od wczesnego
dzieciñstwa do wieku przedszkolnego to okres krytyczny, okres, w którym
pojawia siê œwiadomoœæ „Ja”. Manifestuje siê to w d¹¿eniu do samodzielno-
œci i dumy z w³asnych osi¹gniêæ. Zmienia siê stosunek do otaczaj¹cego œwia-
ta, wzrasta zainteresowanie kontaktami i relacjami spo³ecznymi. W tym cza-
sie zmienia siê tak¿e wiod¹cy rodzaj dzia³alnoœci i typ komunikacji, rozwija
siê myœlenie obrazowe, pojawia siê dzia³alnoœæ produktywna (np. rysowanie,
lepienie) oparta na wykorzystaniu symbolicznych œrodków wyrazu. W cen-
trum zainteresowania dziecka jest teraz cz³owiek, jego praca i relacje miêdzy-
ludzkie. Zachodzi burzliwy rozwój samoœwiadomoœci, poznawania siebie,
dziecko „odkrywa” istnienie rówieœnika i nawi¹zuje z nim emocjonalny, rze-
czowy, pozakontekstowy kontakt osobisty. Wspó³dzia³anie w grupie kszta³-
tuje relacje rówieœnicze, powstaj¹ pierwsze wyobra¿enia o systemie wartoœci. 

Rozwój spo³eczny dziecka w tym wieku polega w³aœnie na tworzeniu wy-
obra¿eñ o etycznych normach i prawid³owoœciach, których nale¿y przestrze-
gaæ w spo³eczeñstwie. Kszta³tuj¹ siê takie cechy osobowoœci, jak zdolnoœæ do
naœladownictwa spo³ecznego, identyfikacja, porównanie i wybór modelu do
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naœladowania. Dzieci w tym okresie wykazuj¹ du¿¹ wra¿liwoœæ na ocenê ich
osi¹gniêæ przez doros³ych. W miarê wzrastania kontroli nad w³asnym zacho-
waniem oraz doœwiadczeñ wynikaj¹cych ze wspó³dzia³ania z doros³ymi
i rówieœnikami dziecko wypracowuje w³asne stanowisko, kszta³tuje siê jego
ocena i preferencje spo³eczne oraz pozycja w grupie rówieœniczej. 

Emocjonalny rozwój dziecka jest œciœle zwi¹zany zarówno z jego spo³ecz-
n¹ pozycj¹ w grupie rówieœniczej, jak i miejscem zajmowanym w rodzinie.
Wybitny psycholog dzieciêcy D.B. Elkonin (1960) wskazywa³, ¿e Ÿród³a wy-
¿szych ludzkich emocji (np. mi³oœci, nienawiœci) tkwi¹ we wczesnym dzie-
ciñstwie. Jeœli emocjonalna komunikacja zostaje zaburzona, to dalszy rozwój
dziecka jest wolniejszy i jakoœciowo gorszy.

Rozwój emocjonalny i spo³eczno-indywidualny dzieci z niepe³nospraw-
noœci¹ umys³ow¹ przebiega specyficznie. Charakteryzuj¹ siê one niskim po-
ziomem emocjonalnej reaktywnoœci, mniejsz¹ zdolnoœci¹ do „zara¿ania siê"
emocjami i naœladowania emocji, s³ab¹ reakcj¹ na nowoœæ (A.W. Zaporo¿ec,
1986). Niemowlêta d³ugo nie rozpoznaj¹ swojej mamy i ich reakcje na jej wi-
dok s¹ s³abo zabarwione emocjonalnie. OpóŸniony jest proces kszta³towania
siê systemu „My” (ja i mama), który jest wynikiem rzeczowego wspó³dzia-
³ania w toku przedmiotowej aktywnoœci. Wskutek tego wydzielenie „Ja”
z systemu „My” nie tylko przesuniête jest w czasie, ale równie¿ s³abo siê
manifestuje. Dziecko nie d¹¿y do samodzielnoœci i czêsto wykazuje obojêt-
ny stosunek do efektów swoich dzia³añ. 

Przedszkolak z trudem dostrzega i wyodrêbnia rówieœnika, dlatego te¿
przyswojenie sposobów wspó³dzia³ania, kszta³towanie stosunków partner-
skich przebiega znacznie wolniej ni¿ u jego kolegów i kole¿anek o prawid³o-
wym rozwoju psychoruchowym. Dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹
zazwyczaj bawi¹ siê obok siebie, a nie razem. Wiêkszoœæ dzieciêcych proble-
mów pojawiaj¹cych siê podczas aktywnoœci rozwi¹zuje doros³y. 

Przyczyny zaburzeñ w kszta³towaniu siê osobowoœciowych cech dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w du¿ej mierze maj¹ pozaorganiczny
charakter. OpóŸnienie i s³aba manifestacja okresów krytycznych bardzo czê-
sto zwi¹zana jest z deficytem w emocjonalnej rzeczowej komunikacji z do-
ros³ym (R.¯. Muchamedrachimow, 2003).

Praca korekcyjna winna byæ zatem ukierunkowana na: a) kszta³towanie
u dziecka œwiadomoœci „Ja” i obrazu „Ja”, b) „odkrycie” rówieœnika, c) roz-
wój emocjonalnej pozytywnie zabarwionej percepcji rówieœnika oraz d) na-
ukê umiejêtnoœci wspó³dzia³ania. Wa¿ne jest tak¿e rozwijanie zdolnoœci do
odtwarzania stosunków spo³ecznych w ró¿nego typu sytuacjach. Nauczanie
nale¿y oprzeæ na modelowaniu z wykorzystaniem ró¿nych alfabetów kodo-
wania, w tym zastêpników i symboli. Takie postêpowanie jest zgodne
z twierdzeniem L.S. Wygotskiego (2004) o tym, ¿e specjalne wychowanie na-
le¿y podporz¹dkowaæ wychowaniu spo³ecznemu. 
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Rozwój emocjonalny i spo³eczno-indywidualny dziecka z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w wieku przedszkolnym mo¿na realizowaæ:
1. W toku specjalnych zabaw i æwiczeñ, których celem jest kszta³towanie

wyobra¿eñ o sobie, doros³ych, rówieœnikach oraz nauka sposobów wspó³-
dzia³ania. Zabawy mog¹ byæ organizowane jako samodzielne zajêcia, ale
tak¿e mog¹ stanowiæ fragment innych zajêæ zgodnie z pedagogicznym za-
mys³em nauczyciela.

2. Podczas zespo³owego rysowania, lepienia, konstruowania, wykonywania
czynnoœci samoobs³ugowych i porz¹dkowych ze szczególnym zaakcento-
waniem spo³ecznego charakteru tych czynnoœci. 

3. W procesie zabaw tematycznych i teatralizowanych, w których dostrze¿e-
nie, uœwiadomienie sobie i odtworzenie stosunków spo³ecznych jest
g³ównym œrodkiem i celem.

4. W toku pracy nad rozwojem mowy: opowiadanie o osobistych doœwiad-
czeniach dziecka, opowiadanie o tym, co zosta³o zrobione, wymyœlanie te-
kstu do roli w teatralizowanych zabawach – dramatyzacjach.

5. W ¿yciu codziennym: zwrócenie uwagi na obecnoœæ rówieœników, nauka
udzielania pomocy koledze, kole¿ance, doros³emu, udzia³ we wspólnych
pracach grupy, wspólne wyra¿anie radoœci z wykonanej pracy i inne.
Rozwój sensoryczny. Wiek przedszkolny to okres kszta³towania siê za-

równo zewnêtrznych czynnoœci na materiale praktycznym, jak i czynnoœci
wewnêtrznych, umys³owych. Na pograniczu wczesnego dzieciñstwa i wie-
ku przedszkolnego w strukturze percepcji zachodz¹ istotne jakoœciowe
zmiany. Percepcja staje siê analityczna i zró¿nicowana, ukierunkowana na
doros³ego jako na Ÿród³o informacji (rzeczowa komunikacja). Oprócz istnie-
j¹cych ju¿ pytañ poznawczych: „Co to?”, „Co mo¿na z tym zrobiæ?”, „Do
czego s³u¿y ten przedmiot?”, u dziecka pojawia siê zupe³nie nowe pytanie:
„Dlaczego przedmiot jest tak zbudowany?”. Pytanie to pobudza je do po-
szukiwania odpowiedzi w œwiecie zewnêtrznych przestrzennych w³aœciwo-
œci przedmiotów. Jest to mo¿liwe dziêki wzrokowej analizie kszta³tów, wiel-
koœci, kolorów, po³o¿enia w przestrzeni i stopniowemu dostrzeganiu zwi¹z-
ków pomiêdzy w³aœciwoœciami zewnêtrznymi a funkcjonalnymi cechami
obiektów. 

W tym okresie rozwojowym doskonal¹ siê percepcyjne czynnoœci dziec-
ka zwi¹zane z identyfikacj¹ obiektów (rozpoznawanie na podstawie porów-
nania i ustalenia ró¿nicy lub podobieñstwa pomiêdzy nimi: taki sam – nie
taki sam), pojawia siê mo¿liwoœæ porz¹dkowania przedmiotów ze wzglêdu
na ich funkcje, cechy przestrzenne i jakoœciowe. Pod koniec wieku przed-
szkolnego dziecko jest zdolne do samodzielnego wyodrêbnienia zasady, we-
d³ug której mo¿na dokonaæ klasyfikacji i seriacji. Percepcja staje siê coraz
bardziej z³o¿ona, ca³oœciowa i uniwersalna, co pozwala percypowaæ i rozu-
mieæ zarówno zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne relacje pomiêdzy zjawiskami. 
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Rozwój sensoryczny dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przebie-
ga z du¿ymi trudnoœciami. A w szczególnoœci, w przedmiotowej dzia³alnoœci
dzieci te nie wyró¿niaj¹ przestrzennych cech obiektów, zaburzona jest ich ak-
tywnoœæ orientacyjno-badawcza. Bez specjalnego nauczania wzrokowa orien-
tacja w warunkach wykonania zadania u tych dzieci w wieku przedszkol-
nym kszta³tuje siê z du¿ymi problemami. Wp³ywa to niekorzystnie na
przedmiotowe i przedmiotowo-zabawowe czynnoœci (najczêœciej zastêpowa-
ne s¹ one aktywnoœci¹ manipulacyjn¹), nie sprzyja równie¿ rozwojowi dzie-
ciêcego rysunku, który pozostaje na poziomie bazgrot. Percepcjê dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ cechuje wolne tempo i fragmentarycznoœæ,
np. dziecko rozpoznaje dany przedmiot wzrokowo, ale ma trudnoœci z roz-
poznaniem go na podstawie wra¿eñ dotykowych i nie rozpoznaje przedmio-
tu na podstawie charakterystycznego dla niego dŸwiêku. Tak wiêc nie tylko
Ÿle funkcjonuj¹ analizatory (wzrokowy, s³uchowy, daktylno-kinestetyczny),
ale równie¿ pojawiaj¹ siê trudnoœci w integracji informacji polimodalnej. Ba-
dania neurologiczno-psychologiczne wskazuj¹ na pewne nieprawid³owoœci
w integracyjnej pracy pó³kul mózgowych i przesuniête w czasie tworzenie
siê struktur odpowiedzialnych za opanowanie wzrokowo-ruchowej koordy-
nacji u osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (A.W. Semenowicz, 2002). Po-
nadto zaburzona jest u nich wzrokowa i s³uchowa zdolnoœæ koncentracji oraz
zdolnoœæ identyfikacji i grupowania.

Niski poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, ograniczona umiejêtnoœæ
wzrokowej kontroli czynnoœci wykonywanych jedn¹ i dwoma rêkoma
wp³ywa negatywnie na proces opanowania czynnoœci samoobs³ugowych,
utrudnia aktywnoœæ praktyczn¹ i poznawcz¹, a tak¿e nabywanie umiejêtno-
œci czytania i pisania. Dzieci o zaburzonej wspó³pracy analizatorów, w tym
wzrokowo-ruchowego, wykazuj¹ niezrêcznoœæ ruchow¹, Ÿle rysuj¹, nie do-
ci¹gaj¹ linii, czêsto upuszczaj¹ przedmioty, niedok³adnie sk³adaj¹ przedmio-
ty i obrazki z czêœci itd. Dlatego te¿ na pierwszym etapie pracy korekcyjnej
nale¿y szczególnie du¿o uwagi poœwiêciæ sferze sensorycznej, zapoznaæ
dziecko z ró¿norodnoœci¹ kolorów, kszta³tów, dŸwiêków, ruchów, nauczyæ
je wyró¿niaæ, rozpoznawaæ, porównywaæ i grupowaæ przedmioty. 

Na dalszych etapach pracy korekcyjnej wychowanie sensoryczne nadal
jest wa¿ne, jednak jego treœæ i forma ulegaj¹ istotnej zmianie, jest ono bar-
dziej aktywnie ni¿ poprzednio w³¹czane w dzieciêc¹ dzia³alnoœæ. Szczegól-
ne znaczenie ma s³owne okreœlanie percypowanego œwiata i kszta³towanie
specyficznych wyobra¿eñ o przestrzennych cechach przedmiotów. Wa¿ne
jest tak¿e rozwijanie zdolnoœci dziecka do wykonywania bardziej z³o¿onych
czynnoœci z wykorzystaniem procesów percepcyjnych. Na przyk³ad, gdy
dziecko opowiada lub rysuje odgrywan¹ w zabawie tematycznej postaæ,
tworzy sobie jej bardziej wyrazisty obraz. 

Wychowanie sensoryczne mo¿e byæ realizowane w trakcie:
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1. Specjalnych zabaw dydaktycznych i æwiczeñ, celem których jest m.in. kszta³-
towanie przestrzennych i sensorycznych wzorców; w procesie czynnoœci per-
cepcyjnych, np. zestawianie ze sob¹ cech przedmiotów, porównywanie ich,
okreœlanie podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy obiektami itd. Zabawy i æwiczenia
przeprowadza siê jako oddzielne zajêcia lub te¿ stanowi¹ one czêœæ wstêpn¹
zajêæ zwi¹zanych z rozwojem innych dzieciêcych aktywnoœci, np. przed ry-
sowaniem przeprowadzamy zabawê dydaktyczn¹ polegaj¹ca na ró¿nicowa-
niu kolorów. Dziêki temu dzieci lepiej wykorzystuj¹ barwy w rysunku.

2. Zabaw i æwiczeñ, celem których jest rozwój u dziecka spo³ecznych form
percepcji: wyodrêbnianie cz³owieka, jego czynnoœci, ruchów, w tym eks-
presyjnych i mimicznych (realnych i na rysunku), percepcja samego sie-
bie, bliskich i rówieœników. Tego typu zabawy i æwiczenia przeprowadza
siê oddzielnie, ale równie¿ ich celem mo¿e byæ przygotowanie do bardziej
efektywnego odgrywania roli w zabawie.

3. Rysowania, konstruowania, prac rêcznych, wykonywania aplikacji.
4. Zajêæ, których celem jest rozwój mowy (kszta³towanie uwagi s³uchowej,

koncentracji na twarzy osoby mówi¹cej, naœladowania mowy); zajêæ mu-
zycznych; zajêæ kszta³tuj¹cych elementarne matematyczne wyobra¿enia;
zajêæ ruchowych.

5. Codziennej komunikacji z dzieckiem.
Rozwój umys³owy. Jest to jeden z wa¿niejszych obszarów pracy korekcyj-

nej z dzieæmi, u których aktywnoœæ poznawcza jest szczególnie zaburzona.
Celem pracy jest zatem rozwijanie ciekawoœci i aktywnoœci poznawczej, dzia-
³alnoœci orientacyjno-badawczej, wspomaganie komunikacji werbalnej,
kszta³towanie zdolnoœci do analizy, porównywania, uogólnienia, klasyfikacji. 

Ogromne znaczenie dla rozwoju zdolnoœci umys³owych przypisuje siê
czynnoœciom na przedmiotach-zastêpnikach i symbolizacji, tj. zdolnoœci do we-
wnêtrznego, umys³owego przeniesienia znaczenia z jednego przedmiotu na
drugi i pos³ugiwanie siê nim zgodnie z nowym przeznaczeniem, rozumienie
i korzystanie ze znaków i symboli, zdolnoœci tworzenia modeli, opieraj¹c siê na
wzorcu naturalnym, rysunku, schemacie, obrazie umys³owym. Trudnoœci
w rozwoju umys³owym widoczne s¹ na etapie opanowania czynnoœci
z przedmiotami-narzêdziami, gdy dziecko rozwi¹zuj¹c problem korzysta
z przedmiotu pomocniczego lub narzêdzia. W sytuacji problemowej wyró¿nia
siê: cel, etap orientacyjny, etap poszukiwania œrodków wykonania zadania
oraz etap wykonawczy (operacyjno-techniczny) (P.J. Galperin, 1966). Dziecko
z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ ma problemy z podporz¹dkowaniem swo-
ich czynnoœci danemu celowi. Chaotycznie analizuje warunki wykonania za-
dania lub te¿ nie przeprowadza analizy. Ma³o aktywnie poszukuje œrodków
niezbêdnych do rozwi¹zania, czêsto w ich doborze nie kieruje siê celem zada-
nia. Trudnoœci obserwuje siê równie¿ na etapie wykonawczym. Ca³emu proce-
sowi rozwi¹zywania sytuacji problemowej zazwyczaj nie towarzyszy mowa. 
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Myœlenie dzieci charakteryzuje niska zdolnoœæ do operowania obrazami
(wyobra¿eniami) i do tworzenia nowych obrazów. Nie potrafi¹ one wyko-
rzystaæ nabytej wiedzy w nowych sytuacjach. Maj¹ trudnoœci w okreœlaniu
podobieñstwa i ró¿nicy, porównywaniu i uogólnieniu itd. 

L.S. Wygotski (2004) twierdzi³, ¿e myœlenie we wczesnym dzieciñstwie
polega na dobrej orientacji w zewnêtrznych zwi¹zkach pomiêdzy obiektami,
a w wieku przedszkolnym na dobrej orientacji we w³asnych wyobra¿eniach.
Rozwój umys³owy przebiega efektywnie, gdy materia³ percepcyjny, stano-
wi¹cy podstawê obrazów psychicznych, jest natychmiast w³¹czany w dzie-
ciêc¹ aktywnoœæ, w której wystêpuj¹ ró¿ne alfabety kodowania: werbalny
(opowiadanie), graficzny (rysunek), obrazowo-ruchowy, symboliczno-wyo-
bra¿eniowy (zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne).

Trudnoœci dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w kombinowaniu
i operowaniu obrazami widoczne s¹ zw³aszcza w zadaniach wymagaj¹cych za-
anga¿owania wyobraŸni. Ich zabawy tematyczne i konstrukcyjne s¹ szablonowe,
stereotypowe i monotonne, a werbalne œrodki ekspresji ubogie. Nie dostrzegaj¹
one logicznych zwi¹zków, czêsto nie potrafi¹ wskazaæ przyczyny i skutku, nie
zapamiêtuj¹ kolejnoœci wydarzeñ. To wszystko niekorzystnie wp³ywa zarówno
na zrozumienie np. relacji pomiêdzy bohaterami opowiadañ a przebiegiem zda-
rzeñ, jak i zrozumienie stosunków miêdzyludzkich w otaczaj¹cym je œwiecie.

W pracy korekcyjnej szczególnie wa¿ne jest kszta³towanie u dzieci z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zdolnoœci do odtwórczej wyobraŸni. Naj-
bardziej optymalne do tego warunki stwarzaj¹ zabawy tematyczne i kon-
strukcyjne, a tak¿e produktywne rodzaje dzieciêcej dzia³alnoœci, np. rysowa-
nie, lepienie. Rozwój umys³owy mo¿e byæ realizowany:
1. Podczas specjalnych zabaw i æwiczeñ, których celem jest: a) rozwijanie

czynnoœci „narzêdziowych” (np. pos³ugiwanie siê przyborami sto³owymi,
narzêdziami – ³opatk¹, grabiami, konewk¹, miote³k¹, szufelk¹ itd.); b) na-
uka rozwi¹zywania zadañ konkretno-czynnoœciowych w warunkach spe-
cjalnie stworzonej sytuacji problemowej (np. w jaki sposób wydobyæ pi³-
kê spod szafy, jak dosiêgn¹æ do zabawki na górnej pó³ce, jak otworzyæ pu-
de³ko zamkniête na zasuwkê lub haczyk itp.).

2. W trakcie specjalnych dydaktycznych zabaw i æwiczeñ ukierunkowa-
nych na wspomaganie czynnoœci orientacyjno-badawczych (np. stoso-
wanie metody prób i b³êdów, praktycznego mierzenia i wzrokowego
ró¿nicowania).

3. W toku zabaw i æwiczeñ zapoznaj¹cych dzieci z przestrzennymi relacjami
i jakoœciowymi cechami obiektów.

4. Podczas zabaw i æwiczeñ rozwijaj¹cych zdolnoœæ dzieci do: a) wykorzy-
stania przedmiotów-zastêpników i b) modelowania (naœladowania).

5. W procesie zbaw i æwiczeñ usprawniaj¹cych zapamiêtywanie za poœre-
dnictwem znaków i symboli, tzw. upoœrednione zapamiêtywanie.
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6. W toku zabaw tematycznych i zabaw dramatyzacji.
7. Podczas rysowania i lepienia: celowe badanie obiektów, wykonanie za-

dania wed³ug instrukcji s³ownej, w³asnego zamys³u.
8. W trakcie zajêæ konstrukcyjnych: wykonywanie konstrukcji wed³ug

wzorca (konkretno-czynnoœciowe myœlenie), z wyobraŸni, wed³ug w³a-
snego pomys³u (konkretno-obrazowe myœlenie), na podstawie prostego
schematu-planu z wykorzystaniem œrodków symbolicznych.

9. W toku pracy nad rozwojem elementarnych matematycznych wyobra-
¿eñ (podczas rozwi¹zywania prostych zadañ arytmetycznych, æwiczeñ
orientacji w schemacie w³asnego cia³a, w przestrzeni i w czasie).

10. W procesie poznania najbli¿szego otoczenia: kszta³towanie wyobra¿eñ
o w³asnej osobie, otaczaj¹cych ludziach, œwiecie zwierz¹t i roœlin, o dzia-
³alnoœci cz³owieka w przyrodzie (podstawy wychowania ekologicznego).

11. Podczas pracy rozwijaj¹cej mowê i komunikacjê, na zajêciach wykorzy-
stuj¹cych literaturê oraz symboliczne œrodki wyrazu.

12. W trakcie zajêæ, w których do przekazania treœci wykorzystuje siê jedno-
czeœnie s³owo, rysunek i œrodki obrazowo-ruchowe.

13. Podczas wszystkich prac podejmowanych w placówce, np. zwi¹zanych
z przygotowaniem uroczystoœci, organizacj¹ wypoczynku itp. 
Rozwój mowy i komunikacji. Wczesne uszkodzenia oœrodkowego uk³adu

nerwowego w wiêkszoœci przypadków powoduj¹ powa¿ny niedorozwój mowy
i wszystkich jej funkcji. Na etapie przedwerbalnym obserwuje siê przesuniête
w czasie g³u¿enie i gaworzenie. Gaworzenie cechuje niewyraŸna struktura ryt-
miczna. PóŸno pojawiaj¹ siê pierwsze s³owa, z du¿ymi trudnoœciami przebiega
proces kszta³towania siê zdania. W mowie dziecka przewa¿aj¹ rzeczowniki, sto-
sunkowo niewiele jest czasowników i przymiotników. Czêsto odnotowuje siê
powa¿ne zaburzenia fonetycznej strony jêzyka. U dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
umys³ow¹ zaburzenia mowy maj¹ charakter globalny, zaburzone s¹ wiêc rów-
nie¿ podstawowe funkcje mowy: komunikacyjna, poznawcza i regulacyjna. 

Praca korekcyjna nad rozwojem mowy powinna jak najpe³niej odzwier-
ciedlaæ psycholingwistyczny model jêzyka, tj. uwzglêdniaæ werbaln¹ aktyw-
noœæ dziecka, motywacjê i materia³ jêzykowy. Tak wiêc, wychodz¹c z za³o-
¿enia, ¿e komunikacja to oddzielny rodzaj dzia³alnoœci, a rozwój mowy to
opanowanie œrodków komunikacji, w pracy korekcyjnej nale¿y braæ pod
uwagê zarówno aspekt motywacyjny – dlaczego dziecko powinno mówiæ?,
jak i cel – po co powinno mówiæ? oraz aspekt wykonawczy. 

Na etapie pocz¹tkowym g³ównym zadaniem pedagoga jest stworzenie œrodo-
wiska sprzyjaj¹cego pojawieniu siê aktywnoœci werbalnej dziecka, zaciekawienie
go œwiatem przedmiotów i ludzi, zw³aszcza zainteresowanie rówieœnikiem jako
partnerem w zabawie, wspieranie czynnoœci przedmiotowych i przedmioto-
wo–zabawowych, rozwijanie zdolnoœci uczestniczenia w pracy zespo³owej, kszta³-
towanie rozumienia gestów wskazuj¹cych i gestów oznaczaj¹cych czynnoœci itp.
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Drugi etap pracy – to kszta³towanie werbalnych i niewerbalnych œrodków
komunikacji dziecka. Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie komunikacyjnej
funkcji mowy. Na wszystkich zajêciach podtrzymywana i pozytywnie wzmac-
niana jest aktywnoœæ werbalna dziecka. Du¿o uwagi poœwiêca siê rozumieniu
i pos³ugiwaniu siê wyrazistymi ruchami i naturalnymi gestami, odczytywaniu
mimiki, rozumieniu emocji. Warto uczyæ dzieci opowiadania o ich w³asnych do-
œwiadczeniach, mówienia o tym, co wykona³y, co prze¿y³y, co je interesuje.

G³ównym celem kolejnego etapu pracy jest zachêcanie dzieci do opowia-
dania na podstawie dzieciêcej literatury. Wczeœniejsze odgrywanie ról w za-
bawach-dramatyzacjach sprzyja lepszemu zrozumieniu wydarzeñ i moty-
wacji poszczególnych bohaterów opowiadania. Utrwaleniu kolejnoœci wy-
darzeñ mo¿e s³u¿yæ schematyczny rysunek z podzia³em kartki na odcinki
zgodne z liczb¹ zdarzeñ. Regulacyjn¹ funkcjê mowy mo¿na natomiast
kszta³towaæ w procesie planowania dzia³añ, a tak¿e podczas ich wykonywa-
nia (mo¿na wykorzystaæ karty z symbolami porz¹dkuj¹cymi czynnoœci).

Praca nad rozwojem mowy i komunikacji œciœle zwi¹zana jest ze sfer¹
emocjonaln¹ i spo³eczno-indywidualn¹, z kszta³towaniem u dziecka wyo-
bra¿eñ o sobie, o otaczaj¹cym œwiecie przedmiotów oraz o stosunkach spo-
³ecznych. Wspomaganie mowy i komunikacji przebiega w nurcie ró¿norod-
nej dzieciêcej aktywnoœci, dlatego te¿ mo¿e byæ realizowane:
1. W trakcie zabawy tematycznej i zabaw-dramatyzacji (przyswojenie ró¿-

nych œrodków werbalnych, typów wypowiedzi, w tym równie¿ z negacj¹).
2. Na zajêciach rysowania, lepienia, w zabawach konstrukcyjnych (reguluj¹-

ca funkcja mowy, zwi¹zek percypowanego materia³u ze s³owem, aktuali-
zacja wyobra¿eñ opartych na s³owie).

3. Na zajêciach rozwijaj¹cych mowê, na których specjalnie modelowane s¹
sytuacje komunikacyjne.

4. W procesie indywidualnej pracy logopedycznej koryguj¹cej wady wymo-
wy, pracy rozwijaj¹cej s³uch fonematyczny i inne strony jêzyka zgodnie
z indywidualnym programem dziecka.

5. W toku kszta³towania elementarnych wyobra¿eñ matematycznych oraz
zajêæ muzycznych i ruchowych.

6. W ¿yciu codziennym, w sytuacjach samoobs³ugi, w zabawie, w trakcie ró¿-
norodnej aktywnoœci dziecka. G³ównym celem jest kszta³towanie potrzeby
komunikacyjnej i przyswojenie ró¿norodnych rodzajów wypowiedzi.
Na przestrzeni kilkunastu lat nast¹pi³y istotne zmiany w postrzeganiu

przez rosyjskie spo³eczeñstwo osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Przeobra¿eniu uleg³o równie¿ spojrzenie na perspektywy ich spo³ecznej re-
habilitacji. Wspó³czesne teoretyczne i empiryczne badania prowadzone w ob-
szarze specjalnej psychologii i pedagogiki, jak równie¿ praktyka rehabilitacji
ukazuj¹ specyfikê rozwoju i wychowania dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ oraz daj¹ mo¿liwoœæ wdro¿enia innowacyjnych rozwi¹zañ. 
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Ponowna analiza teorii dzia³alnoœci opartej na kulturowo-historycznej
koncepcji rozwoju otwiera szerokie mo¿liwoœci dla kontynuacji poszukiwañ
i opracowania nowych kierunków i metodycznych aspektów pracy korekcyj-
nej. Przez taki w³aœnie pryzmat widziana jest w Rosji przysz³oœæ specjalnej
przedszkolnej pedagogiki, nie tylko jako subdyscypliny pedagogiki specjal-
nej, ale równie¿ jako samodzielnego obszaru wiedzy o cz³owieku. Ka¿dy za-
burzony rozwój to eksperyment natury (L.S. Wygotski, 2004), a g³ówne zada-
nie specjalnej przedszkolnej pedagogiki polega na jak najwczeœniejszym zro-
zumieniu jego ontogenetycznej tajemnicy. Zadanie to jest zgodne z herme-
neutycznym podejœciem do roli cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie. 

Z jêzyka rosyjskego t³umaczy³a Ewa M. Kulesza
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NOWE TENDENCJE W REHABILITACJI DZIECI Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ W ROSJI  

Streszczenie

W artykule rozpatrywana jest sytuacja wspó³czesnej rosyjskiej przedszkolnej pedago-
giki specjalnej. Przede wszystkim zrezygnowano z terminologii o pejoratywnym wy-
dŸwiêku (debilizm, imbecylizm, idiotyzm), zaczêto tak¿e unikaæ terminu upoœledzenie
umys³owe na rzecz nastêpuj¹cych okreœleñ-eufemizmów: dzieci ze specjalnymi potrzeba-
mi, dziecko z problemami rozwojowymi, dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, dziecko
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i, najbardziej rozpowszechnionego w orzecznictwie
psychologiczno-pedagogicznym sformu³owania, zahamowanie (zadier¿ka) rozwoju psy-
chicznego i rozwoju mowy. Z jednej strony – odzwierciedla ono optymistyczne spojrze-
nie na mo¿liwoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, z drugiej zaœ – jest przyczy-
n¹ zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zjawisk w rosyjskim systemie opieki, wy-
chowania i nauczania.

Autorka przedstawia nowe podejœcie do procesu rehabilitacji na przyk³adzie popula-
cji dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w wieku przedszkolnym. W podejœciu tym
w centrum procesu rehabilitacji jest dziecko jako osoba. W artykule zarysowane zosta³y
g³ówne obszary pracy ukierunkowane na rozwój osobowoœci dziecka z niepe³nospraw-
noœci¹ umys³ow¹. 

S³owa kluczowe: zahamowanie rozwoju psychicznego i rozwoju mowy, niepe³no-
sprawnoœæ intelektualna, osobowoœæ, praca korekcyjno-rozwijaj¹ca 

NEW TENDENCIES IN THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES IN RUSSIA

Summary

The article focuses on the present situation of the preschool special education in Rus-
sia. First of all, the negative terminology has been abandoned (debility, imbecility, idio-
cy). The term „mental retardation” was replaced with the following euphemisms: chil-
dren with special needs, children with developmental problems, children with develop-
mental disorders, children with intellectual disability, and with the most popular phra-
sing in the psychologo-pedagogical vocabulary – the ihibition of psychical and speech
development. This change reflects the optimistic attitude towards the potential of people
with intellectual disabilities and, on the other hand, it is the cause of both positive and
negative effects in the care, education and teaching systems in Russia. The author, using
the example of intellectually impaired preschool children population, presents a new ap-
proach towards rehabilitation. This model of rehabilitation focuses on the child as a per-
son. The article outlines the main fields of activities focused on the development of the
intellectually disabled child's personality.

Key words: psychological development delay, intellectual impairment, personality,
corrective-developing work 
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ODROCZONE NEUROPOZNAWCZE I PSYCHOSPO£ECZNE
SKUTKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI 

Czterdzieœci lat temu rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka,
szczególnie uk³adu krwiotwórczego lub uk³adu nerwowego, oznacza³o tra-
giczny wyrok. Wspó³czesna medycyna ratuje w sposób trwa³y ¿ycie ponad
80% tych dzieci, a 90% wyd³u¿a ¿ycie do 5 lat od momentu rozpoznania
choroby (B.D. Moore, 2005). Obecnie ryzyko wyst¹pienia nowotworu u dzie-
ci do 15. roku ¿ycia jest jak 1:600. Za najczêstsze choroby nowotworowe wie-
ku rozwojowego uznaje siê: bia³aczki (35%), guzy oœrodkowego uk³adu ner-
wowego (22%) oraz ch³oniaki (10%) (M. Ko³odziejczyk, A. Majerowicz,
1999). Te zadowalaj¹ce efekty pomocy medycznej wi¹¿¹ siê jednak z wyso-
kimi kosztami rozwojowymi dziecka, choæ onkolodzy podejmuj¹ sta³e wy-
si³ki maj¹ce na celu zachowanie równowagi pomiêdzy intensywnoœci¹ dzia-
³ania podstawowych sposobów leczenia: radioterapii, chemioterapii i korty-
koterapii a stopniem toksykacji organizmu. Nie wystêpuj¹ jednak prostoli-
niowe zale¿noœci pomiêdzy faz¹ zaawansowania choroby, inwazyjnoœci¹
stosowanej terapii a zakresem i charakterem zmian w strukturze anatomicz-
nej i czynnoœciach fizjologicznych systemu nerwowego oraz w poznawczym
i emocjonalno-spo³ecznym rozwoju dziecka. Niekiedy nieznaczny stopieñ
toksykacji organizmu potêguje nieprawid³owoœci w funkcjach systemu ner-
wowego oraz w rozwoju i zachowaniu dziecka, i odwrotnie – intensywne
stosowanie radioterapii czy chemioterapii nie pozostawia tak wyraŸnych
skutków. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e zmiany w funkcjonowaniu central-
nego systemu nerwowego oraz w rozwoju i przebiegu procesów psychicz-
nych s¹ konsekwencj¹ interakcyjnego dzia³ania zmian chorobowych (np.
rozrost guza w mózgu, wysokie niedotlenienie w ostrej bia³aczce limfobla-
stycznej) oraz interwencji medycznych (np. wp³yw leków hormonalnych,
chemioterapii i radioterapii) w kontekœcie takich dodatkowych czynników,
jak wiek i p³eæ dziecka, wiek w którym rozpoznano wyst¹pienie choroby no-
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wotworowej, up³yw czasu od zaprzestania leczenia oraz status socjoekono-
miczny rodziny. 

Do lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku niewiele wiedziano o psycho-
spo³ecznym funkcjonowaniu dzieci i m³odzie¿y z trwa³¹ remisj¹ choroby no-
wotworowej. Pierwsze szerokie badania w tej grupie pacjentów prowadzili
G.P. Koocher i J.E. O’Malley (za: A.F. Patenaude, M.J. Kupst, 2005), na pod-
stawie których stwierdzili, ¿e po³owa badanych dzieci nie ujawnia³a ¿ad-
nych nieprawid³owoœci w zachowaniu. WyraŸne zaburzenia w emocjonal-
nym, spo³ecznym i poznawczym rozwoju stwierdzono u 25% pacjentów,
lecz trudno je by³o uznaæ za bezpoœrednie konsekwencje przebytej choroby,
gdy¿ rokowania medyczne by³y nadal niepewne, a status socjoekonomiczny
rodzin by³ stosunkowo niski. Wyniki tych badañ zosta³y potwierdzone dzie-
siêæ lat póŸniej przez J.V. Lavigne i J. Faier-Routman (1992) na podstawie
analizy oko³o 700 prac poœwiêconych emocjonalnemu i spo³ecznemu przy-
stosowaniu dzieci z przewlek³ymi chorobami somatycznymi. Okaza³o siê, i¿
dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej stanowi¹ grupê o stosunko-
wo niskim stopniu ryzyka wyst¹pienia wyraŸnych nieprawid³owoœci w psy-
chospo³ecznym rozwoju, w porównaniu z rówieœnikami zmagaj¹cymi siê
z innymi chorobami przewlek³ymi.

Przegl¹d literatury przedmiotu z kolejnych dziesiêciu lat sk³oni³ C. Eiser,
J.J. Hill i Y.H. Vance (2000) do wniosku, ¿e dzieci z trwa³¹ remisj¹ choroby
nowotworowej charakteryzuj¹ siê podobnym nasileniem lêku i depresji oraz
podobnym poziomem samooceny jak dzieci zdrowe. Autorzy zwracaj¹ jed-
nak uwagê, ¿e oko³o 25 do 30% dzieci nie radzi sobie z wymogami i ograni-
czeniami, jakie stwarza choroba i w konsekwencji ujawnia trudnoœci w emo-
cjonalnym i spo³ecznym funkcjonowaniu. Dzieci te osi¹gaj¹ ni¿sze wyniki
w nauce, nie potrafi¹ nawi¹zaæ bli¿szych i trwa³ych kontaktów rówieœni-
czych, kszta³tuj¹ nieadekwatn¹ koncepcjê samego siebie i w³asn¹ to¿samoœæ. 

W ostatnich latach pojawiaj¹ siê prace (B.J. Zebrack, M.A. Chesler, 2002)
ukazuj¹ce pozytywny wp³yw sytuacji choroby na psychospo³eczny rozwój
m³odzie¿y. Dokonuje ona rekonstrukcji w³asnych celów ¿yciowych, wzmac-
nia swoj¹ odpornoœæ, kszta³tuje pozytywn¹ postawê wobec ¿ycia, w której
dominuje akceptacja tego, co ono niesie i tolerancja wobec innych. T.D. Elkin
wraz ze wspó³pracownikami (1997) ustali³ na podstawie badañ 161 m³odych
osób, które w dzieciñstwie by³y leczone z powodu rozpoznania z³oœliwej cho-
roby nowotworowej, ¿e wraz z up³ywem czasu wyraŸnie obni¿a siê poziom
ich distresu i wzrasta poczucie powrotu do zdrowia. Rezultaty tych badañ
sk³oni³y A.F. Patenaude i M.J. Kupst (2005) do refleksji nad czynnikami u³a-
twiaj¹cymi konstruktywn¹ adaptacjê dzieci i m³odzie¿y do sytuacji choroby
nowotworowej z trwa³¹ jej remisj¹. Autorki ujê³y te czynniki w trzy grupy:
– czynniki zwi¹zane z chorob¹ i procesem leczenia: uszkodzenie CSN, spo-

sób leczenia, odstêp czasu od diagnozy, przebieg leczenia;
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– czynniki zwi¹zane z osob¹ dziecka: wiek ¿ycia dziecka, wiek w którym
rozpoznano chorobê, wczeœniejsze funkcjonowanie, poziom percepowane-
go stresu, poziom rozwoju umys³owego;

– czynniki rodzinne i œrodowiskowe: zdolnoœci adaptacyjne i spójnoœæ rodzi-
ny, otwarta komunikacja, rodzinne i spo³eczne wsparcie, style i strategie
zaradcze cz³onków rodziny, status socjoekonomiczny rodziny.
Jeœli choroba bezpoœrednio lub poœrednio uszkadza system nerwowy, to

zwykle prowadzi do trudnoœci adaptacyjnych, z kolei krótki okres inwazyj-
nego leczenia oraz d³u¿szy odstêp czasu od rozpoznania choroby sprzyjaj¹
lepszemu przystosowaniu. Wczesna diagnoza (pierwszy rok ¿ycia) lub dia-
gnoza w wieku starszym (szkolnym) oznacza mniej nieprawid³owoœci
w psychospo³ecznym rozwoju dziecka, zaœ wy¿szy poziom rozwoju umy-
s³owego i ni¿szy poziom percepowanego stresu u³atwiaj¹ adaptacjê do sytu-
acji choroby. Rodziny dobrze do tego przystosowane stosuj¹ ró¿ne style
i strategie radzenia sobie, dlatego nie uda³o siê okreœliæ takiego sposobu ra-
dzenia sobie, który gwarantowa³by optymalne przystosowanie. Preferowa-
ne style i strategie zale¿a³y od specyfiki choroby, indywidualnych w³aœciwo-
œci dziecka i cz³onków rodziny oraz cech aktualnej sytuacji. Istotne znacze-
nie odgrywa³ socjoekonomiczny status rodziny. 

Odroczone neuropoznawcze skutki chorób nowotworowych u dzieci

Szczególne zagro¿enie dla rozwoju poznawczego dziecka stanowi¹ guzy
mózgu oraz sposoby ich leczenia. O zakresie i charakterze zmian decyduje
rodzaj guza, jego lokalizacja i dynamika rozrostu, czas trwania choroby oraz
metody leczenia. R.K. Mulhern wraz ze wspó³pracownikami (1992) dokona³
porównawczej analizy wyników 22 badañ nad rozwojem poznawczym dzie-
ci i m³odzie¿y w wieku 0–18 lat z rozpoznaniem guza mózgu. Przeciêtny po-
ziom rozwoju pozostawa³ w granicach normy i wyra¿a³ siê wartoœci¹ ilora-
zu inteligencji równ¹ 91 punktów. Jeœli rozpoznanie guza mia³o miejsce
przed 4. rokiem ¿ycia dzieci, to przeciêtny poziom ich rozwoju umys³owe-
go by³ ni¿szy ni¿ dzieci, u których guz diagnozowano powy¿ej 4. roku ¿y-
cia (71,9 versus 92,6; p.i. < 0,0001). Lokalizacja guza nie mia³a w tym przy-
padku znaczenia.

Zastosowanie radioterapii z napromieniowaniem ca³ego mózgu powodo-
wa³o obni¿enie poziomu inteligencji o jedno odchylenie standardowe. Roz-
wój umys³owy dzieci z napromieniowaniem czêœciowym by³ wy¿szy ni¿
dzieci z napromieniowaniem ca³oœciowym, lecz ni¿szy ni¿ dzieci zdrowych.
Autorzy sformu³owali ogólny wniosek, ¿e dzieci poni¿ej czwartego roku ¿y-
cia poddane ca³oœciowej radioterapii stanowi¹ grupê szczególnego ryzyka
wyst¹pienia zaburzeñ w ich ogólnym rozwoju umys³owym. Prawid³owoœæ
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tê potwierdzaj¹ wspó³czesne badania, choæ sposób leczenia guzów mózgu
wyraŸnie siê zmieni³ (R.K. Mulhern i in., 2004). Obok radioterapii najczêœciej
stosowanym sposobem leczenia guzów mózgu jest zabieg chirurgiczny ma-
j¹cy na celu jego usuniêcie. Resekcja guza powoduje skutki po¿¹dane, ale za-
wsze te¿ pozostawia konsekwencje uboczne w postaci wolniejszego tempa
rozwoju czy te¿ specyficznych deficytów w zakresie uwagi, pamiêci, funkcji
percepcyjno-motorycznych. Im m³odsze dziecko jest poddane zabiegowi
chirurgicznemu, tym konsekwencje s¹ bardziej powa¿ne, gdy¿ czêœciej jest
ono nara¿one na komplikacje przed, w czasie i po operacji, np. infekcje wi-
rusowe, dodatkowe zabiegi (B.D. Moore, 2005).

Bia³aczki, szczególnie zaœ ostra bia³aczka limfoblastyczna, wraz ze stoso-
wanymi w leczeniu chemioterapi¹ i radioterapi¹, stanowi¹ czynnik ryzyka
zaburzeñ rozwoju umys³owego dzieci. Chemioterapia w silnych dawkach
powoduje zmiany w bia³ej substancji kory mózgowej i oœrodków podkoro-
wych. Jeœli jej dzia³anie nie jest wspomagane radioterapi¹ (co rzadko siê zda-
rza), to zmiany s¹ raczej ³agodnego stopnia. Ryzyko deterioracji neuropo-
znawczej wzrasta, jeœli w proces leczenia zostaje w³¹czona radioterapia. Da-
je ona skutki natychmiastowe (ostre), opóŸnione (podostre) i póŸne (odle-
g³e). Te ostatnie oznaczaj¹ ró¿ne deficyty neurologiczne bêd¹ce konsekwen-
cj¹ zak³óconej równowagi w rozwoju bia³ej i szarej substancji. Deficyty te nie
s¹ obojêtne dla rozwoju i przebiegu procesów poznawczych. Manifestuj¹ siê
g³ównie os³abieniem pamiêci krótkotrwa³ej werbalnej i niewerbalnej, trud-
noœciami w koncentracji uwagi, zak³óceniami w funkcjach percepcyjno-mo-
torycznych, w ni¿szej efektywnoœci umiejêtnoœci arytmetycznych, co wtór-
nie powoduje ogólne trudnoœci w uczeniu siê (B.D. Moore i in., 1992; B.D.
Moore, 2005). PóŸne skutki radioterapii mog¹ pojawiæ siê nawet kilka lat po
zaprzestaniu leczenia. Jak dowodzi P. Robbaey ze wspó³pracownikami
(2000), nawet po 4–6 latach od zakoñczenia stosowania radioterapii i che-
mioterapii nastêpuje obni¿anie siê ilorazu inteligencji o 4 punkty rocznie
u dzieci z trwa³¹ remisj¹ ostrej bia³aczki limfoblastycznej. Jeœli silnemu na-
promieniowaniu zostaj¹ poddane dzieci poni¿ej 4. roku ¿ycia, to 40% spo-
œród nich bêdzie wymaga³o kszta³cenia specjalnego w przysz³oœci. 

Charakter i zakres zmian w neuropoznawczym funkcjonowaniu dziecka
zale¿y ponadto od jego p³ci, wartoœci biologicznej jego uk³adu nerwowego,
wieku, w którym rozpoznano chorobê i podjêto leczenie, oraz odstêpu cza-
su od zaprzestania leczenia. 

Choæ choroby nowotworowe wystêpuj¹ czêœciej u ch³opców ni¿ u dziew-
cz¹t w stosunku 4:3, to jednak dziewczêta s¹ bardziej podatne na uszkodze-
nia systemu nerwowego. Na przyk³ad, wed³ug N. von der Weida (2003),
dziewczêta dotkniête ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ trzy razy czêœciej ni¿
ch³opcy osi¹gaj¹ iloraz inteligencji ni¿szy o jedno odchylenie standardowe
ni¿ grupy normalizacyjne. R.T. Brown ze wspó³pracownikami (1998) stwier-
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dza, ¿e dziewczynki z remisj¹ ostrej bia³aczki limfoblastycznej wyraŸnie czê-
œciej ni¿ ch³opcy uzyskuj¹ wyniki poni¿ej przeciêtnej w niewerbalnych te-
stach inteligencji.

Szczególne znaczenie ma wiek dziecka, w którym rozpoznano chorobê
nowotworow¹ oraz rodzaj stosowanej terapii leczenia. Dzieci, u których
chorobê zdiagnozowano poni¿ej 3. roku ¿ycia i które by³y poddane radiote-
rapii, ujawniaj¹ powa¿ne braki i zaburzenia w rozwoju umys³owym oraz
trudnoœci w uczeniu siê w wieku szkolnym (B.T. Moore i in., 1992).

Znaczenie lokalizacji guzów mózgu nie zosta³o wyraŸnie potwierdzone.
Czêœæ badaczy, jak np. J.L.Ater ze wspó³pracownikami (1996), dok³adnie
ustala neuropoznawcze konsekwencje okreœlonego guza. I tak na przyk³ad
guzy umiejscowione w okolicach bruzdy œrodkowej powoduj¹ zaburzenia
w procesach pamiêci, uwagi oraz w motoryce, natomiast w okolicach bru-
zdy tylnej, wy³¹cznie w pamiêci i motoryce. Inni, jak Mulhern ze wspó³pra-
cownikami (1992), twierdz¹, ¿e lokalizacja guzów nie odgrywa wiêkszej ro-
li w specyfice neuropoznawczych skutków. Wspó³czesne badania z wyko-
rzystaniem neuroobrazowania funkcji mózgu sk³aniaj¹ raczej do przyjêcia
stanowiska pierwszego – umiejscowienie guza daje swoiste symptomy.

W diagnozie nale¿y ponadto uwzglêdniæ ogóln¹ wartoœæ biologiczn¹ sy-
stemu nerwowego, czyli sprawdziæ, czy wystêpuj¹ce nieprawid³owoœci nie
s¹ konsekwencj¹ dzia³ania innych uszkadzaj¹cych czynników w okresie p³o-
dowym, w okresie przed diagnoz¹ oraz w okresie przed- i pooperacyjnym.
Jeœli takie negatywne zdarzenia mia³y miejsce w ¿yciu dziecka, to choroba
nowotworowa neuropoznawcze konsekwencje wy³¹cznie nasila, s¹ one ku-
mulacyjnym efektem interakcyjnego dzia³ania wszystkich czynników ryzy-
ka (J.L.Ater i in., 1996). 

Odroczone psychospo³eczne skutki chorób nowotworowych u dzieci

Okres chorowania oraz intensywnego leczenia w warunkach hospitaliza-
cji ³¹czy siê z g³êbok¹ deprywacj¹ wiêkszoœci potrzeb psychicznych pacjen-
ta, która pozostawia œlad w jego funkcjonowaniu w póŸniejszych okresach
¿ycia. W rozwoju ma³ego dziecka szczególn¹ rolê odgrywa niezaspokojenie
potrzeby bezpieczeñstwa i kontaktu emocjonalnego. 

Pierwsza – jest definiowana jako potrzeba unikania bodŸców wywo³uj¹-
cych lêk, która powstaje w wyniku doœwiadczeñ zagro¿enia zapowiadaj¹-
cych wyst¹pienie przykrych zdarzeñ. G³êbokoœæ deprywacji potrzeby bez-
pieczeñstwa zale¿y od czasu trwania hospitalizacji, charakteru choroby no-
wotworowej (natê¿enie bólu i cierpienia, metody leczenia, mo¿liwoœæ na-
wrotu) oraz stopnia rozumienia przez dziecko ca³okszta³tu zaistnia³ej sytu-
acji. Psychologiczne konsekwencje d³ugotrwa³ego poczucia zagro¿enia
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u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, zdaniem M. Ko³odziejczyk i A. Majero-
wicz (1999), s¹: koncentracja na tu i teraz, koncentracja na wartoœciach pod-
stawowych, z tendencj¹ do rezygnacji z innych, do tej pory wa¿nych, poczu-
cie nieuchronnoœci zdarzeñ po³¹czone z bezsilnoœci¹ oraz utrata perspekty-
wy ¿yciowej i nadziei. 

Potrzeba kontaktu emocjonalnego powstaje we wczesnym niemowlêc-
twie w wyniku pierwszych doœwiadczeñ afektywnych doznawanych przez
dziecko w kontakcie fizycznym z matk¹. W miarê rozwoju jest ona realizo-
wana nie tylko przez cielesne formy kontaktu i nie tylko w relacjach z mat-
k¹, lecz tak¿e z innymi osobami z bli¿szego i dalszego otoczenia. Istotê spe³-
nienia tej potrzeby zawsze stanowi odbieranie i przekazywanie pozytyw-
nych emocji przez dziecko. Potrzeba kontaktu emocjonalnego pozostaje
w œcis³ym zwi¹zku z potrzeb¹ afiliacji, czyli d¹¿eniem do pozytywnych kon-
taktów z innymi ludŸmi i zyskiwaniem aprobaty z ich strony. Deprywacja
tych potrzeb wynika z ograniczenia czêstotliwoœci kontaktów z rodzin¹
i grup¹ rówieœnicz¹ oraz ich odmiennego charakteru. 

Niezaspokojenie potrzeb bezpieczeñstwa i kontaktu emocjonalnego
u ma³ych dzieci mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie syndromu hospitalizmu,
którego istotê stanowi¹: wolniejsze tempo rozwoju fizycznego i psychiczne-
go oraz zobojêtnienie uczuciowe. U starszych dzieci w obrazie klinicznym
tego syndromu dominuj¹ zachowania unikowe, izolacyjne oraz agresywne,
utrudniaj¹ce realn¹ ocenê sytuacji, wybór konstruktywnych strategii radze-
nia sobie, a w dalszej konsekwencji budzenie i realizacjê potrzeb rzêdu wy-
¿szego – samorealizacji i szeroko rozumianych potrzeb duchowych: po-
znawczych, etycznych i estetycznych (por. A. Maciarz, 1998; E. Janion, 2000;
R. Szczepanik, 2000).

Bardziej odleg³e nastêpstwa przebycia choroby nowotworowej najczê-
œciej manifestuj¹ siê w sferze emocjonalno-motywacyjnej dzieci i m³odzie¿y
poprzez: nadwra¿liwoœæ i labilnoœæ emocjonaln¹, sk³onnoœci do reagowania
lêkiem na nowe sytuacje, stany depresyjne, zachowania agresywne, urucha-
mianie mechanizmów obronnych, poczucie krzywdy, poczucie braku kon-
troli oraz obni¿on¹ samoocenê (por. M. Ko³odziejczyk, A. Majerowicz, 1999;
M.B. Pecyna, 2000).

Zakres i charakter negatywnych konsekwencji przebycia choroby nowo-
tworowej zale¿¹ od jej przebiegu i sposobów leczenia oraz zachowania ro-
dziców w tej trudnej sytuacji. Za czynniki szczególnego ryzyka M.S. Sanger,
D.R. Copeland i E. R. Davidson (1991) uwa¿aj¹: uszkodzenie centralnego
uk³adu nerwowego, subiektywn¹ ocenê choroby i sposobów leczenia jako
stresora silnie zagra¿aj¹cego, nisk¹ samoocenê dziecka, nisk¹ spójnoœæ ro-
dziny i brak wsparcia z jej strony oraz wysoki distres matki. Jeœli rodzice po-
strzegaj¹ sytuacjê choroby z pewn¹ doz¹ optymizmu i nadziei oraz aktyw-
nie zmierzaj¹ do coraz lepszej organizacji ¿ycia rodziny, to emocjonalne
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przystosowanie chorego dziecka staje siê coraz lepsze. Doœwiadczenie cho-
roby wzbogaca jego osobowoœæ, wzmacniaj¹c takie cechy charakteru, jak:
wytrwa³oœæ, cierpliwoœæ, opanowanie ruchowe czy samokontrolê emocjo-
naln¹ oraz kszta³tuj¹c bardziej dojrza³¹ koncepcjê samego siebie i w³asnej
choroby.

Koncepcja samego siebie i w³asnej choroby

W regulacji zachowania cz³owieka wiêkszy udzia³ przypada zwykle su-
biektywnej percepcji jego aktualnej sytuacji ni¿ obiektywnym w³aœciwo-
œciom dzia³aj¹cych bodŸców. Sytuacja choroby przewlek³ej, tak jak ka¿da in-
na sytuacja, ma swój subiektywny aspekt w postaci podmiotowego
odzwierciedlenia. Osoba chora, równie¿ dziecko, tworzy sobie jakiœ pogl¹d
na temat swojego po³o¿enia ¿yciowego, w którym ustosunkowuje siê do sie-
bie, otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoœci i prze¿ywanych problemów zdrowotnych.
Gromadzona wiedza jest stopniowo organizowana w obraz, a póŸniej kon-
cepcjê samego siebie i w³asnej choroby. Pomiêdzy tymi dwoma elementami
zachodz¹ skomplikowane powi¹zania. To one w du¿ym stopniu decyduj¹
o sposobach zmagania siê z dolegliwoœciami somatycznymi oraz ich psycho-
spo³ecznymi skutkami. 

Koncepcja samego siebie odzwierciedla ca³okszta³t przekonañ dziecka
dotycz¹cych jego osoby. Treœæ koncepcji samego siebie stanowi¹ okreœlone
kompetencje osobiste: fizyczne, intelektualne, edukacyjne, emocjonalne
i spo³eczne oraz zachowanie, do których dziecko odnosi siê konstruuj¹c s¹-
dy opisowe, wartoœciuj¹ce i normatywne. Struktura oznacza organizacjê tre-
œci koncepcji samego siebie w pewn¹ ca³oœæ. 

Treœæ i struktura koncepcji w³asnej osoby zmieniaj¹ siê wraz z rozwojem
dziecka. We wczesnym dzieciñstwie dzieci opisuj¹ siebie w kategoriach cech
zachowania, w okresie dzieciñstwa œredniego buduj¹ obraz w³asnej osoby,
uwzglêdniaj¹c cechy wygl¹du zewnêtrznego i efekty podejmowanych ak-
tywnoœci, w okresie dorastania wzbogacaj¹ ten obraz o cechy psychiczne,
które z czasem w treœci koncepcji samego siebie stan¹ siê najbardziej znacz¹-
ce. Struktura koncepcji w³asnej osoby jest pocz¹tkowo globalna i niezró¿ni-
cowana. PóŸniej, dziêki postêpuj¹cemu ró¿nicowaniu, przekszta³ca siê
w z³o¿on¹ i wielowymiarow¹ ca³oœæ. O tempie i stopniu zró¿nicowania tej
struktury decyduje ogólny poziom rozwoju poznawczego dziecka oraz
podejmowane przez nie zachowania adaptacyjne.

Dynamiczny rozwój koncepcji samego siebie nastêpuje w œrednich kla-
sach szko³y podstawowej, gdy dzieci w procesie formu³owania s¹dów war-
toœciuj¹cych wykorzystuj¹ spo³eczne porównania. W okresie tym wzrasta
œwiadomoœæ zalet, wad i braków g³ównie w trzech obszarach treœciowych
koncepcji samego siebie: wygl¹du zewnêtrznego i sprawnoœci motorycznej,
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akceptacji spo³ecznej oraz osi¹gniêæ szkolnych. Samoocena staje siê bardziej
adekwatna. Oko³o 14. roku ¿ycia m³odzie¿ odkrywa w sobie wiele sprzecz-
noœci, które póŸniej przekszta³caj¹ siê w konflikty wewnêtrzne, znajduj¹ce
(lub nie) swoje rozwi¹zanie w okresie póŸnej adolescencji. Zmaganie siê
z konfliktami intrapsychicznymi stanowi drugi, obok porównañ spo³ecz-
nych, mechanizm rozwoju koncepcji samego siebie. Konstruktywne rozwi¹-
zywanie konfliktów wewnêtrznych sprzyja realizacji dwóch zasadniczych
zadañ rozwojowych wieku dorastania:
– pozwala ukszta³towaæ pozytywn¹ to¿samoœæ, gwarantuj¹c¹ podejmowa-

nie w³aœciwych decyzji zwi¹zanych z przysz³oœci¹,
– pozwala ustaliæ w³aœciw¹ rozbie¿noœæ pomiêdzy „Ja” realnym i „Ja” ideal-

nym, czyli tak¹, która bêdzie mobilizowa³a do sta³ej pracy nad sob¹. 
M³odzie¿ w tym okresie, pomimo ¿e jest introspektywna i refleksyjna,

przywi¹zuje du¿¹ wagê do atrakcyjnoœci fizycznej. Stosunek m³odzie¿y do
w³asnego wygl¹du zewnêtrznego uznaje siê za dobry predyktor jej global-
nego poczucia wartoœci. Zbyt du¿y rozdŸwiêk pomiêdzy realn¹ a idealn¹
ocen¹ „Ja” fizycznego mo¿e byæ przyczyn¹ zaburzeñ depresyjnych.

S. Harter wraz ze swoim zespo³em (1986) stara³a siê okreœliæ procesy le-
¿¹ce u podstaw rozwoju koncepcji samego siebie i poczucia w³asnej warto-
œci, przyjmuj¹c dwa za³o¿enia: po pierwsze, poczucie w³asnej wartoœci
odzwierciedla stopieñ poczucia sukcesu w obszarach wa¿nych dla danej
osoby; po drugie zaœ, koncepcja samego siebie jest konstruktem spo³ecznym,
odzwierciedlaj¹cym gratyfikacje innych osób, szczególnie zaœ rodziców
i rówieœników. Na podstawie badañ autorzy stwierdzili, ¿e dziecko kszta³-
tuje pozytywne poczucie wartoœci przez odrzucenie tych dziedzin,
w których odnosi pora¿ki i nasilenie dzia³añ w tych obszarach, w których
ma powodzenia. Za dziedziny, w których jest trudno odnieœæ sukcesy, dzie-
ci uzna³y: edukacjê szkoln¹, kierowanie w³asnym postêpowaniem i wygl¹d
zewnêtrzny, natomiast oczekiwa³y one powodzenia w zadaniach wymaga-
j¹cych sprawnoœci fizycznej oraz w sytuacjach anga¿uj¹cych ich umiejêtno-
œci spo³eczne. Dzieci z wysokim poczuciem wartoœci d¹¿y³y do doskonale-
nia swoich umiejêtnoœci.

O rozwoju poczucia w³asnej wartoœci, obok intencjonalnego oczekiwania
sukcesu, decyduje równie¿ poczucie kontroli. Wy¿szy poziom poczucia kon-
troli dzieci w ni¿szych klasach wi¹¿e siê z wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ za
sukces ni¿ pora¿kê, szczególnie w obszarze osi¹gniêæ szkolnych. W wy¿-
szych klasach nastêpuje uwewnêtrznienie i generalizacja tego poczucia na
sukcesy we wszystkich innych dziedzinach. Umiejscowienie poczucia kon-
troli pora¿ek a¿ do póŸnej adolescencji ma charakter zewnêtrzny.

Czynniki decyduj¹ce o rozwoju koncepcji samego siebie ujmuje siê za-
zwyczaj w trzy grupy (za: S. Siek, 1984):
– doœwiadczanie bodŸców z wnêtrza organizmu,
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– oddzia³ywanie rodziców,
– porównywanie siebie z innymi.

Organizm jest pierwszym i najwa¿niejszym Ÿród³em wzglêdnie przyjem-
nych lub przykrych doznañ, zale¿nie od stanu zdrowia dziecka oraz stopnia
i sposobu zaspokajania jego potrzeb. Ju¿ w pierwszym roku ¿ycia dziecko
gromadzi mglist¹ wiedzê o sobie jako o kimœ, kto mo¿e dostarczaæ zadowole-
nia, przykroœci lub napiêcia. Z chwil¹ opanowania lokomocji i manipulacji za-
czyna ono spostrzegaæ siebie jako Ÿród³o najczêœciej przyjemnej aktywnoœci.

Choroba nowotworowa wystêpuj¹ca we wczesnych latach ¿ycia dziecka
mo¿e utrudniaæ, niekiedy nawet zak³ócaæ, rozwój elementarnych, ale jak¿e
wa¿nych, podstaw koncepcji samego siebie. Jest ona zwykle Ÿród³em przy-
krych doznañ bólowych, zak³óca odczuwanie i zaspokajanie potrzeb biolo-
gicznych (np. snu, apetytu, ³aknienia), ogranicza lub uniemo¿liwia zaspoko-
jenie potrzeb ruchu i aktywnoœci. Przed³u¿aj¹cy siê stan deprywacji tych po-
trzeb powoduje wzrost przykrego napiêcia i niepokoju, wyzwala emocje
ujemne, ogranicza zakres doœwiadczeñ, obni¿a poczucie sprawnoœci fizycz-
nej oraz poczucie sprawstwa. Jeœli choroba wystêpuje w póŸniejszych latach
dziecka, to zwykle powoduje czêœciow¹ (niekiedy ca³kowit¹) utratê ju¿ naby-
tych przez nie umiejêtnoœci motorycznych, intelektualnych czy spo³ecznych.
Dziecko doœwiadczaj¹c siebie w taki sposób, konstruuje niezbyt korzystne
podstawy koncepcji w³asnej osoby, szczególnie zaœ „Ja” fizycznego. Niezado-
wolenie z w³asnej fizycznoœci wywo³uje u dzieci poczucie bycia gorszym
i wp³ywa ujemnie na relacje z rówieœnikami oraz poczucie w³asnej wartoœci.

Niedobory te mog¹ w powa¿nym stopniu wyrównaæ rodzice, ³agodz¹c
fizyczne cierpienie dziecka i wzmacniaj¹c inne wymiary jego funkcjonowa-
nia. Za dzia³ania szczególnie istotne dla prawid³owego przebiegu rozwoju
koncepcji samego siebie uznaje siê:
– wartoœciowanie i ocenianie zachowania dziecka w ró¿nych sytuacjach;

dziecko uczy siê oceniaæ swoje zachowanie jako dobre lub z³e,
– nadawanie dziecku pozytywnych okreœleñ, które ono przyjmuje za swoje,

a z czasem staj¹ siê te okreœlenia trwa³ymi rysami jego koncepcji samego
siebie, zw³aszcza „Ja” idealnego,

– dostarczanie wzorów zachowania w ró¿nych sytuacjach, które dziecko
drog¹ naœladownictwa w³¹cza w swoje zachowanie i kszta³tuje w ten spo-
sób okreœlone cechy koncepcji w³asnej osoby,

– oczekiwanie od dziecka pewnych zachowañ w okreœlonych sytuacjach,
aprobata tych zachowañ pomaga mu budowaæ w³asn¹ hierarchiê wartoœci.
W zale¿noœci od tego, w jaki sposób wymienione formy oddzia³ywañ rodzi-

ce wykorzystuj¹ w postêpowaniu z dzieæmi, czuje ono, ¿e jest akceptowane,
rozwija poczucie przynale¿noœci do innych oraz w³asnej skutecznoœci, tworzy
okreœlony system wartoœci lub te¿ odwrotnie – czuje siê niepotrzebne, kszta³-
tuje poczucie ni¿szoœci, brak wiary we w³asne mo¿liwoœci, odrzuca rodzinê.
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Powa¿na choroba somatyczna zmienia funkcjonowanie rodziny, a zw³a-
szcza relacje uczuciowe miêdzy jej cz³onkami i sposób wychowania dzieci.
Zmiany te mog¹ mieæ charakter pozytywny: rodzice okazuj¹ sobie wzajem-
ne wsparcie, dokonuj¹ nowego podzia³u ról w rodzinie, podejmuj¹ wspólne
dzia³ania w radzeniu sobie z now¹ sytuacj¹ b¹dŸ te¿ negatywne: dominacja
emocji ujemnych przekszta³ca klimat uczuciowy rodziny w niekorzystny,
nadmierna koncentracja matki na chorym dziecku zak³óca uk³ad wewn¹trz-
rodzinnych relacji, w zmaganiu siê z chorob¹ rodzina dziecka wykorzystuje
strategie zorientowane na emocje, a nie na problem.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e pozytywne modyfikacje w funkcjonowaniu rodziny
bêd¹ czynnikiem dynamizuj¹cym rozwój koncepcji samego siebie chorego
dziecka. Nast¹pi nie tylko przyspieszenie tempa rozwoju tej struktury, ale jej
treœæ bêdzie bogata i pozytywna, bardziej zró¿nicowana i wewnêtrznie spój-
na. W przysz³oœci, gdy dziecko osi¹gnie okres doros³oœci, wyuczone cechy
koncepcji samego siebie bêd¹ jego poznawczymi zasobami u³atwiaj¹cymi
mu adaptacjê w ró¿nych sytuacjach ¿ycia.

Niew³aœciwe postêpowanie rodziców znajduje swój wyraz w jednostron-
nym wartoœciowaniu zachowañ chorego dziecka (zbyt pozytywne lub nega-
tywne), w obdarzaniu go wy³¹cznie dodatnimi lub negatywnymi okreœle-
niami czy w stawianiu mu nieadekwatnych wymagañ (zbyt wysokich lub
zbyt niskich), bêdzie czynnikiem ryzyka dla rozwoju „Ja” idealnego i „Ja”
realnego chorego dziecka.

Pierwsze konstruuje siê w wieku przedszkolnym, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest jedynym „Ja” dziecka w tym okresie. Wierzy ono w swoj¹ wyj¹tkowoœæ
i niezwyk³¹ moc – zawsze, wszêdzie i we wszystkim jest najlepsze. W³aœci-
we ukszta³towane „Ja” idealne w dzieciñstwie pe³ni funkcjê adaptacyjn¹
w doros³ym ¿yciu cz³owieka. W momentach dotkliwych pora¿ek to silne
dzieciêce „Ja” idealne chroni go przed ca³kowit¹ utrat¹ odpornoœci psychicz-
nej i samoodtr¹ceniem, pozwala wierzyæ, ¿e znów bêdzie dobrze.

Drugie, „Ja” realne, dynamicznie rozwija siê w wieku szkolnym, dziecko
zaczyna rozumieæ, ¿e w jednych dziedzinach w³asnej aktywnoœci mo¿e byæ
dobre, a w innych s³absze. „Ja” realne wyraŸnie siê ró¿nicuje, a jego treœæ sta-
je siê coraz bogatsza. Dziecko dokonuje cz¹stkowych ocen ró¿nych aspektów
w³asnego „Ja”, by je nastêpnie scalaæ w globalne poczucie w³asnej wartoœci. 

Niew³aœciwe postêpowanie rodziców bêdzie sprzyjaæ kszta³towaniu siê
zbyt wysokiego lub zbyt niskiego „Ja” idealnego u chorego dziecka w wie-
ku przedszkolnym oraz najczêœciej zbyt niskiego „Ja” realnego w wieku
szkolnym. Pomiêdzy tymi dwoma wymiarami „Ja” powstanie nieprawid³o-
wa rozbie¿noœæ (zbyt du¿a lub zbyt ma³a ), która utrudni rozwój to¿samoœci
w wieku dorastania. 

Wiele informacji o sobie dziecko zdobywa w kontaktach z rówieœnika-
mi, podczas których dokonuje porównañ z innymi. Pierwsze konfrontacje
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najczêœciej dotycz¹ cia³a i wygl¹du zewnêtrznego. Doœwiadczenia te pozwa-
laj¹ dziecku tworzyæ obraz w³asnego cia³a jako sprawnego, silnego, ³adnego
lub te¿ niesprawnego, s³abego, brzydkiego itd. W póŸniejszym okresie
przedmiotem porównañ staj¹ siê zdolnoœci intelektualne, cechy charakteru
oraz cechy spo³eczne. W interakcjach z grup¹ rówieœnicz¹ dziecko kszta³tu-
je samokontrolê, odpornoœæ na ból, zdolnoœci przywódcze, organizacyjne,
odwagê, lêkliwoœæ. Jeœli wygl¹d czy zachowanie dziecka wyró¿nia je spo-
œród innych, to grupa rówieœnicza natychmiast mu uœwiadomi jego „in-
noœæ”, najczêœciej poprzez formu³owanie przezwisk, odrzucenie lub izolacjê.

W badaniu 31 dzieci w wieku 11–14 lat dotkniêtych ró¿nymi postaciami
chorób nowotworowych, w przebiegu których nast¹pi³a wyraŸna remisja,
oraz w równolicznej grupie dzieci zdrowych dobranych parami M. Wojty-
czek (1997) ustali³a, ¿e dzieci chore dostrzegaj¹ u siebie cechy u³atwiaj¹ce im
zmaganie siê z dolegliwoœciami i ograniczeniami, jakie przynosi ciê¿ka cho-
roba (zdyscyplinowanie, odpowiedzialnoœæ, silna wola, odwaga) oraz sprzy-
ja nawi¹zywaniu interakcji spo³ecznych (kole¿eñski, uprzejmy, wyrozumia-
³y, prawdomówny). Dziewczynki kszta³tuj¹ bardziej krytyczny obraz sa-
mych siebie. Uczniowie zdrowi przywi¹zuj¹ wiêksze znaczenie do cech opi-
suj¹cych ich stan zdrowia, sprawnoœæ fizyczn¹ i urodê. Zdrowe dziewczyn-
ki tworz¹ bardziej idealistyczny obraz siebie, ich rówieœnicy s¹ bardziej
ostro¿ni w formu³owaniu s¹dów o sobie samych. Spoœród cech negatyw-
nych, chorzy najczêœciej przypisuj¹ sobie nerwowoœæ, nieœmia³oœæ, niedbal-
stwo i lenistwo, przy czym czêœciej czyni¹ to ch³opcy. W samoopisach nega-
tywnych dzieci zdrowych dominuj¹ podobne cechy – uwa¿aj¹ siê one za le-
niwe i niedba³e. Globalne samooceny realne i idealne dzieci chorych i zdro-
wych s¹ do siebie zbli¿one. O ile pierwsze mo¿na okreœliæ jako umiarkowa-
nie podwy¿szone, to drugie osi¹gaj¹ poziom wysoki i bardzo wysoki. Sto-
pieñ rozbie¿noœci pomiêdzy aktualn¹ ocen¹ realizacji samych siebie a ocen¹
mo¿liwoœci potencjalnych sugeruje, ¿e zdrowi i chorzy przejawiaj¹ silne d¹-
¿enie do samodoskonalenia.

Samooceny cz¹stkowe (osi¹gniêcia szkolne, zdolnoœci, uroda, pos³uszeñ-
stwo, odwaga, popularnoœæ, si³a, szczêœcie) pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e dzieci chore
minimalizuj¹ znaczenie choroby. Wysokie poczucie si³y fizycznej, urody, po-
pularnoœci i znacz¹cych osi¹gniêæ edukacyjnych œwiadcz¹ o ich ucieczce
w œwiat w³asnej doskona³oœci, która, jako reakcja obronna, jest wyrazem d¹-
¿enia do utrzymania standardów przypisywanych roli osoby zdrowej. To
ustawiczne zmaganie siê z chorob¹ nie daje im jednak poczucia szczêœcia,
czuj¹ siê wyraŸnie czêœciej nieszczêœliwi ni¿ ich zdrowi rówieœnicy. Samooce-
ny idealne chorych dzieci s¹ ni¿sze ni¿ zdrowych we wszystkich wyró¿nio-
nych wymiarach koncepcji samego siebie. To kompensacyjne zawy¿enie sa-
moocen realnych i obni¿enie idealnych pozwala zachowaæ spójnoœæ koncep-
cji samego siebie, czyli tym samym chroniæ swoj¹ to¿samoœæ i indywidual-
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noœæ psychiczn¹. WskaŸniki samoakceptacji przekonuj¹ o umiarkowanym
zadowoleniu z siebie chorych dzieci. O ile chore dziewczêta charakteryzuj¹
siê stosunkowo wysokim uznaniem dla posiadanych cech, to chorzy ch³opcy
ujawniaj¹ tendencjê do odrzucania samych siebie. Niektórzy d¹¿¹ do dosko-
na³oœci wyznaczaj¹c sobie cele s³u¿¹ce odbudowie poczucia w³asnej wartoœci
i poczucia kontroli zaburzonych przez okres choroby (E. Owsiany, 1996).

W poznawczej reprezentacji samego siebie u dzieci przewlekle chorych
szczególne miejsce zajmuje poznawcza reprezentacja ich dolegliwoœci soma-
tycznych w kontekœcie sytuacyjnych uwarunkowañ, zwana obrazem lub
koncepcj¹ w³asnej choroby. Struktura ta odzwierciedla ca³okszta³t do-
œwiadczeñ zwi¹zanych z koniecznoœci¹ realizacji roli osoby chorej, a wiêc
wiedzê na temat choroby, emocje i doznania, które ta choroba wywo³uje
oraz reakcje i zachowania pozwalaj¹ce mniej lub bardziej skutecznie radziæ
sobie w tej nowej sytuacji.

Ju¿ powy¿ej drugiego roku ¿ycia, jak pisze I. Obuchowska (1991), dziecko
zaczyna przejawiaæ poznawczy stosunek do swojej choroby, ale interesuj¹ je
wówczas g³ównie przedmioty zwi¹zane z chorowaniem. Ku samej chorobie
dziecko zwraca swe zainteresowania w wieku przedszkolnym, próbuje zrozu-
mieæ, dlaczego choruje, na czym polega jego choroba, jakie s¹ ograniczenia
i dlaczego wnosi je w jego ¿ycie. W wieku szkolnym samodzielnie poszukuje
informacji na temat swojej choroby, próbuje je organizowaæ w pewn¹ logicz-
n¹ ca³oœæ oraz podejmuje dzia³ania skutecznego radzenia sobie z wymagania-
mi, które tworzy sytuacja choroby. WyraŸny wzrost zainteresowania w³asn¹
chorob¹ nastêpuje w okresie dorastania. M³odzie¿ rozszerza, weryfikuje i sy-
stematyzuje zgromadzon¹ wiedzê, ale co wa¿niejsze, formu³uje pytania o sens
choroby w swoim ¿yciu, próbuje oceniæ w³asne po³o¿enie ¿yciowe.

Dzieci i m³odzie¿, podobnie jak doroœli, konstruuj¹ koncepcjê swojej cho-
roby na podstawie osobistych prze¿yæ somatycznych i psychicznych wywo-
³anych przez tê chorobê, obiegowych opinii zas³yszanych od cz³onków ro-
dziny i innych pacjentów, informacji przekazywanych przez lekarzy i perso-
nel medyczny oraz pochodz¹cych z literatury popularnonaukowej i œrod-
ków masowego przekazu. Wraz z rozwojem dziecka wzrasta znaczenie
dwóch ostatnich Ÿróde³. Wiedza o chorobie i reakcje emocjonalne m³odszych
dzieci odzwierciedlaj¹ przekonania i zachowania rodziców i opiekunów,
m³odzie¿ czêœciej poszukuje informacji o chorobie w literaturze medycznej
czy stara siê j¹ pozyskaæ od specjalistów.

Proces kszta³towania siê tej struktury w du¿ej mierze zale¿y od okresu roz-
woju dziecka, w którym wystêpuje jego choroba. Jeœli choruje ono od wcze-
snych lat ¿ycia, to choroba stanowi niejako integraln¹ czêœæ jego dzieciêcej eg-
zystencji, a stan somatyczny jedn¹ z wielu w³aœciwoœci jego „Ja” fizycznego.
Dopiero w okresie dorastania, gdy osi¹gnie ono pewien poziom rozwoju sa-
moœwiadomoœci, dokona oceny w³asnej choroby. Jeœli wyst¹pi ona póŸniej
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(powy¿ej 5. roku ¿ycia), to w przebiegu powstawania koncepcji w³asnej cho-
roby mo¿na wyró¿niæ dwie fazy. Pierwsza trwa do momentu zachorowania –
w umyœle dziecka tworzy siê w tym okresie reprezentacja poznawcza choro-
by w ogóle i zajmuje ona raczej peryferyczn¹ pozycjê w systemie wiedzy
o œwiecie. Zachorowanie zapocz¹tkowuje fazê drug¹ – do dziecka dociera bar-
dzo du¿o nowych informacji, które powoduj¹ stopniowe przekszta³canie siê
ogólnej reprezentacji poznawczej choroby w koncepcjê choroby w³asnej
i przesuwa siê ona na bardziej centraln¹ pozycjê w systemie wiedzy o sobie.
Struktura ta powstaje powoli, jest krucha i w du¿ej mierze ma charakter sytu-
acyjny. Niewielkie zmiany w samopoczuciu, w otoczeniu, w kontaktach i sy-
tuacjach spo³ecznych powoduj¹ dostrzeganie coraz to nowych aspektów w³a-
snej choroby i wywo³uj¹ odmienne, czasami krañcowo ró¿ne, reakcje emocjo-
nalne. Jeœli osoby doros³e potrafi¹ przekazaæ dziecku wiedzê o jego chorobie
w sposób nieemocjonalny, na poziomie dostêpnym dla jego rozumienia,
z uwzglêdnieniem przewidywanych konsekwencji choroby i z zachowaniem
zasady nadziei (I. Obuchowska, 1991), sam¹ zaœ chorobê bêd¹ uwa¿aæ za
czynnik utrudniaj¹cy dziecku realizacjê ró¿nych zadañ i celów, a nie dezorga-
nizuj¹cy jego ¿ycie, to formowanie siê koncepcji w³asnej choroby bêdzie prze-
biegaæ prawid³owo, czyli z czasem powstanie struktura wewnêtrznie spójna,
zrównowa¿ona, nie bêd¹ca generatorem napiêæ i ujemnych emocji.

Wraz z zespo³em magistrantów podjê³am badania nad kszta³towaniem
siê koncepcji w³asnej choroby u dzieci i m³odzie¿y dotkniêtych ró¿nymi do-
legliwoœciami somatycznymi o charakterze przewlek³ym: astma, zw³óknie-
nie p³uc, przewlek³e choroby nerek i uk³adu moczowego, choroby nowo-
tworowe, cukrzyca. W badaniach wykorzystano ustrukturalizowany wy-
wiad, którego pytania dotyczy³y czterech kwestii: wiedzy o chorobie, emo-
cji zwi¹zanych z chorob¹, znaczenia przypisywanego chorobie oraz symbo-
licznej reakcji na chorobê. 

Koncepcjê w³asnej choroby dzieci dotkniêtych ró¿nymi rodzajami chorób
nowotworowych opisa³a M. Wojtyczek (1997) na podstawie badañ przepro-
wadzonych w 30-osobowej grupie pacjentów w wieku 11–14 lat. Wiedza ba-
danych o w³asnej chorobie jest bardzo zró¿nicowana. Dzieci najczêœciej nie po-
trafi³y okreœliæ istoty swojej choroby (53,1%) lub okreœla³y j¹ nieprawid³owo,
wskazuj¹c jej symptomy lub skutki (31,2%). Tylko 4 pacjentów zna³o patome-
chanizm choroby. Wiedza o jej przyczynach by³a nieco szersza (41,9% bada-
nych wskazuje przyczyny), ale nader ogólna. Zanieczyszczenie œrodowiska
(28,1%) oraz wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu (18,6%) s¹ w opinii
badanych g³ównymi uwarunkowaniami ich problemów zdrowotnych. Wielu
spoœród nich nie potrafi wskazaæ przyczyn swojej choroby. Ten ubogi zasób
informacji dzieci trudno uznaæ za konsekwencjê braku ich zainteresowania
w³asn¹ sytuacj¹, jest raczej efektem zamierzonych dzia³añ osób doros³ych,
chroni¹cych chore dzieci przed nadmiarem negatywnych informacji. 
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Wiêkszoœæ badanych bardzo pozytywnie ocenia aktualny stan (czuje siê
dobrze i bardzo dobrze – 86,7%) oraz wierzy w pomyœlne rokowanie (40,6%),
akceptuj¹c koniecznoœæ nawet uci¹¿liwego leczenia (21,8%). Pesymistyczn¹
wizjê przysz³oœci kreœli³y 3 osoby. Oko³o jedna trzecia chorych unika³a odpo-
wiedzi na pytanie o prognozê leczenia, któr¹ to reakcjê nale¿y uznaæ za me-
chanizm obronny, pozwalaj¹cy redukowaæ lêk przed przysz³oœci¹. 

Badani najczêœciej nie dostrzegaj¹ wp³ywu choroby na relacje interperso-
nalne w domu i w grupie rówieœniczej (40% i 61,29%), niekiedy wp³yw ten
okreœlaj¹ jako pozytywny (26,7%). Choroba jest, w opinii niektórych bada-
nych, czynnikiem utrudniaj¹cym osi¹ganie dobrych wyników w nauce
(36,7%) oraz decyduj¹cym o ich dalszej karierze edukacyjnej (23,3%). Wielu
pacjentów (66,7%) s¹dzi, ¿e choroba nie mo¿e przes¹dzaæ o wyborze ich dal-
szej drogi edukacyjnej lub te¿ unika odpowiedzi na to pytanie (33,3%). Re-
akcje te sugeruj¹, ¿e chorzy manifestuj¹ w ten sposób swoj¹ niepewnoœæ
o przysz³oœæ lub te¿ w ma³ym stopniu interesuj¹ siê swoj¹ przysz³oœci¹ ze
wzglêdu na stan swojego zdrowia.

Najczêœciej chorzy postrzegaj¹ swoj¹ chorobê jako przeszkodê (43,3%) uda-
remniaj¹c¹ realizacjê wielu zadañ i marzeñ, stratê (10%) oraz ulgê (10%). Zale-
dwie 4 osoby przypisa³y chorobie pozytywne znaczenie, okreœlaj¹c j¹ jako wiel-
kie prze¿ycie, swoiste doœwiadczenie czy wartoœæ. Tak mówi¹ sami pacjenci:
– „Moja choroba jest doœwiadczeniem, bo nauczy³em siê przyjmowaæ oraz

walczyæ z troskami i zmartwieniami”. 
– „Moja choroba jest wartoœci¹, bo przez ni¹ wiele siê nauczy³am, wiem,

czym jest ból, umiem doceniæ szczêœcie, a tak¿e dziêki niej pozna³am wie-
lu wspania³ych ludzi, z którymi, mam nadziejê, nigdy nie stracê kontaktu”.

– „Moja choroba jest doœwiadczeniem, bo mo¿na poznaæ kolegów i kole¿an-
ki od serca”.
Koncepcja w³asnej choroby budowana przez dzieci dotkniête nowotwo-

rem jest ubo¿sza w swej treœci ni¿ koncepcje konstruowane przez pacjentów
dotkniêtych innymi chorobami przewlek³ymi, ale w du¿ym stopniu optymi-
styczna. Luki informacyjne s¹ konsekwencj¹ unikania rozmów z chorymi
dzieæmi na temat ich problemów zdrowotnych. Byæ mo¿e ta niewiedza jest
Ÿród³em ich sta³ej nadziei, ¿e przysz³oœæ wróci tê wartoœæ, któr¹ aktualnie
utraci³y. Nadmiar niekorzystnych informacji mo¿e byæ generatorem ujem-
nych emocji i zachowañ rezygnacyjnych, sk³aniaj¹cych dziecko do ucieczki
od œwiata i samego siebie.

Relacje spo³eczne

Po przebytym leczeniu dziecko wraca do domu, po pewnym czasie do
szko³y i grupy rówieœniczej. Chore dziecko, które od pewnego czasu g³ów-
nie pe³ni³o rolê pacjenta, teraz na powrót musi staæ siê dzieckiem swoich ro-
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dziców, bratem lub siostr¹, uczniem, kole¿ank¹ lub koleg¹. Podejmuj¹c obo-
wi¹zki wynikaj¹ce z tych ró¿nych ról spo³ecznych, musi jednoczeœnie ci¹gle
kontrolowaæ stan swojego zdrowia, aby rozpoznaæ w porê oznaki nawrotu
choroby. Tak wiêc powrót do sytuacji i relacji spo³ecznych z okresu przed za-
chorowaniem nie jest w pe³ni mo¿liwy. W relacjach rodzinnych czêsto poja-
wiaj¹ siê konflikty, gdy¿ rodzice w obawie o zdrowie dziecka nadal nak³a-
daj¹ na nie liczne ograniczenia i nie dostrzegaj¹ jego potrzeby i zdolnoœci do
bycia samodzielnym. Ograniczenia niezale¿noœci s¹ dotkliwie przez dziecko
odczuwane, gdy¿ przypominaj¹ mu okres choroby (M. Ko³odziejczyk, A.
Majerowicz, 1999). 

Hospitalizacje i os³abienie fizyczne spowodowa³y oderwanie dziecka od
grupy rówieœniczej i nauczycieli, nic wiêc dziwnego, ¿e odczuwa ono lêk
przed szko³¹, antycypuj¹c niepowodzenia w sytuacjach dydaktycznych
i spo³ecznych. Jak dowodz¹ badania E. Owsiany (1996), oko³o 40–60% dzie-
ci z wyraŸn¹ remisj¹ choroby nowotworowej cierpi z powodu izolacji
i odrzucenia, choæ bardzo im zale¿y na aprobacie spo³ecznej. W ponownym
przystosowaniu dziecka z przebyt¹ chorob¹ nowotworow¹ do œrodowiska
szkolnego i rówieœniczego istotn¹ rolê odgrywa postawa nauczyciela. Jeœli
potrafi z uczniami rozmawiaæ o problemach zdrowotnych ich kolegi
i wspólnie z nimi towarzyszyæ mu w zmaganiu siê z chorob¹, to po powro-
cie do szko³y zostanie on w naturalny sposób w³¹czony w nurt jej ¿ycia. Nie-
stety, nauczyciele czêsto nie znaj¹ specyfiki choroby dziecka i nie rozmawia-
j¹ o niej z pozosta³ymi uczniami (A. Nowicka, E. Janion, 2001).

Dzieci z przebyt¹ chorob¹ nowotworow¹ rzeczywiœcie osi¹gaj¹ ni¿sze
wyniki w nauce, zarówno z powodu deterioracji procesów poznawczych
uwarunkowanej przebiegiem choroby i sposobem jej leczenia, jak równie¿
czêstych nieobecnoœci w szkole zwi¹zanych z kontrolami lekarskimi. Niepo-
wodzenia te wp³ywaj¹ negatywnie na ich poczucie w³asnej wartoœci, tym
bardziej ¿e usilnie d¹¿¹ do spe³nienia standardów ucznia zdrowego, jakim
byli przed zachorowaniem. Ponowne przystosowanie do szko³y u³atwia im
pobyt w sanatorium lub uczêszczanie na zajêcia do otwartych oœrodków re-
habilitacyjno-wychowawczych, które sprzyjaj¹ stopniowemu w³¹czaniu siê
w bieg normalnego ¿ycia.

Choroby nowotworowe, tak jak wszystkie inne choroby przewlek³e, mo-
g¹ stanowiæ czynnik ryzyka dla spo³ecznego funkcjonowania dziecka z kil-
ku powodów.

Po pierwsze, dolegliwoœci somatyczne utrudniaj¹ osi¹ganie niezale¿noœci
od rodziców, którzy z obawy o zdrowie dziecka preferuj¹ ograniczaj¹cy
i dyrektywny styl wychowania.

Po drugie, chore dzieci rzadziej nawi¹zuj¹ kontakty z rówieœnikami z po-
wodu czêstych hospitalizacji, ró¿nego rodzaju interwencji medycznych oraz
okresowego pogorszenia stanu zdrowia, tym samym wiêc ich umiejêtnoœci
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nawi¹zywania, podtrzymywania i kontynuowania relacji rówieœniczych
rozwijaj¹ siê w wolniejszym tempie.

Po trzecie, nie wszystkie rodzaje zajêæ i zabaw s¹ dostêpne dla chorych
dzieci, co niew¹tpliwie obni¿a ich atrakcyjnoœæ jako partnerów dzieciêcych
aktywnoœci.

Po czwarte, poczucie w³asnej skutecznoœci rozwija siê u nich wolniej
z powodu nadopiekuñczoœci rodziny, uzale¿nienia od osób lecz¹cych oraz
rzadziej odnoszonych sukcesów w ró¿nego rodzaju dzia³aniach podejmo-
wanych z w³asnej inicjatywy (W. Pilecka, 2002). 

Pomoc psychologiczna

Dotychczasowa wiedza na temat bezpoœrednich i poœrednich konse-
kwencji chorób nowotworowych i sposobów ich leczenia upowa¿nia do pro-
jektowania pomocy psychologicznej o charakterze zapobiegawczym i na-
prawczym. Niestety, w literaturze przedmiotu nie wiele jest publikacji do-
brze dokumentuj¹cych skutecznoœæ tego rodzaju dzia³añ. Autorzy tych prac
najczêœciej preferuj¹ dwa podejœcia: wielowymiarowe (holistyczne) i jedno-
wymiarowe (czêœciowe).

W za³o¿eniach pierwszego, dziecko stanowi jednoœæ biopsychospo³ecz-
n¹ i pozostaje ono w sta³ych relacjach ze swoimi najbli¿szymi mikroœrodo-
wiskami, a zatem dzia³ania psychoterapeutyczne powinny byæ skierowane
na wszystkie obszary jego rozwoju w kontekœcie uwarunkowañ ekosyste-
mowych.

W podejœciu drugim dominuje przekonanie, ¿e interwencje psychoterapeu-
tyczne powinny obejmowaæ wy³¹cznie sfery ryzyka wyst¹pienia nieprawid³o-
woœci w rozwoju i zachowaniu dziecka oraz niektóre elementy jego œrodowiska.

Zwolennicy pierwszego podejœcia wykorzystuj¹ ró¿norodne formy tera-
pii: trening umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów, trening umiejêtnoœci
spo³ecznych, trening kontroli emocji ujemnych, techniki relaksacyjne, wizu-
alizacjê oraz terapiê rodzin. Przedstawiciele drugiej orientacji próbuj¹ po-
móc choremu dziecku i jego rodzinie w rozwi¹zaniu dominuj¹cych trudno-
œci. Jeœli dziecko ujawnia wyraŸne symptomy zespo³u ADHD, to psycholog
wykorzystuje terapie typowe dla dzieci z nadpobudliwoœci¹ psychorucho-
w¹, czêsto w po³¹czeniu z farmakoterapi¹ (najczêœciej jest stosowany Rita-
lin). Techniki poznawczo-behawioralne s³u¿¹ dynamizowaniu i korekcji pro-
cesów uwagi, pamiêci, funkcji percepcyjno-motorycznych, procesów myœle-
nia czy umiejêtnoœci komunikacyjnych. Treningi relaksacyjne i wizualizacja
s¹ wykorzystywane w psychoterapii skierowanej na integracjê osobowoœci,
budowê pozytywnego obrazu samego siebie. Pomoc rodzinie najczêœciej ma
charakter psychoedukacyjny, rzadziej terapii systemowej (za: R.W. Butler,
R.K. Mulhern, 2005).
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Wiêkszoœæ autorów zgadza siê, ¿e dzia³ania pomocowe powinny mieæ
charakter wielowymiarowy i powinny byæ skierowane na dziecko i jego mi-
kroœrodowiska przez co najmniej rok. 
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ODROCZONE NEUROPOZNAWCZE I PSYCHOSPO£ECZNE SKUTKI CHORÓB
NOWOTWOROWYCH U DZIECI

Streszczenie

Wspó³czesna medycyna ratuje w sposób trwa³y ¿ycie ponad 80% dzieci dotkniêtych
chorob¹ nowotworow¹. Te zadowalaj¹ce efekty pomocy medycznej wi¹¿¹ siê jednak
z wysokimi kosztami rozwojowymi tych dzieci, choæ onkolodzy podejmuj¹ sta³e wysi³ki
maj¹ce na celu zachowanie równowagi pomiêdzy intensywnoœci¹ dzia³ania podstawo-
wych sposobów leczenia: radioterapii, chemioterapii i kortykoterapii a stopniem toksy-
kacji organizmu. Oko³o 25–30% dzieci nie radzi sobie z ograniczeniami i wymaganiami,
jakie stwarza choroba i w konsekwencji ujawnia trudnoœci w poznawczym, emocjonal-
nym i spo³ecznym funkcjonowaniu.

Konstruktywna adaptacja do choroby nowotworowej zale¿y od trzech grup czynni-
ków zwi¹zanych: z chorob¹ i procesem leczenia (uszkodzenia CSN, sposób leczenia, od-
stêp czasu od diagnozy, okres leczenia), z osob¹ dziecka (wiek ¿ycia, wiek rozpoznania
choroby, wczeœniejsze funkcjonowanie, poziom stresu, poziom rozwoju umys³owego)
oraz z jego œrodowiskiem (zdolnoœæ adaptacyjna i spójnoœæ rodziny, wsparcie spo³eczne,
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otwarta komunikacja, style i strategie radzenia sobie cz³onków rodziny, status socjoeko-
nomiczny rodziny). PóŸne skutki chorób nowotworowych w zakresie rozwoju procesów
poznawczych, osobowoœci i relacji spo³ecznych s¹ rozwa¿ane w œwietle wyników badañ
empirycznych i rozwa¿añ teoretycznych. 

S³owa kluczowe: choroby nowotworowe, odroczone skutki neuropoznawcze, deterio-
racja poznawcza, odroczone skutki psychospo³eczne, deprywacja potrzeb, koncepcja sa-
mego siebie, koncepcja w³asnej choroby, relacje spo³eczne, pomoc psychologiczna

POSTPONED NEUROCOGNITIVE AND PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF CANCERS
IN CHILDREN

Summary 

Today medicine effectively saves life of above 80% children diagnosed with some form
of cancer. Effective treatments are not always without costs, so oncologists attempt to ma-
intain a balance between medical treatment and acceptable toxicity. About 25–30% children
do not cope well and they have significant cognitive, emotional and social difficulties.

The adaptation to childhood cancer is determined by three groups of variables: dise-
ase and treatment (diagnosis involving CNS, type of treatment, time since diagnosis, du-
ration of treatment), personal (age at diagnosis, previous functioning, degree if perceived
stress, level of cognitive functioning) and family/environmental (adaptability/cohesive-
ness, open communication, social support, coping/adjustment of family members, socio-
economic resources). The late effects of childhood cancers in the cognitive processes, per-
sonality and social relationships are discussed from the perspective of empirical studies
and theoretical approaches. 

Key words: neoplastic diseases, postponed nerocognitive effects, cognitive deteriora-
tion, delayed psychosocial effects, need deprivation, self-concept, disease concept, social
relationships, psychological support
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W STRONÊ INNEGO SPOJRZENIA NA SZKO£Ê JAKO
MIEJSCA TERAPII UCZNIA Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ 

Przyjêcie tezy, ¿e cz³owiek stanowi integraln¹ czêœæ ekosystemu (jest
odbiorc¹ jego oddzia³ywañ, a poprzez swoj¹ aktywnoœæ wp³ywa jednocze-
œnie na kszta³t tych¿e oddzia³ywañ) (por. K. B³eszyñska, 2001) prowadzi do
postrzegania jego sytuacji w relacji wzajemnych wp³ywów: jednostka – oto-
czenie. Zgodnie z t¹ tez¹, aby zrozumieæ cz³owieka i pomóc mu, nale¿y wi-
dzieæ go w kontekœcie œrodowiska fizycznego i spo³ecznego. Przes³anki ta-
kiego rozumowania odnajdujemy w pionierskiej pracy psychologa spo³ecz-
nego K. Lewina (1954). Jego teoria pola jest prób¹ znalezienia p³aszczyzny po-
rozumienia miêdzy tym, co jest w cz³owieku, a tym, co go otacza. Lewin de-
finiuje teoriê pola jako metodê analizowania zachowania siê cz³owieka wo-
bec otaczaj¹cej go sytuacji, poprzez analizê jej w³asnoœci strukturalnych,
w³asnoœci zmieniaj¹cych siê w czasie i analizê pola psychologicznego. Sytuacja
lub pole psychologiczne, w jakim znajduje siê dana osoba, stanowi wed³ug
Lewina jej przestrzeñ ¿yciow¹, która jest psychiczn¹ reprezentacj¹ œrodowi-
ska tej jednostki oraz istniej¹cych dla niej w danej chwili mo¿liwoœci. Badacz
zwraca uwagê, ¿e w okreœleniu przestrzeñ ¿yciowa chodzi nie tylko o specy-
ficzn¹ budowê danego uk³adu i sposobu jego funkcjonowania, ale i o jej po-
strzeganie przez jednostkê oraz rolê, jak¹ pe³ni ta struktura, jakie ma znacze-
nie dla rozwoju jednostki. 

Prace Lewina wywar³y znacz¹cy wp³yw na rozwój psychologii ekolo-
gicznej i psychologii œrodowiskowej. Œrodowisko, jak zauwa¿a A. Bañka
(2002, s. 53), zaczêto ujmowaæ nie w wymiarze pasywnej, przeciwstawnej
cz³owiekowi przestrzeni, w której zachodz¹ procesy percepcji i reakcji
podmiotu, ale w wymiarze postêpuj¹cej wzajemnej akomodacji miêdzy ak-
tywn¹ istot¹ ludzk¹, bêd¹c¹ w trakcie rozwoju, a zmieniaj¹cymi siê cechami
otoczenia, w relacji do szerszych kontekstów „zagnie¿d¿enia” ¿ycia. 

„CZ£OWIEK-NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ-SPO£ECZEÑSTWO”
Nr 1, 2005



Paradygmat ca³oœciowego widzenia zwi¹zków miêdzy zachowaniami, do-
œwiadczeniem oraz œrodowiskiem fizycznym i spo³ecznym widoczny w pra-
cach K. Lewina, nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju tych dyscyplin, które
zajmuj¹ siê teoretycznymi i praktycznymi aspektami udzielania pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym. W myœleniu o wsparciu osób niepe³nosprawnch ob-
serwujemy zasadnicze zmiany. Aktualne propozycje tym ró¿ni¹ siê od wcze-
œniejszych, ¿e coraz bardziej zmierzaj¹ w kierunku powi¹zania problematyki
rehabilitacji nie tylko ze œrodowiskiem spo³ecznym, ale z jakoœci¹ fizycznej
przestrzeni i œrodowiska. Wiele bowiem dowodów jest na to, ¿e nie tylko prze-
strzeñ spo³eczna, ale i charakter przestrzeni fizycznej i architektonicznej wp³y-
wa na sukces w terapii. Mo¿e byæ ona spo³ecznie przyci¹gaj¹ca lub ucieczko-
wa, uspo³eczniona i odspo³eczniona, publiczna lub prywatna. Cechy przestrze-
ni kszta³tuj¹ interakcjê terapeutyczn¹. Jak zauwa¿a H. M. Proshansky (za: A.
Bañka, 2002, s. 317), zachowania osoby bêd¹cej podmiotem terapii oraz zacho-
wania osób steruj¹cych terapi¹ stanowi¹ wraz z przestrzeni¹ fizyczn¹ i archi-
tektoniczn¹ ca³oœæ interakcyjn¹, której efektem s¹ okreœlone skutki zdrowotne:
fizyczne, mentalne oraz spo³eczne. Rozwa¿aj¹c wiêc kwestie rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych, nie mo¿na pomin¹æ wp³ywu zasobów œrodowiska fizycz-
nego na zachowanie osób niepe³nosprawnych. Zasoby œrodowiska to wszyst-
ko to, co otoczenie umo¿liwia i dostarcza podmiotowi, to potencjalne mo¿liwo-
œci, które po zarejestrowaniu przez mózg dzia³aj¹ jako wyzwalacze zachowañ
(por. A. Bañka, 1998). Œrodowiskowe mo¿liwoœci s¹ obiektywnie istniej¹cymi
w otoczeniu zasobami œrodków zaspokajania potrzeb. Ich wartoœæ jest œciœle
zwi¹zana z potrzebami konkretnej osoby (to, co jest pozytywn¹ ofert¹ œrodo-
wiskow¹ dla jednych, nie musi byæ tak¹ sam¹ dla innych). 

Subiektywne szacowanie walorów œrodowiska mo¿e odwo³ywaæ siê zarów-
no do ocen emocjonalnych, jak i poznawczych podmiotu terapii. Oceny emo-
cjonalne opisuj¹ jakoœæ afektywn¹ danego miejsca. Konstruktem teoretycznym
stanowi¹cym odniesienie dla interpretacji tych ocen mo¿e byæ m.in. model na-
stawieñ afektywnych do œrodowiska J.A. Russella i U.F. Laniusa. Zak³ada on,
¿e reakcjê emocjonaln¹ mo¿na opisaæ na dwóch niezale¿nych wymiarach:
przyjemnoœci i pobudzenia. Oœ pozioma tego modelu rozci¹ga siê od nieprzy-
jemnego do przyjemnego, a oœ pionowa – od niepobudzaj¹cego do pobudzaj¹-
cego (P.A. Bell i in., 2004, s. 59–60). Poniewa¿ ludzie mog¹ siê ró¿niæ pod wzglê-
dem poziomu preferencji w odniesieniu do z³o¿onoœci, ten sam – wed³ug miar
obiektywnych – poziom z³o¿onoœci œrodowiska mo¿e byæ za niski dla jednej
osoby, a dla drugiej za wysoki. Tak wiêc ta sama przestrzeñ w subiektywnych,
emocjonalnych ocenach jakoœciowych mo¿e byæ przestrzeni¹ o ró¿nej jakoœci.

Szacowanie spostrzeganych walorów œrodowiskowych mo¿e odwo³ywaæ
siê te¿ do ocen poznawczych. Zazwyczaj stosuje siê tu jakiœ rodzaj skali opi-
su, która podlega subiektywnej ocenie jakoœci œrodowiska. Te dwojakiego ro-
dzaju oceny – emocjonalne i poznawcze – stosuje siê w diagnozie œrodowi-
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ska naturalnego i œrodowisk instytucjonalnych. Mog¹ one stanowiæ punkt
wyjœcia do programowania zmian.

Szczególnie wa¿nym Ÿród³em potencjalnych mo¿liwoœci œrodowiskowych
dla dziecka w wieku szkolnym s¹ zasoby œrodowiska fizycznego i spo³eczne-
go szko³y, w której siê uczy. Moje rozwa¿ania o szkole i uczniu z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim bêd¹ odwo³ywa³y siê do pogl¹-
du R. Feuersteina, który proces nauczania postrzega jako „upoœrednione
uczenie siê doœwiadczenia”. Jak zauwa¿a autor, w sytuacji braku wsparcia
jednostka upoœledzona umys³owo wystawiona jest na oddzia³ywania œrodo-
wiskowej stymulacji, ale z niej nie korzysta. Znacz¹ce dla uczenia siê wspar-
cie zapewnia osoba o „normalnym” doœwiadczeniu, która dziêki umiejsco-
wieniu miêdzy upoœledzonym a zewnêtrznymi Ÿród³ami stymulacji poœre-
dniczy w konstruowaniu, selekcjonowaniu i odczuwaniu odbieranych bodŸ-
ców (por. S. Kowalik, 1989, s. 42–43). W szkole rolê tê odgrywa nauczyciel,
który uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
jego zró¿nicowanie w rozwoju poszczególnych sektorów psychobiologicz-
nych (por. J. Kostrzewski, 1990), razem z uczniem aktywnie uczestniczy
w poznawaniu otoczenia. Pomaga w wytworzeniu siê wzorów operacji umy-
s³owych pozwalaj¹cych dziecku na dysponowanie doœwiadczeniem.

Nie wkraczaj¹c wiêc w sam¹ istotê nauczania specjalnego, rozwa¿aæ bê-
dê w tym artykule szeroko pojêty kontekst tego procesu – znaczenie mo¿li-
woœci œrodowiskowych szko³y w odniesieniu do ucznia z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim. Opieraj¹c siê na wynikach badañ psy-
chologicznych i pedagogicznych, bêdê ujawnia³a ukryte funkcje œrodowiska
fizycznego i spo³ecznego szko³y i klasy. W swoich poszukiwaniach edukacji
prawdziwie sprzyjaj¹cej rozwojowi ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹, na podstawie zgromadzonych przes³anek z dorobku ró¿nych dyscy-
plin naukowych, dokonam próby oceny zasobów œrodowiskowych szko³y:
ogólnodostêpnej, integracyjnej, specjalnej.

Aspekt przestrzenno-fizyczny œrodowiska szko³y

Niezale¿nie od tego, czy mamy do czynienia ze szko³¹ specjaln¹, integra-
cyjn¹ czy ogólnodostêpn¹ œrodowisko szko³y jest podobne. Szko³a to struk-
tura zamkniêta, w której wyodrêbnione przestrzenie wyraŸnie rozgranicza-
j¹ oœrodki aktywnoœci. Œrodowisko fizyczne danego oœrodka aktywnoœci ma
moc wyzwalania okreœlonego wzorca zachowania. Wiedza o w³aœciwoœciach
fizycznych oœrodka aktywnoœci pozwala te zachowania przewidywaæ (P.A.
Bell i in., 2004, s. 166). 

Jedne przestrzenie w szkole pe³ni¹ funkcje klasy szkolnej, inne – to kory-
tarze, szatnie, ³azienki, w których uczeñ spêdza czas poza (miêdzy) lekcja-
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mi. G³ówny korytarz szkolny to tzw. przestrzeñ rozrz¹dowa. Oznacza to, ¿e
stanowi ona miejsce rozchodzenia siê ludzi do innych pomieszczeñ. Jak za-
uwa¿a A. Nalaskowski (2002, s. 47), g³ówny holl szko³y jest czêsto przestrze-
ni¹ o charakterze odspo³ecznym, z miejscami o charakterze rytualnym, które
s³u¿¹ najszerzej pojêtemu dyscyplinowaniu myœlenia i zachowañ jej u¿yt-
kowników. Zachowanie uczniów w czasie przerwy mo¿na przewidzieæ,
uwzglêdniaj¹c chocia¿by takie elementy, jak rodzaj pod³ogi (pod³oga miêk-
ka/twarda). Obserwacja zachowañ uczniów w szkole potwierdza te przewi-
dywania. Okazuje siê, ¿e zachowania uczniów w szkole wyposa¿onej
w miêkk¹ pod³ogê s¹ w zauwa¿alny sposób spokojniejsze, œwiadcz¹ o prze-
¿ywanym relaksie, o wiêkszym skupieniu przed nastêpn¹ lekcj¹. 

Na zachowania spo³eczne wp³ywa te¿ poziom ha³asu czy zat³oczenie
przestrzeni (por. A. Bañka, 2002; P.A. Bell i in., 2004). Ha³as czy zagêszcze-
nie mo¿e wyzwalaæ zachowania agresywne. W³aœciwoœci¹ dziecka z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim jest podatnoœæ na zaburzenia
sfery emocjonalnej (por. H.C. Gunzburg, 1971; T. Ga³kowski, 1972). Dzia³a-
nia profilaktyczne w tym zakresie to stworzenie mu w³aœciwego œrodowiska
terapeutycznego tak¿e w rozumieniu œrodowiska przestrzenno-fizycznego.
Za takie nie mo¿na uznaæ szkó³ „molochów”. 

Inne kwestie zwi¹zane z wielkoœci¹ szkó³ wyjaœnia teoria obsady oœrod-
ka aktywnoœci R.G. Barkera. Pozwala ona przewidywaæ i wyjaœniaæ zaanga-
¿owanie i satysfakcjê jednostki w ró¿nych œrodowiskach, w tym równie¿
w œrodowisku szkolnym. Analizy porównawcze wielkich i ma³ych szkó³ su-
geruj¹, ¿e szko³y ma³e bardziej sprzyjaj¹ anga¿owaniu siê uczniów w szer-
szy zakres aktywnoœci i doznawaniu przez nich poczucia osobistej satysfak-
cji w porównaniu ze szko³ami du¿ymi (P.A. Bell i in., 2004, s. 170). Co istot-
ne, uczniowie ma³ych szkó³ osi¹gaj¹cy niskie wyniki w nauce, wykazuj¹ ty-
le samo troski i zobowi¹zañ wobec szko³y, co uczniowie osi¹gaj¹cy wyniki
bardzo wysokie. W szko³ach du¿ych uczniowie tzw. marginalni wykazuj¹
zerowy stopieñ zaanga¿owania w aktywnoœci szkolne i zajêcia pozalekcyjne
(A. Bañka, 2002, s. 354).

Na zachowania uczniów wp³ywa równie¿ wielkoœæ klasy szkolnej. Oka-
zuje siê, ¿e postawy uczniów oraz nauczycieli wobec obowi¹zków szkol-
nych s¹ negatywnie skorelowane z wielkoœci¹ klas. W klasie o mniejszej licz-
bie uczniów zwiêkszaj¹ siê zasoby, jakie jest w stanie wykorzystaæ nauczy-
ciel. W klasach licznych, tj. zagêszczonych, peryferia klasowe s¹ wiêksze
i silniej wy³¹czone z aktywnego uczestnictwa. Sta³e funkcjonowanie
uczniów w warunkach zat³oczenia powoduje negatywne uogólnione reakcje
w stosunku do ca³ego œrodowiska (A. Bañka, 2002, s. 352). Badania psycho-
logiczne wskazuj¹, ¿e zagêszczenie w klasie szkolnej ma niewielki wp³yw na
przyswajanie prostych pojêæ, ale utrudnia opanowanie pojêæ z³o¿onych,
a tak¿e wykonywanie zadañ wymagaj¹cych od uczniów wspó³dzia³ania (za:
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P.A. Bell, i in., 2004, s. 556). Granica optymalnej liczebnoœci klasy dla osi¹ga-
nych przez uczniów wyników nauczania wynosi 15 uczniów.

Na ha³as i zat³oczenie mo¿na spojrzeæ równie¿ z perspektywy stresu œro-
dowiskowego. Inne stresory œrodowiskowe, których nie mo¿na pomin¹æ, to
temperatura czy oœwietlenie. Gor¹co pogarsza wykonywanie zadañ umys³o-
wych, niedostateczne oœwietlenie nie tylko powoduje z³¹ widocznoœæ, ale tak-
¿e frustracjê emocjonaln¹ i uniemo¿liwia wykonanie zadañ docelowych (por.
A. Bañka 2002). Pojedynczy stresor mo¿e nie byæ na tyle silny, aby spowodo-
waæ trudnoœci adaptacyjne, ale kiedy du¿a ich liczba oddzia³uje jednoczeœnie,
jednostka uruchamia ró¿ne sposoby radzenia sobie ze stresem. Strategie ra-
dzenia sobie ze stresem s¹ funkcj¹ czynników indywidualnych i sytuacyjnych.
W sytuacjach zat³oczenia, ha³asu, gor¹ca, niedostatecznego oœwietlenia mog¹
pojawiæ siê strategie negatywne ucieczki, ataku fizycznego lub s³ownego. 

Wyniki badañ wyjaœniaj¹ zwi¹zek miêdzy zachowaniem uczniów a œrodo-
wiskiem fizyczno-przestrzennym szko³y, pozwalaj¹ przewidywaæ pewne po-
tencjalne mo¿liwoœci wp³ywu œrodowiska szko³y specjalnej, ogólnodostêpnej
i integracyjnej na funkcjonowanie uczniów. Z uwagi na liczebnoœæ klasy naj-
bardziej korzystne warunki œrodowiskowe wydaje siê mieæ szko³a specjalna,
w której zespo³y klasowe licz¹ od 10–16 uczniów. Zasoby zwi¹zane z wielko-
œci¹ szko³y wydaj¹ siê ju¿ nie tak wyraŸnie spe³niaæ za³o¿enia œrodowiska fi-
zyczno-przestrzennego, w jakim optymalnie mo¿e byæ realizowane kszta³ce-
nie uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Rzeczywistoœæ szkolna
ujawnia jednak, ¿e szko³y ogólnodostêpne i integracyjne (zw³aszcza w mia-
stach) w porównaniu ze szko³ami specjalnymi s¹ czêœciej szko³ami wiêkszy-
mi, co, jak ju¿ wspomnia³am, mo¿e rodziæ poczucie dyssatysfakcji, wyzwalaæ
zachowania konfliktowe oraz nie sprzyjaæ bli¿szym relacjom spo³ecznym. 

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na „wiadomoœci milcz¹ce” zwi¹zane
z otoczeniem szko³y. Wygl¹d budynku czy lokalizacja szko³y w przestrzeni
stanowi wiadomoœæ œrodowiskow¹, która rodzi ró¿ne oceny. Przestrzeñ ar-
chitektoniczna mo¿e byæ œrodkiem negatywnej stygmatyzacji. „Milcz¹ce
wiadomoœci” czêœciej dotycz¹ miejsc rehabilitacji dla osób g³êbiej upoœledzo-
nych umys³owo, takich jak domy pomocy spo³ecznej. Zlokalizowane
w dworkach, pa³acykach, budynkach poklasztornych, czêsto z dala od cen-
tralnych przestrzeni miejscowoœci, milcz¹co komunikuj¹ swoj¹ odmiennoœæ.
Warto zauwa¿yæ tak¿e, ¿e poprawa wygl¹du obiektu mo¿e prze³amaæ nega-
tywn¹ „milcz¹c¹ wiadomoœæ” o jego u¿ytkownikach. 

Szko³a specjalna, pomimo ¿e na jej murach nie widnieje ju¿ tablica informa-
cyjna sygnalizuj¹ca charakter kszta³cenia i niepe³nosprawnoœæ uczniów, jednak
poprzez spo³eczny przekaz, a niekiedy inne dostêpne otoczeniu atrybuty (np.
infantylizacja przestrzeni), mo¿e podlegaæ negatywnym procesom stygmatyza-
cji. Zidentyfikowanie ucznia uczêszczaj¹cego do takiej szko³y wi¹¿e siê z nada-
niem mu w spo³ecznym otoczeniu etykiety (najczêœciej jest to etykieta odmieñ-
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ca, innego, gorszego). Niebezpieczeñstwo naznaczenia spo³ecznego ucznia
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest mniejsze w wypadku, gdy uczy siê
w szkole ogólnodostêpnej czy integracyjnej. Z uwagi na z³o¿ony mechanizm
etykietowania spo³ecznego trudno jednak za³o¿yæ, ¿e w lokalnej spo³ecznoœci
uczniowie ci nie bêd¹ rozpoznani i traktowani jako odbiegaj¹cy od normy. 

Miejsce w przestrzeni klasy, z³o¿onoœæ i bogactwo œrodowiska klasy

Gdy rozwa¿amy sprawê zajmowanego przez ucznia z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ miejsca w przestrzeni klasy, warto na wstêpie uœwiadomiæ
sobie zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy klas¹ w szkole specjalnej, ogólnodostêpnej
czy integracyjnej. W szkole specjalnej i ogólnodostêpnej w przestrzeni klasy
podczas lekcji s¹ uczniowie i jeden nauczyciel, natomiast w szkole integra-
cyjnej uczniowie i dwóch nauczycieli (pedagog specjalny koncentruje siê na
bezpoœredniej pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi, nauczyciel prowadz¹cy
– na pracy z uczniami pe³nosprawnymi). 

Sytuacja klasy integracyjnej jest wiêc specyficzna. Nauczanie w takiej kla-
sie przypomina w pewien sposób nauczanie w szkole z przestrzeni¹ otwar-
t¹. Nauczyciele widz¹ i s³ysz¹ siê nawzajem, œwiadcz¹ równolegle us³ugi
edukacyjne dla dzieci pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych. Sytuacja ta
wymusza w pewien sposób zajmowanie miejsca w klasie przez uczniów nie-
pe³nosprawnych. S¹ to najczêœciej przestrzenie peryferyjne klasy. Argumen-
tacja takiego przydzia³u jest czêsto prozaiczna – nauczyciel wspomagaj¹cy
nie mo¿e zas³aniaæ innym uczniom tablicy. Uczniowie niepe³nosprawni zaj-
muj¹ wiêc czêsto miejsca odleg³e nie tylko od tablicy, ale i od ró¿nych obiek-
tów obserwacji. Z badañ porównawczych nad szko³ami typu otwartego i za-
mkniêtego wynika, ¿e wielu uczniów ma powa¿ne trudnoœci z przystosowa-
niem siê do przestrzeni otwartej (A. Bañka, 2002, s. 348). 

Nauczyciele pracuj¹cy w klasach integracyjnych podkreœlaj¹, ¿e pewnym
zagro¿eniem przestrzeni klasy integracyjnej jest nadmierne bogactwo œrodo-
wiska, trudnoœæ w izolacji wizualnej i s³uchowej, a co za tym idzie w kon-
centracji na zadaniach indywidualnych. Takie opinie wyra¿aj¹ zw³aszcza na-
uczyciele klas pocz¹tkowych. G³osy te wpisuj¹ siê w doniesienia badañ psy-
chologicznych, z których wynika, ¿e dla dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ szkodliwe jest zarówno œrodowisko zbyt ubogie w podniety, jak
i za bogate w informacje, nie daj¹ce siê przyswoiæ i uporz¹dkowaæ (A.M.
Clarke, A.D. Clarke, 1976; S. Kowalik, 1989). Warto tu zauwa¿yæ, ¿e badania
prowadzone w szko³ach otwartych wykaza³y, ¿e dzieci z klas pocz¹tkowych
maj¹ potrzebê wydzielenia stref, które dawa³yby im wiêksze mo¿liwoœci
odizolowania siê i skupienia, np. podczas wykonywania zadañ wymagaj¹-
cych czytania (A. Bañka, 2002, s. 348).
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Spójrzmy na tê kwestiê w perspektywie obci¹¿enia œrodowiskowego. Lu-
dzie maj¹ ograniczone mo¿liwoœci przetwarzania nap³ywaj¹cych bodŸców
i w ograniczonym zakresie mog¹ siê zaanga¿owaæ w uwa¿ne œledzenie sy-
gna³ów nap³ywaj¹cych w danym momencie. Kiedy liczba informacji nap³y-
waj¹cych ze œrodowiska jest tak du¿a, ¿e przekracza mo¿liwoœæ œledzenia
wszystkiego co wa¿ne, nastêpuje przeci¹¿enie informacyjne. Jeœli bodŸce ko-
liduj¹ z g³ównym zadaniem, sprawnoœæ i efekt jego wykonania ulega pogor-
szeniu. Mo¿liwoœci skupienia uwagi zostaj¹ ograniczone wskutek przeci¹¿e-
nia (por. P.A. Bell i in., 2004, s. 140–144). Model obci¹¿enia œrodowiskowego
otwiera mo¿liwoœci poszukiwania zwi¹zków miêdzy przeci¹¿eniem, os³abie-
niem uwagi a powstawaniem problemów dydaktycznych i spo³ecznych. My-
œlê, ¿e mo¿e to równie¿ stanowiæ podstawê refleksji nad prac¹ szkoln¹ (nie
tylko w kontekœcie szko³y integracyjnej), ale i badañ nad ogólnym funkcjono-
waniem osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ró¿nych sytuacjach. 

Zajmowanie miejsca przez uczniów niepe³nosprawnych w klasie ogólno-
dostêpnej i integracyjnej podlega prawid³owoœciom typowym dla szkó³
w ogóle. Uczniowie wybieraj¹ samodzielnie miejsce w klasie b¹dŸ przydzie-
la je nauczyciel, nie pytaj¹c ucznia o zdanie. 

Kiedy miejsce przydziela nauczyciel, obserwujemy kilka prawid³owoœci.
Osoby przydzielone do centralnej i frontowej strefy w klasie wykazuj¹ wy-
¿sz¹ partycypacjê w zajêciach lekcyjnych ni¿ uczniowie przydzielani do ko-
lumn i rzêdów peryferyjnych. Wy¿sze poziomy uczestnictwa dotycz¹ osób,
które wykazuj¹ sk³onnoœæ do zachowañ werbalnych (A. Bañka, 2002, s. 350).
A. Nalaskowski (2002, s. 51) zauwa¿a, ¿e przydzia³ przez nauczyciela miej-
sca ucznia w klasie wykazuje zwi¹zek z nauczycielsk¹ sympati¹/antypati¹
dla uczniów. Uczniom najmniej akceptowanym wyznaczane s¹ miejsca
w ³awkach najbardziej oddalonych. I na odwrót – uczniom, o których opinie
s¹ najcieplejsze, wyznacza siê miejsca najbli¿ej nauczyciela. Uczniowie spy-
chani w przestrzenie bardziej oddalone od nauczycielskiego biurka, zostaj¹
automatycznie ulokowani w strefach generuj¹cych ich mniejsz¹ aktywnoœæ
dydaktyczn¹, a zatem jakby na obszarze ich podwójnego ukarania (raz po-
przez nieakceptacjê nauczyciela, a drugi raz przez ulokowanie w gorszym
miejscu przestrzeni klasy). Kiedy uczniowie maj¹ swobodê w wyborze miej-
sca w klasie, wtedy ujawnia siê wyraŸna zale¿noœæ miêdzy usytuowaniem
w przestrzeni a ich postaw¹ wobec nauki szkolnej i nauczyciela. U uczniów
starszych wybór miejsca ma zwi¹zek z ich poczuciem skutecznoœci radzenia
sobie z zadaniami szkolnymi. Wybranie miejsca blisko nauczyciela jest sko-
relowane z poczuciem satysfakcji z bycia w szkole. Wysuwana jest równie¿
hipoteza samoselekcji, wskazuj¹ca, ¿e miejsca nie tworz¹ okreœlonych za-
chowañ, a jedynie przyci¹gaj¹ osoby obdarzone odpowiednimi cechami. In-
nymi s³owy, ró¿nica w zajmowaniu miejsc jest równoznaczna ze zró¿nico-
waniem osobowoœciowym (A. Bañka, 2002, s. 350). 
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Ma³a liczebnoœæ klas w szko³ach specjalnych, o czym ju¿ pisa³am
wczeœniej, sprawia, ¿e w zasadzie trudno mówiæ o peryferyjnych miejscach
w przestrzeni klasy. Czêœciej te¿ istniej¹ potencjalne (i wykorzystywane) mo¿-
liwoœci nietradycyjnego ustawienia ³awek w klasie, co wp³ywa na charakter
relacji nie tylko miêdzy nauczycielem i uczniem, ale tak¿e miêdzy uczniami.
Nie ma badañ, które jednoznacznie informowa³yby o zajmowanych miejscach
przez uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w klasach ogólnodostêp-
nych. Z obserwacji jednak wynika, ¿e czêsto zajmuj¹ oni strefy mniejszej ak-
tywnoœci dydaktycznej. Nie musi byæ to zwi¹zane z postaw¹ nauczyciela czy
samego ucznia, lecz z organizacj¹ zindywidualizowanego procesu nauczania
(uczeñ zajmuje takie miejsce, w którym inni najmniej przeszkadzaj¹ mu
w wykonywaniu zadañ i on najmniej przeszkadza innym). Podobnie kszta³-
tuje siê sytuacja w klasach integracyjnych. Tu, o czym wspomnia³am wcze-
œniej, miejsce ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ zwi¹zane mo¿e byæ z obecnoœci¹
nauczyciela wspomagaj¹cego. Niezale¿nie jednak od Ÿróde³ ma to swoje kon-
sekwencje psychologiczne, mo¿e wp³ywaæ na odczucia i zachowanie ucznia. 

Organizacja dzia³añ nauczyciela (nauczania) skutkuje nie tylko przydzia-
³em miejsca w klasie dla jej uczestników, ale tak¿e aran¿acj¹ przestrzeni
w innych wymiarach. Klasy szkolne ró¿ni¹ siê od innych pomieszczeñ –
w ich aran¿acji wa¿ny jest nie tylko ciep³y, przyjemny wystrój, ale i jego
funkcjonalnoœæ. Wystrój zmienia siê wiêc okresowo (tablice, gabloty, mapy,
schematy itp.) wraz z realizowan¹ tematyk¹. W klasie integracyjnej i w kla-
sie ogólnodostêpnej jest on skierowany przede wszystkim (a nierzadko wy-
³¹cznie) do pe³nosprawnych uczniów, zgodnie z ich poziomem wiadomoœci
i umiejêtnoœci szkolnych. Tego typu rozwi¹zania mo¿na uznaæ za inny ro-
dzaj przydzia³u peryferyjnego miejsca ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ w przestrzeni klasy. Gdy weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e pomoce
na tablicach klasowych s¹ rodzajem podpowiedzi w rozwi¹zywaniu zadañ
szkolnych, zauwa¿ymy, ¿e z tej mo¿liwoœci nie mog¹ korzystaæ uczniowie
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Wówczas nie mo¿emy rozwa¿aæ spra-
wy wystroju klasy jedynie w kategoriach nieprzyjemnej emocjonalnie sytu-
acji zwi¹zanej z traktowaniem ucznia jako mniej wa¿nego od pe³nospraw-
nych rówieœników, ale równie¿ w kategoriach gorszych warunków dla roz-
wi¹zywania zadañ szkolnych i mniejszej mo¿liwoœci osi¹gania sukcesu. 

Wkraczamy w ten sposób w kwestiê ca³oœciowych, uogólnionych efektów
wp³ywów œrodowiskowych. Wypadkow¹ tych wp³ywów (fizycznych i spo-
³ecznych mo¿liwoœci œrodowiska) jest poziom pobudzenia, który mo¿na trak-
towaæ jako zmienn¹ poœrednicz¹c¹ lub interweniuj¹c¹ w ró¿nych formach za-
chowania, a tak¿e w przyswajaniu i przetwarzaniu informacji. Wyniki badañ
wykaza³y, ¿e przy negatywnych emocjach informacje s¹ przez jednostkê opra-
cowywane na ni¿szych poziomach informacyjnych (kodach), tj. na poziomie
konkretnym i polikonkretnym, podczas gdy funkcjonowanie na poziomie wy-
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¿szym, hierarchicznym wymaga pozytywnego stanu emocji (radoœæ, uczucia
pewnoœci, odprê¿enia itp.) (por. K. Obuchowski, 1982). Dla ka¿dego cz³owie-
ka ró¿ny jest poziom pobudzenia, przy którym funkcjonuje on optymalnie,
oraz poziom aktywacji, przy jakim jeszcze zachowuje on normaln¹ spraw-
noœæ. Przy pobudzeniu przekraczaj¹cym lub znacznie ni¿szym od optymalne-
go dla danej jednostki, poziom jej funkcjonowania obni¿a siê. Optymalny po-
ziom pobudzenia jest te¿ ró¿ny dla zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci. Zale¿-
noœci te ujmuj¹ znane prawa Yerkesa-Dodsona (por. J. Reykowski, 1982).

Pomimo ¿e optymalny poziom funkcjonowania ucznia w klasie szkolnej
najczêœciej ³¹czymy z dzia³aniami celowymi szko³y, warto pamiêtaæ, ¿e zale-
¿y on tak¿e od œrodowiskowych czynników fizyczno-przestrzennych. 

Œrodowisko spo³eczne szko³y i klasy

Na œrodowisko spo³eczne szko³y mo¿na patrzeæ z dwóch perspektyw.
Z jednej strony jest ono œrodowiskiem, w którym odbijaj¹ siê procesy spo-
³eczne szerszego œrodowiska, z drugiej – jest to œrodowisko, w którym kon-
takt, wspó³dzia³anie, postawy cz³onków spo³ecznoœci szkolnej podlegaj¹
w du¿ej mierze oddzia³ywaniom nauczycieli/szko³y/procesu nauczania. 

Spo³ecznoœæ uczniowska szko³y podzielona jest na klasy. Przynale¿noœæ do
zespo³u klasowego jest przymusowa, g³ówne cele dzia³ania zespo³u s¹ przy-
musowe i jego kierownicy, tj. nauczyciele, s¹ równie¿ przydzieleni z ze-
wn¹trz. Wspólne dzia³ania i sposób postêpowania zespo³u s¹ w znacznym
stopniu okreœlone przez strukturê organizmów nadrzêdnych – szko³ê, system
oœwiaty. Szko³a zwykle nie narzuca zespo³owi klasowemu jakiejœ specjalnej
struktury, a jeœli narzuca j¹, to dla konkretnych celów i na krótko – struktura
czy nawet ró¿ne struktury zespo³u mog¹ w znacznym stopniu tworzyæ siê
spontanicznie. Szko³a jest zainteresowana przestrzeganiem norm istotnych
z punktu widzenia dalekosiê¿nych celów wychowania i bliskich idea³om po-
rz¹dku w szkole. W wielu innych dziedzinach istotnych dla uczniów, ale ma-
³o wa¿nych dla szko³y, powstaj¹ w zespole normy spontaniczne. W porówna-
niu z ma³ymi grupami bêd¹cymi obiektem badañ psychospo³ecznych klaso-
wy zespó³ uczniowski mo¿e byæ traktowany jako du¿y. Pojawiaj¹ siê w nim
tendencje do tworzenia siê podgrup (grup kole¿eñskich), które czêsto maj¹
wiêkszy wp³yw na uczniów, ni¿ inne czynniki wchodz¹ce w sk³ad ¿ycia szko-
³y. Badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e wszystko to, co dzieje siê w szkole, dochodzi
do uczniów za poœrednictwem nieformalnej kultury grupy rówieœniczej i jest
w ró¿nym stopniu przekszta³cane (por. A. Janowski, 1980, s. 98).

Struktura nieformalna tworzy siê spontanicznie na skutek przebiegu in-
terakcji w grupie. Liczne badania ujawniaj¹, ¿e Ÿród³ami atrakcyjnoœci, a co
za tym idzie wysokiego miejsca w strukturze klasy, jest œrodowisko rodziny,
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grupy spo³ecznej, z jakiej uczeñ pochodzi, a tak¿e jego zmienne osobowo-
œciowe. Dzieci bywaj¹ najczêœciej wybierane przez rówieœników nale¿¹cych
do tej samej klasy spo³ecznej. Dzieci otrzymuj¹ce wiele wyborów maj¹ ten-
dencjê do dokonywania swych wyborów wœród dzieci nale¿¹cych do wy-
¿szej klasy spo³ecznej ni¿ ich w³asna. Pozytywn¹ korelacjê z atrakcyjnoœci¹
ma wysoka inteligencja, przyjemny wygl¹d fizyczny, psychiczna i fizyczna
dojrza³oœæ. Okazuje siê równie¿, ¿e dzieci ujawniaj¹ce zachowania agresyw-
ne, wycofywanie siê lub niepokój, ale tak¿e znaczne tendencje do seatywno-
œci nie s¹ ³atwo akceptowane (Tam¿e, s. 101). 

Powy¿sze ustalenia prowokuj¹ pytanie, jakie miejsce w strukturze zespo-
³u uczniów z klas ogólnodostêpnych czy integracyjnych przypadnie
uczniom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹? Mo¿na za³o¿yæ, ¿e atrakcyj-
noœæ takich uczniów dla innych cz³onków zespo³u bêdzie niska, st¹d te¿ ich
pozycje w strukturze zespo³u bêd¹ niskie. Badañ potwierdzaj¹cych to przy-
puszczenie jest wiele (por. A. Maciarz, 1987; E. Dyduch, 1999; J. B¹bka, 2003;
K. Æwirynka³o, 2003; J. Lipiñska, A. Rogo¿a, 2003). Najczêœciej jednak inter-
pretujemy te badania w kategoriach niedostatków realizacji praktyki peda-
gogicznej, a nie w mechanizmach psychospo³ecznych rz¹dz¹cych struktur¹
socjometryczn¹. Czy¿ byœmy bali siê przyznaæ, ¿e integracja socjalna w ta-
kich zespo³ach natrafia na swoje realne granice, a przedsiêwziêcia wycho-
wawcze s¹ relatywnie bezskuteczne? Nie chcê tym samym powiedzieæ, ¿e
praca pedagogiczna nad kszta³towaniem w³aœciwych postaw wobec osób
z niepe³nosprawnoœciami jest nieskuteczna i nie warto jej prowadziæ. Czê-
œciej jednak jej efekty widoczne bêd¹ w odroczonych w czasie zachowa-
niach, relacjach w szeroko pojêtym ¿yciu spo³ecznym. 

Warunki dla rozwoju dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ró¿-
nych typach szkó³ mo¿na analizowaæ pod k¹tem wp³ywu na kszta³towanie
siê centralnej struktury w osobowoœci („Ja”). Zgodnie ze wspó³czesnymi po-
gl¹dami upoœledzenie umys³owe jest stanem funkcjonalnym, do którego do-
chodzi w rezultacie patologicznego przebiegu procesu rozwojowego. Szcze-
góln¹ rolê w genezie tego stanu przypisuje siê (obok czynników biologicz-
nych i spo³ecznych) czynnikom psychologicznym. Jak wskazuje M. Koœciel-
ska (1995), ograniczenie rozwoju „Ja” skutkuje zaburzeniami w sferze po-
znawczej, zaœ poprawa stanu „Ja” przynosi wzrost mo¿liwoœci poznawania
œwiata, siebie, wa¿nych ludzi.

Od wielu lat psychologia wskazuje ponadto, ¿e obraz (ocena) samego sie-
bie decyduje o tym, jak ktoœ przyjmuje intencje innych, wp³ywa na wybór
przyjació³, a wiêc w rezultacie wyznacza charakter kontaktów spo³ecznych.
Obraz w³asnej osoby rozumiany mo¿e byæ jako koncepcja globalnej samooce-
ny, któr¹ jednostka formu³uje pod w³asnym adresem, czy te¿ system przeko-
nañ intelektualnych dotycz¹cych w³asnej osoby oraz uczuæ do siebie samego
kierowanych. Geneza obrazu w³asnej osoby wynika z dwu podstawowych
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Ÿróde³. Jednym z nich s¹ osobiste doœwiadczenia jednostki, jej sukcesy, osi¹-
gniêcia lub pora¿ki, na podstawie których przekonuje siê ona, na co j¹ staæ.
Drugim z nich s¹ opinie innych, a szczególnie osób znacz¹cych w jej ¿yciu. Dla
wytworzenia siê obrazu siebie g³ówn¹ rolê spe³nia dom rodzinny, ale nie bez
znaczenia s¹ informacje o sobie otrzymywane od nauczycieli czy rówieœników. 

Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e w placówkach o charakterze niesegregacyjnym ma-
my do czynienia z niedostatecznym stanem wiedzy nauczycieli na temat
upoœledzenia umys³owego i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(H. £aœ, 2002; C. Kosakowski; 2003; M. Kowaluk, 2003), to nie jest trudno
przewidzieæ, ¿e przywo³ywan¹ w praktyce edukacyjnej kategori¹ postrzega-
nia dziecka niepe³nosprawnego jest obraz jego nieporadnoœci, spo³ecznego
niedopasowania, a niekiedy i odrzucenia, póŸniejszej nieprzydatnoœci zawo-
dowej i nieproduktywnoœci. Taki obraz osób niepe³nosprawnych potwier-
dzaj¹ wyniki przeprowadzone wœród nauczycieli szkó³ specjalnych, ogólno-
dostêpnych i integracyjnych (S. Sadowska, 2005). Warto zauwa¿yæ, ¿e rów-
nie¿ w jêzyku nauczycieli szkó³ specjalnych spotykamy siê ze stereotypo-
wym okreœleniem osób niepe³nosprawnych, jednak w jakoœciowo innej per-
spektywie ni¿ nauczycieli szkó³ ogólnodostêpnych. We wszystkich typach
szkó³ sytuacja osób niepe³nosprawnych opisywana jest przez nauczycieli za
pomoc¹ konstrukcji jêzykowych, których centrum znaczeniowe i pojêciowe
tworz¹ s³owa podkreœlaj¹ce ograniczenia i problemy. Najczêœciej wyra¿a siê
to przez zaprzeczenie czasownika: „nie funkcjonuje”, „nie poradzi sobie”,
„nie mo¿e...” itp. Inne stosowane jêzykowe kategorie to: imies³ów „ograni-
czona” oraz rzeczowniki „ograniczenia”, „trudnoœci”, „niemo¿noœæ”. Bada-
nia wykaza³y równie¿, ¿e w wypowiedziach nauczycieli szko³y specjalnej
s³owem kluczowym jest rzeczownik „trudnoœci”, gdy tymczasem w innych
szko³ach kluczowe s¹ „ograniczenia” i „niemo¿noœæ”. Oczekiwanie spo³ecz-
nego niepowodzenia stanowi wiêc czêsto (w ró¿nych typach szkó³) podsta-
wê metodyki postêpowania z dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹. Wizja mo¿liwoœci albo raczej braku mo¿liwoœci funkcjonowania w œwie-
cie ludzi normalnych staje siê podstaw¹ formowania okreœlonego doœwiad-
czenia, tak¿e szkolnego. Taka konstrukcja kontekstu edukacyjnego, ho³duj¹-
ca zasadzie ró¿nicy, nie buduje podstaw do kszta³towania funkcji psychicz-
nych wspomagaj¹cych w³aœciwe regulowanie relacji ja – otoczenie. 

Oczekiwania formowane przez nauczycieli wobec uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ nie wyczerpuj¹ mo¿liwych interpretacji kszta³to-
wania siê doœwiadczenia jednostki, a tym samym oceny samego siebie. Sa-
moocena kszta³tuje siê tak¿e drog¹ otrzymywania informacji od rówieœni-
ków szkolnych i porównywania siê z nimi. Je¿eli uwzglêdnimy te wszystkie
elementy, to dostrze¿emy, ¿e doœwiadczenia wyniesione ze szkó³ niesegre-
gacyjnych i segregacyjnych s¹ jakoœciowo ró¿ne i fakt ten nie mo¿e pozostaæ
bez znaczenia dla kszta³towania siê samooceny uczniów z niepe³nospraw-
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noœci¹ intelektualn¹. Przypuszczenia te potwierdzaj¹ wyniki badañ przepro-
wadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wykaza³y one, ¿e samoocena dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w warunkach szko³y specjalnej by³a
stosunkowo lepsza ni¿ w warunkach nauczania powszechnego (za: J. Lau-
sch-¯uk, 1998). 

Odrêbn¹ spraw¹ s¹ z pewnoœci¹ wspó³czesne szkolne rozwi¹zania w za-
kresie kszta³towania w uczniach pe³nosprawnych w³aœciwych postaw wo-
bec osób niepe³nosprawnych, w tym wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹. Przeprowadzona przeze mnie analiza (por. S. Sadowska, 2002,
2005) wskazuje na zasadnicze rozbie¿noœci miêdzy formu³owanymi postu-
latami i oczekiwaniami wobec edukacji a rzeczywistoœci¹. Szko³a ogólnodo-
stêpna (patrz¹c przez pryzmat programów i materia³ów edukacyjnych) jest
miejscem, w najlepszym razie, obojêtnym wobec osób niepe³nosprawnych.
Bardzo niewiele jest materia³ów odnosz¹cych siê do osób z niepe³nospraw-
noœci¹ s³uchu, nieliczne s¹ materia³y (teksty, ilustracje, æwiczenia) dotycz¹ce
osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ i wzrokow¹. Obraz dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ ruchow¹ w tekstach szkolnych jest powierzchowny i upro-
szczony. Informacje, które mog¹ byæ podstaw¹ wydawania s¹dów o tych
dzieciach zwi¹zane s¹ jedynie z przynale¿noœci¹ kategorialn¹ do niepe³no-
sprawnych ruchowo i eksponuj¹ zale¿noœæ dzieci niepe³nosprawnych od
osób pe³nosprawnych. Za³o¿eniem jest promowanie pozytywnych postaw
wobec osób niepe³nosprawnych ruchowo, jednak gdy wnikniemy g³êbiej
w przekaz tekstów szkolnych odkrywamy, ¿e na wiele subtelnych sposo-
bów (sytuacyjnych i jêzykowych) kreuje siê wizerunek osoby innej, zale¿nej
od pe³nosprawnych, niesamodzielnej i oczekuj¹cej pomocy. W odró¿nieniu
od tekstów o dzieciach z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, w opowiadaniach
które przedstawiaj¹ dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ wzroku, pojawiaj¹ siê
informacje weryfikuj¹ce wstêpn¹ ich ocenê i ich mo¿liwoœci. Nieoczekiwa-
ne, nowe dla uczniów informacje, niezgodne ze stereotypowym wyobra¿e-
niem, z pewnoœci¹ przyci¹gaj¹ uwagê, lecz niekoniecznie musz¹ byæ lepiej
zapamiêtywane.

Badania (prowadzone w ramach nurtu spo³eczno-poznawczego) wyja-
œniaj¹ce przyczyny trwa³oœci uprzedzeñ i stereotypów, utrzymuj¹cych siê
nawet w obliczu informacji niezgodnych, wskazuj¹, ¿e ludzie selektywnie
koncentruj¹ uwagê na informacjach i s¹ tzw. sk¹pcami poznawczymi.
W wypadku du¿ych oczekiwañ – a takie wi¹¿¹ siê z wiêkszoœci¹ stereoty-
pów – jesteœmy bardziej sk³onni zapamiêtywaæ, i zapamiêtujemy, informa-
cje zgodne z oczekiwaniami (czyli potwierdzaj¹ce prawdziwoœæ stereotypu)
ni¿ niezgodne (por. Nelson 2003, s. 67–68). Ponadto nagromadzenie w te-
kstach okreœleñ dewaloryzuj¹cych, mimo ich funkcji przeciwstawienia okre-
œleniom waloryzuj¹cym, utrwala powszechne wyobra¿enie o osobach z nie-
pe³nosprawnoœciami. Szkolne materia³y dydaktyczne s¹ dowodem na to, ¿e
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edukacja wymaga zmian. Osoby niepe³nosprawne nie s¹ prezentowane jako
cz³onkowie naturalnego uk³adu spo³ecznego, podkreœlana jest ich odmien-
noœæ, a nie podobieñstwo do osób pe³nosprawnych. Edukacja nie radzi so-
bie zw³aszcza z budowaniem pozytywnego wizerunku osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, o czym œwiadczy pomijanie tych osób w szkol-
nych materia³ach edukacyjnych.

Co prawda w wiêkszoœci szkó³ integracyjnych w Programach Wycho-
wawczych Szkó³ brana jest pod uwagê koniecznoœæ poznania (rozumienia)
uczniów z ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnoœciami (M. Go³ubiew-Koniecz-
na, 2002), jednak skutecznoœæ tych programów nie zawsze jest najwy¿sza,
o czym œwiadcz¹ przekonania o osobach niepe³nosprawnych wyra¿ane w jê-
zyku uczniów (por. S. Sadowska, 2005). W tych przekonaniach odbijaj¹ siê
nie tylko celowe wp³ywy szko³y, ale tak¿e wp³ywy rodziny, mediów czy do-
œwiadczenia wynoszone z szerszego œrodowiska spo³ecznego. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e przekonania uczniów, podobnie jak przekonania nauczy-
cieli, o osobach niepe³nosprawnych, wyznaczaj¹ szanse i zagro¿enia rozwo-
ju uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Zakoñczenie

Przedsiêwziêcie integracyjne w systemie szkolnym (wobec uczniów z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹) budzi kilku w¹tpliwoœci. Ci¹gle jednak nie
staramy siê tego dostrzegaæ. Ka¿d¹ szko³ê traktujemy jako dobre miejsce dla
wszechstronnego rozwoju ka¿dego ucznia i lekcewa¿ymy rzeczywistoœæ (fi-
zyczn¹ i spo³eczn¹) i jej ostrze¿enia. Czêsto nawet, z uwagi na kryterium
spe³niania postulatów integracyjnych i normalizacyjnych, ró¿nym typom
szkó³ przypisujemy ró¿n¹ wartoœæ, wy¿sz¹ – szko³om integracyjnym, ni¿sz¹
– szko³om specjalnym. W powszechnym odbiorze szkolnictwo specjalne jest
uznawane za gorsze, a systemowe rozwi¹zania w oœwiacie doprowadzaj¹ do
coraz mniejszej liczby uczniów w szko³ach specjalnych. 

Przeprowadzona analiza dostarcza wiele dowodów, ¿e na sprawê kszta³-
cenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ warto spojrzeæ dog³êbniej
i uwolniæ siê od ogólnych hase³ na rzecz uwzglêdniania ocen mo¿liwoœci œro-
dowiskowych zwi¹zanych z typem szko³y. Funkcjonowania ucznia z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w szkole nie mo¿na ³¹czyæ tylko z dzia³aniami
celowymi nauczyciela, jego przygotowaniem do pracy z uczniem upoœledzo-
nym umys³owo. Szanse i zagro¿enia rozwoju uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ zwi¹zane s¹ równie¿ wymiarem fizyczno-przestrzennym szko-
³y i klasy (poziom ha³asu, zat³oczenie przestrzeni, oœwietlenie, temperatura,
wygl¹d budynku, zajmowane miejsce w przestrzeni klasy, z³o¿onoœæ i bogac-
two œrodowiska klasy), jak i wymiarem œrodowiska spo³ecznego szko³y i kla-
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sy (atrakcyjnoœæ ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ dla rówieœników,
postrzeganie jego mo¿liwoœci przez rówieœników i nauczycieli).

Analiza fizycznych i spo³ecznych mo¿liwoœci szkó³ ró¿nego typu, rozwa-
¿ana w kontekœcie wp³ywu na poziom pobudzenia ucznia z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹, kszta³towania siê jego osobowoœci, tworzenia obrazu
(oceny) samego siebie, pozwala jednoznacznie stwierdziæ, ¿e œrodowisko fi-
zyczne i spo³eczne szko³y ogólnodostêpnej mo¿e obni¿aæ wykonywanie za-
dañ, rodziæ poczucie braku satysfakcji i zachowania konfliktowe. Niejedno-
krotnie takie wp³ywy niesie tak¿e szko³a integracyjna. Szko³y te nierzadko
nie sprzyjaj¹ wytwarzaniu funkcji psychicznych po¿¹danych dla w³aœciwe-
go funkcjonowania osób upoœledzonych. Najkorzystniejsze mo¿liwoœci œro-
dowiskowe wydaj¹ siê mieæ szko³y specjalne, chocia¿ wielowymiarowoœæ
oceny (zw³aszcza w aspekcie fizyczno-przestrzennym) pozwala dostrzec
niedostatki tak¿e i w tych placówkach oœwiatowych.

Nie mo¿e dziwiæ zabieganie o integracjê zaanga¿owanych emocjonalnie
rodziców dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. Nie mo¿e te¿ dziwiæ, ¿e
rodzice widz¹ j¹ bardzo jednostronnie, najczêœciej dostrzegaj¹c trudnoœci
w zakresie wspierania rozwoju uczniów o ró¿nych potrzebach i mo¿liwo-
œciach. Ale musi dziwiæ postawa w³adz oœwiatowych i MENiS, zak³adaj¹ca,
¿e ka¿da szko³a mo¿e byæ dobrym miejscem rozwoju ucznia z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. 
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W STRONÊ INNEGO SPOJRZENIA NA SZKO£Ê JAKO MIEJSCA TERAPII UCZNIA
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥

Streszczenie

Rozwa¿aj¹c kwestie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, nie mo¿na pomin¹æ zaso-
bów œrodowiska fizycznego i spo³ecznego w zachowaniu tych osób. Zasoby œrodowiska
to wszystko to, co œrodowisko umo¿liwia i dostarcza podmiotowi, to potencjalne mo¿li-
woœci, które po zarejestrowaniu przez umys³ dzia³aj¹ jako wyzwalacze zachowañ. War-
toœæ obiektywnie istniej¹cych w œrodowisku zasobów œrodków zaspokajania potrzeb
zwi¹zana jest œciœle z potrzebami osoby (to, co jest pozytywn¹ ofert¹ œrodowiskow¹ dla
jednych, nie musi byæ tak¹ sam¹ dla innych). Autorka tropi istniej¹ce w œrodowisku szko-
³y (ogólnodostêpnej, integracyjnej, specjalnej) zasoby istotne dla zaspokajania potrzeb
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim. Opieraj¹c siê na wyni-
kach badañ psychologicznych i pedagogicznych, poszukuje ukrytych funkcji œrodowiska
fizycznego i spo³ecznego szko³y i klasy. Rozwa¿a aspekt przestrzenno-fizyczny œrodowi-
ska szko³y, z³o¿onoœæ i bogactwo œrodowiska klasy, przygl¹da siê procesom interakcji
(i ich uwarunkowaniom) miêdzy nauczycielem a uczniem i pomiêdzy uczniami. Stara siê
zakwestionowaæ mityczne podejœcie w³adz oœwiatowych i MENiS, ¿e ka¿da szko³a mo-
¿e byæ dobrym miejscem rozwoju ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

S³owa kluczowe: uczeñ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, œrodo-
wisko fizyczne i spo³eczne szko³y, rozwój

A DIFFERENT PERSPECTIVE: SCHOOL AS A SPACE OF THERAPY FOR STUDENTS 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES. ENVIRONMENTAL POSSIBILITIES 

Summary 

The impact of the physical and social environment resources on the behaviour of di-
sabled persons is one of the crucial factors to be considered while examining the issues
of rehabilitation. Environment resources are all that the environment enables and offers
to the subject; they are the potential possibilities that – once registered by the brain – re-
lease behaviour. These resources exist objectively and are valued depending on the needs
of a given person (what is a positive environmental offer for some might happen to be
quite the opposite for others). In this article, the author examines the existing resources
within the (public, inclusive and special) schools environment that enable the fulfillment
of needs of the pupils with light intellectual disabilities. Relying on the outcomes of psy-
chological and pedagogical researches, she identifies the hidden functions of the physi-
cal and social school and class environment. She also examines the spatial – physical
aspects of the schools environment, the complexity and diversity of the class' environ-
ment and the interaction (with together with its determinants) between the teacher and
students and between the students themselves. Finally, the author attempts to question
the common conviction of the education authorities and the Ministry of National Educa-
tion and Sport that every school can be an appropriate place for the development of stu-
dents with intellectual disability. 

Key words: student with light intellectual disability, physical and social school envi-
ronment, development
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PRAWNE REGULACJE LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO
– WYBRANE ASPEKTY

Osoby z zaburzeniami psychicznymi s¹ w obecnych czasach wci¹¿ nara-
¿one na najwiêksze odrzucenie spo³eczne. Wynika ono z dyskomfortu, jaki
odczuwamy wobec innoœci, nienormalnoœci, nieprzystosowania, ale chyba
przede wszystkim z lêku (niezale¿nie od tego, czy jest on uzasadniony)
o w³asne bezpieczeñstwo oraz niewiedzy, jak siê zachowaæ. Nadanie komuœ
etykietki „wariat“ jest we wspó³czesnym spo³eczeñstwie szybk¹ i pejoratyw-
n¹ reakcj¹ na czyjeœ postêpowanie nieprzystaj¹ce do sytuacji lub nieakcep-
towane kulturowo. Reakcj¹ wyra¿aj¹c¹ pogardê, potêpienie, ale tak¿e obro-
nê samego siebie. 

Œwiadomoœæ takich postaw spo³ecznych powoduje, ¿e osoby, u których
zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, czêsto ¿yj¹ w lêku, aby ich zaburze-
nia nie sta³y siê powszechnie wiadome, a tym samym, nie spotka³y ich dys-
kryminacja w pracy, lekcewa¿enie (np. w urzêdach), wyobcowanie spo³ecz-
ne (w tym tak¿e odrzucenie przez bliskich – znajomych, a nawet rodzinê)
czy wrêcz ataki agresji. Nierzadko towarzyszy im te¿ lêk przed ubezw³asno-
wolnieniem i przymusow¹ hospitalizacj¹.

Zjawiska te s¹ tym bardziej niepokoj¹ce, ¿e wskaŸnik wystêpowania za-
burzeñ psychicznych jest obecnie bardzo wysoki. Jak wynika z danych
z 1994 r. amerykañskiego Narodowego Badania Wystêpowania Zaburzeñ,
wynosi on 48%. Najczêœciej wystêpuj¹ce zaburzenia to: zaburzenia nastroju,
lêkowe oraz zwi¹zane z nadu¿ywaniem substancji odurzaj¹cych, psychozy
(R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, 2003, t. I, s. 53).

Efektem uœwiadomienia sobie istniej¹cych przejawów dyskryminacji
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doœæ powszechnej tendencji
³amania wobec nich podstawowych praw cz³owieka by³ rozwój miêdzyna-
rodowego ruchu na rzecz zapewnienia im odpowiedniej ochrony prawnej,
szczególnie jeœli chodzi o aspekt przymusowego leczenia. Wyrazem tych
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inicjatyw s¹ liczne miêdzynarodowe akty prawne dotycz¹ce osób z zabu-
rzeniami psychicznymi. Oczywiœcie, wszystkie prawa i wolnoœci cz³owieka
wymienione w powszechnych miêdzynarodowych aktach praw cz³owieka
odnosz¹ siê tak¿e do osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednak organiza-
cje miêdzynarodowe s³usznie uzna³y, ¿e osoby te nale¿¹ do grupy tak bar-
dzo nara¿onej na dyskryminacjê i marginalizacjê spo³eczn¹, ¿e konieczne
jest wyraŸne podkreœlenie, i¿ s¹ one pe³noprawnymi podmiotami praw
i wolnoœci cz³owieka, a nadto ¿e ze wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ
zas³uguj¹ na specjaln¹ ochronê prawn¹ i spo³eczn¹. Wœród znacz¹cych ak-
tów miêdzynarodowych wymieniæ nale¿y: Deklaracjê ONZ praw osób upo-
œledzonych umys³owo z 1971 r., Zasady ONZ dotycz¹ce ochrony osób cho-
rych psychicznie oraz polepszenia psychiatrycznej opieki zdrowotnej
z 1991 r., Rekomendacjê Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do-
tycz¹c¹ sytuacji osób psychicznie chorych z 1977 r., Rekomendacjê Komite-
tu Ministrów Rady Europy dotycz¹c¹ ochrony prawnej osób cierpi¹cych na
zaburzenia umys³owe, przymusowo umieszczonych w zak³adach leczni-
czych, z 1983 r., Rezolucjê Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
z 1994 r. na temat psychiatrii i praw cz³owieka, Rekomendacjê Komitetu
Ministrów Rady Europy w sprawie zasad dotycz¹cych prawnej ochrony
niekompetentnych osób doros³ych z 1999 r. oraz Deklaracjê Hawajsk¹
z 1977 r. zatwierdzon¹ przez Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Organizacji
Psychiatrycznej w 1983 r., Stanowisko odnoœnie do praw i ochrony prawnej
umys³owo chorych Walnego Zgromadzenia Delegatów Œwiatowego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego z 1989 r., Miêdzynarodow¹ Kartê Praw Psychia-
trycznych Pacjentów Szpitalnych przyjêt¹ przez Walne Zgromadzenie De-
legatów Œwiatowego Towarzystwa Psychiatrycznego w 1993 r., a tak¿e De-
klaracjê Praw Cz³owieka i Zdrowia Psychicznego Œwiatowej Federacji
Zdrowia Psychicznego z 1989 r.

Przytoczone akty tworz¹ miêdzynarodowy standard postêpowania wo-
bec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy czym g³ówny nacisk po³o¿ony
jest na poszanowanie ich praw w trakcie leczenia (zarówno psychiatryczne-
go, jak ogólnego) oraz w wypadkach umieszczania w zamkniêtych zak³a-
dach psychiatrycznych. Podstawow¹ zasad¹ dotycz¹c¹ regulacji stosunków
prawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym tak¿e osób o ograni-
czonych mo¿liwoœciach podejmowania samodzielnych decyzji, jest poszano-
wanie ich godnoœci oraz przynale¿nych im praw cz³owieka. Regu³¹ wszel-
kiej interwencji medycznej wobec tej grupy osób jest zasada samostanowie-
nia, od której mo¿na odst¹piæ jedynie w sytuacjach, gdy osoba chora nie jest
w stanie podj¹æ œwiadomej i samodzielnej decyzji. Wtedy decyzjê mo¿e pod-
j¹æ jej opiekun prawny, a w wypadku jego braku osoba, która w najlepszy
sposób reprezentuje interesy osoby chorej psychicznie. Lekarze mog¹ podej-
mowaæ decyzje samodzielnie jedynie wtedy, gdy danej osobie grozi bezpo-

Ma³gorzata Szeroczyñska88



œrednie i natychmiastowe niebezpieczeñstwo lub zagra¿a ona ¿yciu lub
zdrowiu innych osób. 

Analogiczne zasady obowi¹zuj¹ przy przyjmowaniu chorych do szpitala
psychiatrycznego. Przymusowa hospitalizacja jest dopuszczalna jedynie
w wypadku nag³ego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia tej osoby lub innych oraz
gdy dana osoba nie jest w stanie podj¹æ œwiadomej decyzji, a nieumieszcze-
nie jej w szpitalu spowodowa³oby znaczne pogorszenie stanu zdrowia. Ka¿-
de przymusowe umieszczenie jednostki w szpitalu psychiatrycznym musi
podlegaæ weryfikacji przez organ s¹dowy. Ten sam organ ocenia równie¿
okresowo zasadnoœæ dalszego pobytu w szpitalu osób umieszczonych tam
przymusowo oraz rozpatruje wnioski pacjentów o zwolnienie ze szpitala.
Od wszystkich decyzji chory powinien mieæ mo¿liwoœæ odwo³ania. W cza-
sie tej procedury osobie chorej psychicznie przys³uguje wsparcie wykwalifi-
kowanego asystenta, a tak¿e t³umacza, jeœli jest on konieczny. Jeœli nie staæ
jej na op³acenie pe³nomocnika, wszelk¹ pomoc powinna otrzymaæ z urzêdu. 

Leczenie zamkniête ma jednak stanowiæ wyj¹tek, a ka¿da osoba z zabu-
rzeniami psychicznymi ma prawo mieszkaæ, pracowaæ i byæ leczona w œro-
dowisku. Jeœli jednak musi byæ ona leczona w zak³adzie zamkniêtym, nale-
¿y jej stworzyæ warunki jak najbardziej zbli¿one do ¿ycia w œrodowisku.

W stosunku do osób o ograniczonych mo¿liwoœciach do podejmowania
samodzielnych decyzji (tak¿e w zakresie leczenia) powinny byæ stosowane
œrodki ochrony prawnej, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej
osoby, stopnia jej niepe³nosprawnoœci, zmiennoœci w czasie wp³ywu choro-
by na zdolnoœæ podejmowania decyzji oraz warunków rodzinno-spo³ecz-
nych w jakich siê znajduje. Nale¿y ponadto zadbaæ, aby zastosowane œrod-
ki w jak najmniejszym stopniu ogranicza³y jej autonomiê oraz, o ile to mo¿-
liwe, nie odbiera³y jej zdolnoœci do czynnoœci prawnych lub przynajmniej
pozostawia³y jej prawo do wspó³decydowania razem z przedstawicielem
prawnym oraz umo¿liwia³y samodzielne podejmowanie decyzji w tych sfe-
rach ¿ycia, w których jest w stanie. Niedozwolone jest automatyczne ubez-
w³asnowolnianie osób chorych psychicznie oraz ca³kowite odbieranie im
uprawnieñ do podejmowania decyzji zwi¹zanych z leczeniem, a tak¿e inny-
mi sprawami osobistymi. 

Œrodki ochrony prawnej powinny byæ dostêpne, w razie potrzeby, w try-
bie nag³ym, w tym tak¿e do pojedynczej czynnoœci prawnej, czy pojedynczej
decyzji medycznej. Procedury ustanawiania przedstawiciela prawnego po-
winny gwarantowaæ bezstronnoœæ, szybkoœæ i skutecznoœæ dzia³añ z posza-
nowaniem praw cz³owieka. W postêpowaniu wobec osoby chorej psychicz-
nie musi byæ brane pod uwagê przede wszystkim jej dobro. O ile to tylko
mo¿liwe, nale¿y respektowaæ ¿yczenia osoby niepe³nosprawnej (tak¿e wy-
ra¿one wczeœniej, gdy by³a ona jeszcze zdrowa), osoby j¹ reprezentuj¹cej.
Przedstawiciel prawny zawsze powinien udzielaæ osobie chorej, któr¹ repre-
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zentuje lub której asystuje w czynnoœciach prawnych, wszelkich informacji
dotycz¹cych jej sytuacji oraz wys³uchiwaæ jej zdania, respektowaæ je, jak da-
lece jest to mo¿liwe. Przewidziane przez prawo funkcjonowanie instytucji
ochrony praw osób chorych psychicznie powinno byæ proste w swojej kon-
strukcji i jak najtañsze. Podejmowane przez te organy decyzje powinny pod-
legaæ okresowej weryfikacji, z mo¿liwoœci¹ odwo³ania siê tak¿e przez osobê
z zaburzeniami psychicznymi, niezale¿nie od jej statusu prawnego.

Wobec tak wyraŸnie sformu³owanych standardów miêdzynarodowych
ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi trudno siê dziwiæ, ¿e jed-
n¹ z pierwszych ustaw z zakresu prawa medycznego wprowadzonych
w Polsce by³a w³aœnie ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.1,
tym bardziej niezbêdna, ¿e przed ni¹ ¿adne akty prawne2 w ogóle nie regu-
lowa³y zasad leczenia psychiatrycznego3.

Na pierwszy rzut oka ustawa ta sprawia wra¿enie nowoczesnej, respek-
tuj¹cej zasadê samostanowienia i zapewniaj¹cej kontrolê s¹dow¹ nad wszy-
stkimi przypadkami ograniczenia autonomii pacjenta, w tym przede wszy-
stkim przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Dopiero przy
faktycznym jej stosowaniu (zarówno przez lekarzy psychiatrów, jak i przez
s¹dy oraz rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi) okaza³o siê, ¿e usta-
wa zawiera pewne braki i niedookreœlenia, czêsto utrudniaj¹ce, jeœli nawet
nie uniemo¿liwiaj¹ce skuteczne leczenie psychiatryczne4 osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Trudnoœæ w stosowaniu ustawy – szczególnie dla niepra-
wników – wynika miêdzy innymi z tego, ¿e wprowadza ona ró¿ne procedu-
ry w zale¿noœci od wielu czynników dotycz¹cych danego pacjenta, takich
jak np. faktyczna zdolnoœæ pacjenta do podjêcia samodzielnej decyzji o le-
czeniu, wola leczenia lub wyra¿any przez niego sprzeciw, wczeœniejsze
zdiagnozowanie pacjenta lub jego brak, rodzaj zdiagnozowanego zaburze-
nia, wiek pacjenta, przebywanie pod w³adz¹ rodzicielsk¹, zdolnoœæ do czyn-
noœci prawnych oraz faktyczny stan zdrowia psychicznego jednostki (czy
stanowi niebezpieczeñstwo dla siebie lub otoczenia, czy jest zdolna do sa-
modzielnego zaspokajania potrzeb ¿yciowych). Ze wzglêdu na obszernoœæ

Ma³gorzata Szeroczyñska90

1 Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póŸn. zm.
2 Trudno bowiem obowi¹zuj¹cym aktem normatywnym nazwaæ wewnêtrzn¹ instrukcjê mi-
nistra zdrowia nr 120/52 w sprawie przyjmowania i wypisywania chorych ze szpitali psy-
chiatrycznych z 10 grudnia 1952 r., Dz. Ministerstwa Zdrowia nr 24 poz. 240, która zreszt¹
nie musia³a przewidywaæ ¿adnych szczególnych kryteriów niezbêdnych dla dopuszczalno-
œci przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej ani tym bardziej ¿adnego trybu kontroli, M.
Boratyñska, P. Konieczniak, (2001). Prawa pacjenta, Warszawa: Wyd. Difin, s. 389-390.
3 Na temat d³ugotrwa³ego procesu powstawania ustawy patrz: S. D¹browski, J. Pietrzy-
kowski, (1997). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa: Wyd. In-
stytutu Psychiatrii i Neurologii, s. 16-22.
4 Zasady leczenia somatycznego tej grupy pacjentów regulowane s¹ w ustawie o zawo-
dzie lekarza z 5 grudnia 1996 r., Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 z póŸn zm.



omawianych problemów, w dalszej czêœci artyku³u spróbujemy przyjrzeæ siê
wprowadzonym przez ustawê zasadom leczenia psychiatrycznego wy³¹cz-
nie osób doros³ych cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne, maj¹cych pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Pominiête zostanie wiêc leczenie dzieci
oraz osób ubezw³asnowolnionych5. Kolejno omówione zostan¹ regu³y po-
stêpowania z pacjentem zgadzaj¹cym siê na leczenie psychiatryczne, zg³a-
szaj¹cym sprzeciw wobec takiego leczenia oraz niezdolnym do faktycznego
podjêcia lub wyra¿enia swojej woli w tym zakresie.

Pacjent wyra¿aj¹cy œwiadom¹ wolê leczenia psychiatrycznego

Najprostsza wydaje siê sytuacja, jeœli osoba doros³a maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych chce siê leczyæ psychiatrycznie. Zgodnie z art. 57 ust.
2 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach zdrowotnych finanso-
wanych ze œrodków publicznych osobom ubezpieczonym przys³uguje ambu-
latoryjne œwiadczenie psychiatryczne, do otrzymania którego nie jest wyma-
gane skierowanie. Tak wiêc ka¿da osoba ubezpieczona mo¿e uzyskaæ bez-
p³atn¹ poradê lekarza psychiatry maj¹cego kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Wyra¿aj¹c wolê poddania siê leczeniu ambulatoryjnemu, pa-
cjent nie musi sk³adaæ ¿adnego oœwiadczenia. Wystarczy, zgodnie z art. 32
ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza, ¿e jego zgoda jest wyra¿ona w sposób nie-
budz¹cy w¹tpliwoœci (np. pacjent sam przychodzi do poradni zdrowia psy-
chicznego i rozmawia z lekarzem psychiatr¹ o swoich problemach).

Co ma jednak zrobiæ osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotne-
go, na przyk³ad bezdomny, który nie jest zarejestrowany w Urzêdzie Pracy
i nie jest objêty sta³¹ opiek¹ pomocy spo³ecznej ani nie przys³uguje mu ubez-
pieczenie zdrowotne z innych tytu³ów? Wed³ug art. 10 ust. 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego, œwiadczenia zdrowotne udzielane przez
publiczne zak³ady psychiatrycznej opieki zdrowotnej s¹ bezp³atne, ale jedy-
nie dla osób chorych psychicznie lub niepe³nosprawnych intelektualnie
(ustawa pos³uguje siê sformu³owaniem „upoœledzenie umys³owe“). Nie
ka¿de jednak zaburzenie psychiczne wymagaj¹ce leczenia psychiatrycznego
jest chorob¹ psychiczn¹, a tym bardziej niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
wrêcz przeciwnie, te typy zaburzeñ stanowi¹ mniejszoœæ zaburzeñ psychicz-
nych (szacuje siê, i¿ choroby psychiczne, czyli psychozy, nie przekraczaj¹ 2%
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wszystkich zaburzeñ psychicznych)6 (RC. Garson, JN. Buteher, S. Mineka,
2003, t. I, s. 53). 

Co wiêcej, osoba pierwszy raz przychodz¹ca do lekarza psychiatry nie
wie, czy cierpi na chorobê psychiczn¹ (odmiennie jest w wypadku niepe³no-
sprawnoœci intelektualnej, któr¹ diagnozuje siê we wczesnym dzieciñstwie,
a wiêc na pewno w okresie, gdy ma³y pacjent ma prawo do œwiadczeñ
z ubezpieczenia zdrowotnego)7, a z regu³y tak¿e lekarz po pierwszej wizy-
cie nie jest w stanie postawiæ diagnozy psychozy. Wynika to z faktu, ¿e dia-
gnozowanie zaburzeñ psychicznych, a w szczególnoœci psychoz, oparte jest
na stwierdzeniu wystêpowania pewnych objawów (pozytywnych, a tak¿e
i negatywnych), ale przede wszystkim na zaobserwowaniu utrzymywania
siê tych objawów w czasie, czêsto bardzo d³ugim. Na przyk³ad, aby zdia-
gnozowaæ któryœ z zespo³ów schizofrenii, objawy musz¹ wystêpowaæ stale
przez oko³o szeœæ miesiêcy (Tam¿e, t. I, s. 53), a przy diagnozie zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego stwierdziæ nale¿y przynajmniej jeden epi-
zod wielkiego zaburzenia depresyjnego (objawy utrzymuj¹ce siê przez co
najmniej dwa tygodnie) oraz jednego epizodu manii (przy czym okres po-
miêdzy tymi epizodami mo¿e byæ bardzo ró¿ny) (Tam¿e, t. I, s. 322).

Wydaje siê wiêc, ¿e osoby nieposiadaj¹ce ubezpieczenia zdrowotnego,
które cierpi¹ na inne zaburzenia psychiczne ni¿ choroby psychiczne lub nie-
pe³nosprawnoœæ intelektualn¹ oraz jeszcze nie zosta³y zdiagnozowane jako
chore psychicznie, za œwiadczenie ambulatoryjnego leczenia psychiatrycz-
nego bêd¹ musia³y zap³aciæ. 

Lekarz psychiatra ma obowi¹zek osobiœcie zbadaæ zg³aszaj¹cego siê do
niego pacjenta (art. 11 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) i w wypad-
ku zdiagnozowania u niego zaburzenia psychicznego powinien zapropono-
waæ tak¹ metodê postêpowania leczniczego, która bêdzie dla pacjenta naj-
mniej uci¹¿liwa, maj¹c na celu poprawê jego stanu zdrowia, ale tak¿e bior¹c
pod uwagê jego interesy i inne dobra osobiste (art. 12 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego).

Pierwszy problem, jak ju¿ wspomniano wczeœniej, pojawia siê na etapie
diagnozy zaburzenia psychicznego, bowiem zdefiniowanie pojêcia „zabu-
rzenie psychiczne” wcale nie jest proste. Podrêcznik diagnostyczny i statystycz-
ny zaburzeñ psychicznych – DSM IV podaje nastêpuj¹c¹ definicjê: „(...) pod
pojêciem zaburzenia psychicznego nale¿y rozumieæ klinicznie znacz¹cy syn-
drom b¹dŸ wzorzec behawioralny lub psychologiczny, który obserwujemy
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u danej jednostki i który ma zwi¹zek z odczuwalnym w danym momencie
cierpieniem (bolesnym symptomem) lub upoœledzeniem (zak³óceniem
w jednej b¹dŸ wiêcej ni¿ jednej sferze funkcjonowania), lub ze znacznie
zwiêkszonym ryzykiem poniesienia œmierci, odczuwania bólu, upoœledze-
nia czy powa¿nego ograniczenia swobody dzia³ania. Dodatkowo ów syn-
drom lub wzorzec musi byæ czymœ wiêcej ni¿ ogólnie akceptowan¹ i usank-
cjonowan¹ kulturowo reakcj¹ na konkretne wydarzenie, na przyk³ad œmieræ
ukochanej osoby. Bez wzglêdu na jego podstawow¹ przyczynê, musi on
w danym momencie byæ przejawem behawioralnej, psychologicznej lub bio-
logicznej dysfunkcji wystêpuj¹cej u danej osoby. Ani zachowania dewiacyj-
ne (np. polityczne, religijne czy seksualne), ani te¿ konflikty pomiêdzy jed-
nostkami a spo³eczeñstwem nie s¹ zaburzeniami psychicznymi, chyba ¿e
owe dewiacje czy konflikty s¹ objawem opisanej powy¿ej dysfunkcji wystê-
puj¹cej u danej osoby“ (Tam¿e, s. 30–31).

Przy tak ogólnej definicji zaburzenia psychicznego, a co gorsza, przy czê-
sto ma³o precyzyjnym okreœleniu symptomów poszczególnych zaburzeñ
oraz czêstokroæ wymaganiu, aby dane objawy lub wzorce zachowania wy-
stêpowa³y w sposób stabilny i d³ugotrwa³y (jak np. przy zaburzeniach oso-
bowoœci) (Tam¿e, s. 492), trudno sobie wyobraziæ rzeteln¹ diagnozê w wyni-
ku jednorazowego badania. Pamiêtaæ bowiem nale¿y, i¿ jednostkowe zacho-
wanie danej osoby, nawet nieadekwatne do spostrzeganej przez obserwato-
ra sytuacji, w której siê znajduje, wcale nie musi byæ wyrazem jej zaburzeñ
psychicznych. Mo¿e ono na przyk³ad wynikaæ z jej doœwiadczenia ¿yciowe-
go, byæ sposobem na odreagowywanie stresu sprzed chwili lub efektem in-
nych czynników, o których obserwator nie wie, a wiêc wbrew pozorom byæ
adekwatne do jej potrzeb i sposobu spostrzegania œwiata. Wnioskowanie
o ca³okszta³cie funkcjonowania psychicznego na podstawie dziesiêciominu-
towej rozmowy mo¿e byæ wobec tego nierzetelne i wrêcz niebezpieczne. Za-
dziwia wiêc, ¿e ustawodawca pozwala lekarzowi postawiæ diagnozê i po-
twierdziæ j¹ œwiadectwem o stanie zdrowia, orzeczeniem, opini¹ lub nawet
skierowaniem do szpitala psychiatrycznego ju¿ po jednorazowym badaniu
(art. 11 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Maj¹c na uwadze, ¿e
przepis powsta³ w celu zapobie¿enia nadu¿yciom w postaci wystawiania
przez lekarzy zaœwiadczeñ o istnieniu zaburzeñ psychicznych (w tym tak¿e
psychoz), a nawet skierowañ do szpitala psychiatrycznego, bez osobistego
badania pacjenta, tylko na podstawie rozmowy z cz³onkiem rodziny8, nale-
¿y jego umieszczenie w ustawie uznaæ za po¿¹dane. Wydaje siê jednak, ¿e
po dziesiêciu latach dzia³ania ustawy i rozwoju ruchu ochrony praw cz³o-
wieka wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, nale¿a³oby siê domagaæ je-
szcze wiêkszej ochrony przed zbyt szybkim etykietkowaniem przez specja-
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listów, szczególnie maj¹c na wzglêdzie wspomnian¹ na wstêpie negatywn¹
postawê spo³eczeñstwa w stosunku do osób obarczonych diagnoz¹ specjali-
stów. Na chwilê obecn¹ jednak ca³y ciê¿ar odpowiedzialnoœci za diagnozê
spoczywa na psychiatrze, jego umiejêtnoœciach diagnostycznych i powœci¹-
gliwoœci przed pochopnym wydawaniem s¹dów. Jedynym zabezpieczeniem
przed jego pomy³k¹ na tym etapie leczenia jest zastrze¿enie ustawy, ¿e skie-
rowanie do szpitala psychiatrycznego ma byæ wydawane w dniu badania
i jest wa¿ne tylko 14 dni (art. 11 zd. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego). Istotne jest równie¿, aby lekarz pamiêta³, ¿e pacjent nie mo¿e doma-
gaæ siê od niego wydania zaœwiadczenia, jeœli by³oby ono przedwczesne
(przy nieukoñczonym procesie diagnostycznym), a tym bardziej sprzeczne
ze stanem pacjenta (np. stwierdzaj¹ce istnienie psychozy, której nie rozpo-
znano) lub niezgodne z przepisami (np. mia³o dotyczyæ cz³onka rodziny
osoby, która z psychiatr¹ rozmawia³a).

Przyjmijmy jednak, ¿e lekarz w badaniu ambulatoryjnym zdiagnozowa³
u pacjenta jakieœ zaburzenie psychiczne. Proponuj¹c okreœlony rodzaj lecze-
nia (zgodnie z zasadami art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego),
musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e pacjent ma prawo nie zgodziæ siê na to leczenie.
Samo bowiem przyjœcie do psychiatry nie oznacza jeszcze zgody na wszyst-
kie propozycje leczenia, które przedstawi lekarz. Oczywiœcie, pacjent nie
mo¿e wymóc na psychiatrze zastosowania takiego leczenia, na które sam
mia³by ochotê (np. aby skierowa³ go do szpitala, jeœli lekarz nie widzi ku te-
mu przes³anek). Ma jednak prawo sprzeciwu wobec proponowanej formy
leczenia. W celu zapewnienia mu pe³nej realizacji tego prawa lekarz ma obo-
wi¹zek udzieliæ wyczerpuj¹cej i przystêpnej informacji na temat jego stanu
zdrowia, rozpoznania (lub domniemanego kierunku, w którym mo¿e pod¹-
¿yæ rozpoznanie), proponowanych i mo¿liwych metod diagnostycznych
i leczniczych oraz daj¹cych siê przewidzieæ nastêpstw ich zastosowania al-
bo zaniechania, a tak¿e rokowania (art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza).
Jeœli pacjent, po uzyskaniu informacji, nie zgodzi siê na proponowane lecze-
nie, lekarz mo¿e to leczenie zastosowaæ jedynie wobec osoby chorej psy-
chicznie lub niepe³nosprawnego intelektualnie, jeœli uzyska uprzedni¹ zgo-
dê s¹du opiekuñczego w miejscu po³o¿enia zak³adu opieki zdrowotnej (art.
32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza). Natomiast w przypadku pacjenta cier-
pi¹cego na inne zaburzenia psychiczne lekarz nie mo¿e podj¹æ nieakcepto-
wanej przez chorego terapii, nawet jeœli skutkiem bêdzie ca³kowite odst¹pie-
nie od leczenia9.
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Pacjent, który wyra¿a zgodê na proponowan¹ przez przychodniê dalsz¹
diagnostykê lub leczenie, ma prawo w ka¿dej chwili j¹ wycofaæ. Lekarz jed-
nak mo¿e nie respektowaæ tej decyzji w przypadku osoby chorej psychicz-
nie lub niepe³nosprawnej intelektualnie, uzyskuj¹c zastêpcz¹ zgodê na le-
czenie s¹du opiekuñczego (art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza). Sprze-
ciw osoby cierpi¹cej na inne zaburzenia psychiczne bêdzie dla lekarza psy-
chiatry wi¹¿¹cy, z wyj¹tkiem sytuacji niebezpiecznych dla ¿ycia pacjenta lub
innych osób. W tych przypadkach lekarz bêdzie móg³ zastosowaæ (na pod-
stawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) przymusowe
badanie lub przymusow¹ hospitalizacjê (zgodnie z art. 23 lub 24 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). Niemo¿liwe jest jednak przymusowe le-
czenie ambulatoryjnie – gdy¿ ustawa takiej mo¿liwoœci nie przewiduje.

Za³ó¿my jednak, na tym etapie, ¿e doros³y pacjent cierpi¹cy na zaburze-
nia psychiczne otrzyma³ wskazania do leczenia zamkniêtego w szpitalu psy-
chiatrycznym, do których siê dobrowolnie zastosowa³. Jak ju¿ powiedziano,
skierowanie do szpitala psychiatrycznego wa¿ne jest czternaœcie dni. Warto
o tym pamiêtaæ, gdy¿ ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych wymaga (w art. 58) – dla sfinansowania
z ubezpieczenia zdrowotnego leczenia szpitalnego – skierowania lekarskie-
go (niekoniecznie lekarza psychiatry). Tak wiêc do szpitala psychiatryczne-
go bez skierowania, bezp³atnie mo¿na zostaæ przyjêtym tylko w wypadkach
nag³ych, gdy jest to jedyna metoda dla ratowania ¿ycia lub zdrowia pacjen-
ta10. Ponadto art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stano-
wi, ¿e op³at za hospitalizacjê oraz leczenie szpitalne nie pobiera siê od osób
chorych psychicznie lub niepe³nosprawnych intelektualnie (niezale¿nie od
tego, czy s¹ ubezpieczone i czy posiada³y skierowanie do szpitala).

Jednak w wypadku zamkniêtego leczeniu psychiatrycznego w szpitalu,
fakt posiadania skierowania nie jest wystarczaj¹cym warunkiem, który za-
pewnia przyjêcie. Koniecznoœæ hospitalizacji musi (zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) dodatkowo potwierdziæ, po oso-
bistym zbadaniu pacjenta, lekarz z izby przyjêæ. Gdy stwierdzi on brak
wskazañ do hospitalizacji, wówczas pacjent nie zostaje umieszczony w szpi-
talu, nawet jeœli tego ¿¹da. W dokumentacji medycznej odnotowane zostaje
uzasadnienie odmowy przyjêcia i rodzaj udzielonej porady11. W wypadku
gdy decyzja lekarza oka¿e siê b³êdna i w wyniku braku hospitalizacji pacjent
lub inna osoba odniesie szkodê, mo¿na poci¹gn¹æ lekarza do odpowiedzial-
noœci cywilnej, a nawet karnej, je¿eli udowodni siê, ¿e naruszy³ on standar-
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dy medyczne obowi¹zuj¹ce go w tym wypadku (a wiêc, ¿e nie dochowa³ na-
le¿ytej starannoœci w postêpowaniu diagnostycznym) oraz ¿e szkoda, która
nast¹pi³a (np. pacjent z tendencjami samobójczymi wyskoczy³ przez okno),
by³a do przewidzenia, a hospitalizacja by jej zapobieg³a.

Jeœli chodzi o wyra¿enie zgody na hospitalizacjê przez pacjenta, to ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego stawia dodatkowy warunek – taka zgoda
musi byæ pisemna. Wyra¿enie zgody przez osobê z zaburzeniami psychicz-
nymi w takiej formie mo¿e okazaæ siê problemem, w szczególnoœci jeœli ma-
my do czynienia z osob¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie, która nie potrafi pi-
saæ lub czytaæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niemo¿noœæ lub nieumiejêtnoœæ porozu-
mienia siê pisemnego nie oznacza jeszcze, ¿e dana osoba nie jest w stanie wy-
raziæ swojej woli w odniesieniu od hospitalizacji czy leczenia. WyraŸnie
wskazuje na to ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 3 pkt 4, zgo-
dnie z którym zgoda oznacza swobodnie wyra¿on¹ zgodê osoby z zaburze-
niami psychicznymi, która – niezale¿nie od stanu jej zdrowia psychicznego –
jest rzeczywiœcie zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostêpny sposób
informacji o celu przyjêcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia,
proponowanych czynnoœciach diagnostycznych i leczniczych oraz daj¹cych
siê przewidzieæ skutkach tych dzia³añ lub ich zaniechania. Zobowi¹zuje to le-
karza do ka¿dorazowej weryfikacji, czy pacjent jest faktycznie w stanie pod-
j¹æ decyzjê odnoœnie w³asnego leczenia. Sam fakt wystêpowania choroby
psychicznej, a nawet g³êbokiej niepe³nosprawnoœci intelektualnej, nie upraw-
nia do przyjêcia za³o¿enia, ¿e osoba nie jest zdolna do samodzielnego decy-
dowania (S. D¹browski, J. Pietrzykowski, 1997). To na lekarzu spoczywa obo-
wi¹zek przekazywania pacjentowi wszystkich informacji w sposób zrozu-
mia³y, dostosowany do jego zdolnoœci pojmowania rzeczywistoœci i pozwa-
laj¹cy na podjêcie przez niego swobodnej, œwiadomej decyzji.

Sposób, w jaki ma wyraziæ zgodê osoba, która nie mo¿e lub nie potrafi
pisaæ lub czytaæ, tak aby by³a ona równowa¿na z oœwiadczeniem z³o¿onym
na piœmie, uregulowany zosta³ jednoznacznie w kodeksie cywilnym. Okazu-
je siê jednak ¿e lekarze, i to nie tylko w szpitalach psychiatrycznych, zdaj¹
siê o tej regulacji powszechnie zapominaæ. Art. 79 k.c. stanowi, ¿e osoba nie-
mog¹ca pisaæ, lecz mog¹ca czytaæ, mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie woli w formie
pisemnej na dwa sposoby: albo 1) pod pismem z³o¿y tuszowy odcisk swo-
jego palca, obok którego inna dowolna osoba wpisze jej imiê i nazwisko
umieszczaj¹c swój podpis albo 2) zamiast sk³adaj¹cego oœwiadczenie woli
(czyli w tym wypadku pacjenta) podpisze siê inna osoba (oczywiœcie swoim
nazwiskiem), a jej podpis zostanie potwierdzony przez notariusza lub urzê-
dnika samorz¹du terytorialnego, z zaznaczeniem, ¿e zosta³ z³o¿ony na ¿y-
czenie osoby niemog¹cej pisaæ, lecz mog¹cej czytaæ.

Z kolei, jeœli zgodê w formie pisemnej ma z³o¿yæ osoba, która nie mo-
¿e lub nie potrafi ani pisaæ, ani czytaæ, jej oœwiadczenie woli powinno byæ
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z³o¿one w formie aktu notarialnego (art. 80 k.c.). Z tych regulacji wynika
jasno, ¿e szpitale psychiatryczne na wszelki wypadek powinny prowadziæ
œcis³¹ wspó³pracê z najbli¿szym notariuszem, tak aby na ich wezwanie –
nawet telefoniczne – przyje¿d¿a³ do siedziby szpitala w celu potwierdze-
nia oœwiadczeñ woli osób niemog¹cych z³o¿yæ ich samodzielnie w formie
pisemnej. Udzia³ notariusza w tej czynnoœci stanowi dla lekarza dodatko-
we zabezpieczenie, gdy¿ potwierdzenie przez niego oœwiadczenia woli
danej osoby jest niepodwa¿alnym dowodem, ¿e osoba ta dzia³a³a w pe³ni
œwiadomie. Dodatkowo obecnoœæ notariusza pozwala na unikniêcie
wszelkich w¹tpliwoœci proceduralnych w wypadku, gdy osoba z zaburze-
niami psychicznymi wyrazi ustnie zgodê na przyjêcie do szpitala, ale
z przyczyn subiektywnych odmówi podpisania dokumentów (bo np. ze
wzglêdu na swoje urojenia bêdzie siê ba³a, ¿e jej wrogowie wykorzystaj¹
„te papiery“ przeciwko niej).

W leczeniu psychiatrycznym mog¹ mieæ miejsce tak¿e przypadki, kiedy
lekarz bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, czy pacjent zg³aszaj¹cy siê do szpitala jest
faktycznie zdolny do podjêcia samodzielnej decyzji. Ustawa o ochronie
zdrowia psychicznego pozwala lekarzowi na przyjêcie do szpitala takiej
osoby, jeœli wyra¿a ona wolê hospitalizacji. Dla unikniêcia nadu¿yæ – wobec
powa¿nych w¹tpliwoœci, czy ta wola by³a faktycznie swobodna i œwiadoma
– lekarz ma obowi¹zek odnotowania faktu przyjêcia takiej osoby do szpita-
la w jej dokumentacji medycznej, któr¹ przedstawia sêdziemu wizytuj¹ce-
mu (art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), maj¹cemu pra-
wo wstêpu do szpitala o ka¿dej porze (art. 43 ust. 1 ochronie zdrowia psy-
chicznego). Komentatorzy ustawy g³osz¹ tezê – choæ bezpoœrednio nie wy-
nikaj¹c¹ z ustawy, jednak wydaje siê, ¿e s³uszn¹ – ¿e tak naprawdê na szpi-
talu spoczywa obowi¹zek niezw³ocznego poinformowania sêdziego wizytu-
j¹cego o przyjêciu osoby, której zdolnoœæ do wyra¿enia zgody budzi powa¿-
ne w¹tpliwoœci (Tam¿e, s. 129). Zastanawia jednak skutecznoœæ takiego za-
wiadomienia. Z ustawy bowiem, ani nawet z Rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw
osób z zaburzeniami psychicznymi przebywaj¹cymi w szpitalach psychia-
trycznych i domach pomocy spo³ecznej12, nie wynika, ¿eby sêdzia mia³ obo-
wi¹zek spotkania siê z takim pacjentem w celu zweryfikowania, czy by³ on
faktycznie zdolny do wyra¿enia zgody (art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego a contrario). Zreszt¹ nawet jeœli uczyni to z w³asnej
inicjatywy (do czego oczywiœcie jest uprawniony, § 4 pkt 2 Rozporz¹dzenia)
i stwierdzi, ¿e pacjent nie by³ (i wci¹¿ nie jest) w stanie do wyra¿enia zgody
na leczenie, nie bardzo wiadomo, czy mo¿e zarz¹dziæ jego natychmiastowe
zwolnienie, jeœli nie ma przes³anek do przymusowej hospitalizacji (art. 45
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ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego a contrario), albo wyst¹piæ do
s¹du opiekuñczego z wnioskiem o wszczêcie z urzêdu postêpowania
o przymusowym przyjêciu do szpitala13 (tam¿e, s. 130–131).

Ze zgody na przyjêcie do szpitala psychiatrycznego mo¿na domniemy-
waæ, ¿e pacjent wyra¿a zgodê na proponowane mu leczenie i diagnostykê.
Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza, zgoda na czyn-
noœci diagnostyczne i lecznicze nie nios¹ce ze sob¹ ryzyka, jak ju¿ zosta³o
wspomniane, mo¿e zostaæ wyra¿ona w sposób domniemany. Oczywiœcie,
domniemanie to mo¿e zostaæ w ka¿dej chwili obalone przez pacjenta, który
odmówi poddania siê konkretnemu œwiadczeniu medycznemu. Nale¿y jed-
nak zadaæ pytanie, czy taka odmowa wyra¿ona przez dzia³aj¹cego z roze-
znaniem, maj¹cego pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, chorego jest dla
lekarza wi¹¿¹ca. Wydaje siê, ¿e odpowiedŸ bêdzie zale¿a³a od diagnozy da-
nego pacjenta. Jeœli lekarz bêdzie mia³ do czynienia z osob¹ chor¹ psychicz-
nie lub niepe³nosprawn¹ intelektualnie, mo¿e na podstawie art. 32 ust. 6
ustawy o zawodzie lekarza wyst¹piæ do s¹du opiekuñczego w³aœciwego ze
wzglêdu na siedzibê szpitala o wyra¿enie zgody zastêpczej na podjêcie le-
czenia. Ustawodawca nie przewidzia³ natomiast takiego rozwi¹zania
w przypadku osób cierpi¹cych na inne zaburzenia psychiczne (np. zmusze-
nia anorektyczki do przyjmowania pokarmów). 

Trochê inne regu³y dotycz¹ zabiegów o podwy¿szonym ryzyku dla pa-
cjenta. Aby unikn¹æ wszelkich w¹tpliwoœci, jakie zabiegi w leczeniu psy-
chiatrycznym nie s¹ objête domnieman¹ zgod¹ pacjenta, Rozporz¹dzenie
ministra zdrowia i opieki spo³ecznej z 4 sierpnia 1995 r.14 wymienia œwiad-
czenia medyczne, na które pacjent musi udzieliæ dodatkowo pisemnej zgo-
dy. S¹ to: punkcja podpotyliczna lub lêdŸwiowa przeprowadzana w celu po-
brania p³ynu mózgowo-rdzeniowego lub podania leków, leczenie metodami
œpi¹czkowymi (œpi¹czki atropinowe, œpi¹czki insulinowe) oraz leczenie
elektrowstrz¹sami. Co prawda, formalnie przepisy stanowi¹ (art. 33 ust. 3
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), ni¿ dodatkow¹ zgodê na wymie-
nione zabiegi ma wyraziæ pacjent hospitalizowany przymusowo, jednak nie-
dorzeczn¹ by³aby interpretacja, ¿e taki pacjent ma wiêksz¹ ochronê prawn¹
ni¿ osoba, która wyrazi³a wolê leczenia w szpitalu. Dlatego uznaæ nale¿y, ¿e
zasadê wyra¿ania dodatkowej pisemnej zgody na powy¿sze zabiegi trzeba
te¿ stosowaæ wobec dobrowolnie hospitalizowanych pacjentów, tym bar-
dziej, ¿e art. 34 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza stanowi regu³ê generaln¹,
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ni¿ zabiegi operacyjne oraz metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj¹ce
podwy¿szone ryzyko dla pacjenta mog¹ byæ przeprowadzane tylko po uzy-
skaniu jego pisemnej zgody15. Tak¿e w tym wypadku ustawa o zawodzie le-
karza daje mo¿liwoœæ odst¹pienia od decyzji pacjenta chorego psychicznie
lub niepe³nosprawnego intelektualnie przez uzyskanie zastêpczej zgody s¹-
du opiekuñczego w³aœciwego dla siedziby szpitala (art. 34 ust. 5 w zw. z art.
32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza), ale nie dotyczy to osoby cierpi¹cej na
inne zaburzenia psychiczne.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nawet w wypadku uzyskania zastêpczej zgo-
dy s¹du na dane leczenie, lekarze nie maj¹ prawa – w celu jego realizacji –
zastosowania przymusu bezpoœredniego wobec pacjenta, z wyj¹tkiem sytu-
acji, gdy dopuszcza siê on zamachu przeciwko zdrowiu lub ¿yciu w³asnemu
lub innej osoby, bezpieczeñstwu powszechnemu b¹dŸ w sposób gwa³towny
niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj¹ce siê w jego otoczeniu (art. 18
ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) albo gdy ustawa tak stano-
wi (a brak jest jednoznacznego przepisu pozwalaj¹cego na zastosowanie
przymusu w celu wyegzekwowania postanowienia s¹du o przeprowadze-
niu badania wbrew sprzeciwowi pacjenta hospitalizowanego za jego zgod¹,
art. 34 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego a contrario). Poniewa¿ wa-
runki zastosowania przymusu bezpoœredniego, jako rozwi¹zania wyj¹tko-
wego i znacznie ingeruj¹cego w prawa osobiste pacjenta, musz¹ byæ inter-
pretowane œciœle, wydaje siê, ¿e nie mo¿na go zastosowaæ wobec osoby,
która u¿ywa oporu biernego nawet zagra¿aj¹cego jej ¿yciu (gdy¿ by³aby to
nadinterpretacja s³owa „zamach“).

Sprzeciw pacjenta przyjêtego do szpitala za jego zgod¹ mo¿e pójœæ dalej
ni¿ odmowa poddania siê pojedynczemu œwiadczeniu – w ka¿dym czasie
mo¿e on cofn¹æ zgodê na dalszy pobyt w szpitalu. Taki sprzeciw jest dla le-
karzy wi¹¿¹cy i musi skutkowaæ natychmiastowym wypisaniem osoby z za-
burzeniami psychicznymi ze szpitala (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierp-
nia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej16). Wyj¹tkowo art. 28 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego przewiduje, ¿e jeœli zgodê na pobyt wyco-
fa³a osoba chora psychicznie, która stwarza bezpoœrednie zagro¿enie dla
w³asnego ¿ycia albo ¿ycia lub zdrowia innych osób, mo¿na zatrzymaæ j¹
przymusowo w szpitalu, wszczynaj¹c jednoczeœnie s¹dow¹ procedurê przy-
musowej hospitalizacji z art. 23 ustawy. Bior¹c pod uwagê tê regulacjê wy-
daje siê, ¿e nie bêdzie mo¿na zastosowaæ w tym wypadku art. 32 ust. 6 usta-
wy o zawodzie lekarza i zatrzymaæ osoby chorej psychicznie lub niepe³no-
sprawnej intelektualnie przymusowo w szpitalu po uzyskaniu zastêpczej
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zgody s¹du opiekuñczego. Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go, które w sposób bardzo precyzyjny reguluj¹ przymusow¹ hospitalizacjê,
musz¹ byæ traktowane jako normy szczególne, wy³¹czaj¹c zastosowanie in-
nych norm, bardziej generalnych, w tym wypadku wynikaj¹cych z ustawy
o zawodzie lekarza.

Pacjent wyra¿aj¹cy œwiadomy sprzeciw wobec leczenia
psychiatrycznego

O ile w wypadku pacjentów zgadzaj¹cych siê na leczenie kwestie ich dia-
gnozy nie by³y zbyt istotne (wychodz¹c z zasady, ¿e zgadzaj¹cemu nie dzie-
je siê krzywda, nawet jeœli niepewne jest, czy faktycznie cierpi na jakiekol-
wiek zaburzenia psychiczne), o tyle w odniesieniu do osób œwiadomie sprze-
ciwiaj¹cych siê leczeniu diagnoza stanowi podstawow¹ informacjê medycz-
n¹. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego pozwala bowiem na stosowa-
nie metod przymusowych w zasadzie jedynie w stosunku do osób chorych
psychicznie, a nie wy³¹czenie niepe³nosprawnych intelektualnie czy cierpi¹-
cych na inne zaburzenia psychiczne. Przyjrzyjmy siê wiêc kolejno tym regu-
lacjom i ich zasadnoœci w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeñ.

Pacjent chory psychicznie

Mimo ¿e, jak ju¿ wspomniano, chorzy na psychozy stanowi¹ najmniejszy
odsetek osób leczonych psychiatrycznie, a jeszcze mniejszy ich procent le-
czony jest przymusowo17, to w³aœnie procedury odnosz¹ce siê do tych przy-
padków zosta³y uregulowane najpe³niej i obwarowane najwiêkszymi gwa-
rancjami, co, oczywiœcie, wynika³o z faktu, ¿e prawa cz³owieka tej grupy pa-
cjentów s¹ nara¿one na najwiêksze naruszenia.

Podstawow¹ zasad¹ stosowania procedur przymusowego leczenia jest
ich niezbêdnoœæ dla zachowania dobra pacjenta lub otoczenia. Nie wystar-
czy, ¿eby pacjent œwiadomie wyra¿aj¹cy sprzeciw wobec leczenia psychia-
trycznego by³ zdiagnozowany jako chory psychicznie. Konieczne jest, aby
choroba psychiczna (zdiagnozowana) przyczyni³a siê do tego, ¿e bêdzie sta-
nowi³ on bezpoœrednie zagro¿enie dla swojego ¿ycia albo zdrowia lub ¿ycia
innych osób oraz nie bêdzie zdolny do zaspokajania w³asnych potrzeb. Art.
21 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przewiduje bowiem, ¿e
osoba cierpi¹ca na zaburzenia psychiczne – znajduj¹ca siê w takim stanie –
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mo¿e zostaæ poddana badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody. Co wiêcej,
lekarz mo¿e przeprowadziæ badania przy zastosowaniu przymusu bezpo-
œredniego, o ile uzna, ¿e jego u¿ycie jest konieczne (art. 21 ust. 1 zd. 2 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego). Przymus taki mo¿e polegaæ na unie-
ruchomieniu lub izolacji pacjenta, przymusowym zastosowaniu leków, przy
czym wybiera siê œrodek konieczny, ale najmniej uci¹¿liwy dla chorego (art.
18 ust. 3 i ust. 4 zd. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Koniecz-
noœæ przeprowadzenia przymusowego badania psychiatrycznego, w tym
tak¿e badania z u¿yciem œrodków przymusu, stwierdza lekarz psychiatra,
a w razie niemo¿noœci uzyskania jego pomocy – ka¿dy inny lekarz (art. 21
ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Przed przy-
st¹pieniem do badania oraz przed zastosowaniem œrodków przymusu
uprzedza siê o tym pacjenta (art. 21 ust. 2 zd. 2 i art. 18 ust. 4 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). Jeœli istnieje taka koniecznoœæ, lekarz mo-
¿e skorzystaæ z pomocy pogotowia ratunkowego, policji oraz stra¿y po¿ar-
nej, które to s³u¿by nie mog¹ odmówiæ mu wsparcia (art. 18 ust. 5 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). 

Art. 21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, ¿e ambulato-
ryjnie mo¿na pacjenta chorego psychicznie tylko zbadaæ, nie mo¿na go na-
tomiast w tym trybie leczyæ. Co prawda art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie le-
karza przewiduje mo¿liwoœæ nierespektowania przez lekarza sprzeciwu
osoby chorej psychicznie maj¹cej pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
wobec ka¿dego badania i czynnoœci medycznej niestanowi¹cej zbytniego ry-
zyka dla ¿ycia przez uzyskanie zgody s¹du opiekuñczego. Wydaje siê jed-
nak, ¿e regulacje ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotycz¹ce przy-
musowego leczenia psychiatrycznego powinny byæ traktowane jako przepi-
sy szczególne, a tym samym wy³¹czaæ w tym zakresie stosowanie przyto-
czonego przepisu.

Badanie – w zale¿noœci od jego wyników – mo¿e jednak zakoñczyæ siê
przewiezieniem pacjenta bezpoœrednio do szpitala psychiatrycznego, przy
czym pacjentowi musi towarzyszyæ lekarz albo przynajmniej pielêgniarka
(art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Ustawodawca prze-
widzia³ natomiast, ¿e w szpitalu psychiatrycznym pozostawiona bez jej zgo-
dy mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie osoba chora psychicznie, której zachowanie
wskazuje, ¿e bezpoœrednio zagra¿a ¿yciu swojemu albo ¿yciu lub zdrowiu
innych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), a ju¿ nie
osoba niezdolna do zaspokajania swoich potrzeb (chyba ¿e uprzednio s¹d
opiekuñczy podj¹³ decyzjê o jej przymusowej hospitalizacji w trybie wnio-
skowym, o czym poni¿ej).

Przywiezienie do szpitala osoby niebezpiecznej nie musi obligatoryjnie
skutkowaæ jej hospitalizacj¹ (art. 21 ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go). O pozostaniu w szpitalu takiego pacjenta decyduje lekarz izby przyjêæ
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po badaniu i uzyskaniu, w miarê mo¿liwoœci, opinii drugiego lekarza psy-
chiatry lub psychologa (art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego). Jeœli natomiast lekarz stwierdzi brak wskazañ do przyjêcia, pacjent
jest zwalniany, a lekarz wpisuje do jego dokumentacji uzasadnienie swojej
decyzji (§ 4 rozporz¹dzenia z 23 listopada 1995 r.).

Jeœli jednak lekarz izby przyjêæ zdecyduje o przyjêciu pacjenta (w trybie
art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), wymaga to zatwier-
dzenia w ci¹gu 48 godzin przez ordynatora, który w ci¹gu 72 godzin ma po-
wiadomiæ o tym fakcie s¹d opiekuñczy miejsca siedziby szpitala (art. 23 ust.
4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Na podstawie otrzymanego za-
wiadomienia s¹d opiekuñczy wszczyna postêpowanie dotycz¹ce umieszcze-
nia danej osoby w szpitalu (art. 25, ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego). Nie póŸniej ni¿ po 48 godzinach od otrzymania zawiadomienia
sêdzia wizytuj¹cy szpital rozmawia z pacjentem przyjêtym do szpitala bez
jego zgody. W przypadku stwierdzenia, ¿e pobyt w szpitalu jest bezzasad-
ny, zarz¹dza natychmiastowe zwolnienie tej osoby i wnosi o umorzenie po-
stêpowania (art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Postê-
powanie umarza siê równie¿, gdy dana osoba póŸniej (przed wydaniem de-
cyzji koñcowej) wyrazi³a swoj¹ zgodê, jednak przed wydaniem takiego po-
stanowienia s¹d jest obowi¹zany j¹ wys³uchaæ w celu ustalenia, czy faktycz-
nie wyrazi³a ona swoj¹ œwiadom¹ i swobodn¹ wolê (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). 

W pozosta³ych wypadkach s¹d opiekuñczy jednoosobowo przeprowa-
dza rozprawê18, która powinna siê odbyæ nie póŸniej ni¿ po 14 dniach od
otrzymania przez s¹d zawiadomienia (art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego). Termin ten powszechnie w doktrynie uwa¿a siê za ter-
min instrukcyjny19, co skutkuje tym, ¿e je¿eli s¹d nie ustali rozprawy w ci¹-
gu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia (a wiêc maksymalnie
dziewiêtnastu dni od przyjêcia pacjenta do szpitala), taki pacjent pozostaje
w szpitalu przymusowo a¿ do terminu rozprawy, niezale¿nie od tego, kie-
dy faktycznie siê ona odbêdzie. Taka regulacja zdaje siê w sposób niezasad-
ny naruszaæ prawa cz³owieka i ograniczaæ jego wolnoœæ.

Jeœli uznajemy, ¿e s¹d jest gwarantem poprawnoœci i koniecznoœci pew-
nych naruszeñ dóbr osobistych dla dobra jednostki lub otoczenia, to nie
mo¿na dopuszczaæ, bez ¿adnej sankcji, do istnienia sytuacji, ¿e ta gwarancja
nie jest stronie zapewniana, poniewa¿ im rozprawa jest bardziej oddalona
w czasie od przyjêcia do szpitala, faktyczna mo¿liwoœæ zweryfikowania ist-
nienia przes³anek do takiego przyjêcia znacznie maleje. Problem jest o tyle
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istotny, ¿e tak¿e wymienione ju¿ terminy obowi¹zuj¹ce szpital20 oraz sê-
dziego wizytuj¹cego zdaj¹ siê terminami instrukcyjnymi, gdy¿ nie przewi-
dziano ¿adnej sankcji za ich naruszenie. Przy istniej¹cych wci¹¿ narusze-
niach w tym zakresie (M. Balicki, 1999, s. 52) nale¿y wyraziæ s³uszn¹ obawê,
¿e nieprzestrzeganie terminów ustawowych, zarówno przez szpital, jak
i przez s¹d, mo¿e skutkowaæ postêpowaniem przed Trybuna³em Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu, gdy¿ z pewnoœci¹ stanowi niezasadne ograniczenie
prawa dostêpu do s¹du (art. 6 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i pod-
stawowych wolnoœci z 1950 r.). Zasadne wiêc wydaje siê wprowadzenie re-
gulacji, ¿e przekroczenie terminów zg³oszeñ i rozprawy skutkowaæ bêdzie
natychmiastowym zwolnieniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego.

W rozprawie bierze udzia³, jako uczestnik, osoba przyjêta do szpitala bez
zgody. Ponadto s¹d mo¿e zawiadomiæ o postêpowaniu jej ma³¿onka oraz oso-
bê sprawuj¹c¹ nad ni¹ faktyczn¹ opiekê, którzy mog¹ braæ udzia³ w rozpra-
wie na statusie uczestnika (art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego). Jeœli s¹d uzna to za konieczne, mo¿e zawiadomiæ prokuratora o potrze-
bie wziêcia przez niego udzia³u w sprawie (art. 46 ust. 4 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego). Na wniosek pacjenta przebywaj¹cego w szpitalu s¹d
ustanawia dla niego kuratora, jeœli potrzebuje on pomocy w prowadzeniu
swoich spraw (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). W po-
stanowieniu s¹d okreœla zakres obowi¹zków i uprawnieñ takiego kuratora,
który w ¿adnym stopniu nie ogranicza zdolnoœci do czynnoœci prawnych
swojego podopiecznego21. Takiego kuratora s¹d mo¿e ustanowiæ z urzêdu, je-
œli pacjent nie jest zdolny do z³o¿enia wniosku (art. 44 ust. 2 ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego). Ponadto s¹d mo¿e powo³aæ adwokata z urzêdu,
nawet jeœli osoba ta nie z³o¿y o to wniosku (bo ze wzglêdu na stan swojego
zdrowia nie bêdzie do tego zdolna), a s¹d uzna obecnoœæ adwokata za po-
trzebn¹ (art. 48 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

Kontrola s¹du obejmuje legalnoœæ przyjêcia, zarówno jeœli chodzi o spo-
sób postêpowania z dan¹ osob¹ (np. o metody zastosowanego przymusu
bezpoœredniego), jak i istnienie przes³anek materialno-prawnych przymuso-
wej hospitalizacji – czyli stwierdzenie choroby psychicznej oraz bezpoœre-
dniego stanu zagro¿enia ¿ycia w³asnego albo ¿ycia lub zdrowia innych
osób22. W zwi¹zku z tym s¹d przed wydaniem postanowienia musi uzyskaæ
opiniê przynajmniej jednego lekarza psychiatry, z wy³¹czeniem lekarza,
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który bra³ udzia³ w przyjêciu danej osoby do szpitala (art. 46 ust. 2 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). 

O podjêtym postanowieniu merytorycznym s¹d opiekuñczy zawiadamia
niezw³ocznie szpital. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przy-
musowego przyjêcia, szpital jest zobowi¹zany niezw³ocznie wypisaæ pacjen-
ta (art. 27 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Natomiast jeœli posta-
nowienie zatwierdza przymusowe przyjêcie do szpitala, osoba bezpoœre-
dnio zainteresowana mo¿e siê od niego odwo³aæ w terminie trzytygodnio-
wym (jeœli nie wnosi³a o dorêczenie postanowienia z uzasadnieniem, co naj-
czêœciej bêdzie mia³o miejsce w tego typu postêpowaniu), przy czym apela-
cja nie musi czyniæ zadoœæ wymaganiom formalnym pisma procesowego
i mo¿e byæ nawet ustna (art. 47 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)23. 

Powy¿sz¹ procedurê stosuje siê równie¿ w przypadku osoby chorej psy-
chicznie przyjêtej do szpitala psychiatrycznego za zgod¹, która póŸniej tê
zgodê wycofa³a, jednoczeœnie zachowuj¹c siê niebezpiecznie dla siebie lub
otoczenia (art. 28 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Szpital i s¹d
obowi¹zuj¹ te same terminy, a pacjent do czasu rozstrzygniêcia pozostaje na
terenie szpitala.

Z kolei, aby do szpitala zosta³a przyjêta osoba chora psychicznie œwiado-
mie niewyra¿aj¹ca zgody na hospitalizacjê, która jest niezdolna do zaspoka-
jania podstawowych potrzeb ¿yciowych, nale¿y najpierw uzyskaæ postano-
wienie s¹du (a wiêc procedura jest odwrotna – najpierw postêpowanie s¹do-
we, potem przymusowe umieszczenie w szpitalu).

Wniosek o przyjêcie takiej osoby do szpitala mo¿e wnieœæ do s¹du opie-
kuñczego w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce jej zamieszkania ma³¿onek tej
osoby, krewni w linii prostej, rodzeñstwo, jej przedstawiciel ustawowy, oso-
ba sprawuj¹ca nad ni¹ opiekê faktyczn¹ oraz gmina lub w³aœciwy organ ad-
ministracji rz¹dowej, jeœli osoba ta jest objêta pomoc¹ spo³eczn¹ (art. 29 ust.
2 i 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), o ile uzasadnione jest prze-
widywanie, ¿e leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawê jej
stanu zdrowia24.

Do wniosku nale¿y obligatoryjnie do³¹czyæ opiniê szczegó³owo uzasa-
dniaj¹c¹ potrzebê leczenia szpitalnego wydan¹ nie wczeœniej ni¿ przed
czternastoma dniami przez lekarza psychiatrê publicznego zak³adu psychia-
trycznej opieki zdrowotnej miejsca zamieszkania osoby, która ma zostaæ

Ma³gorzata Szeroczyñska104

23 Odwo³aæ, oczywiœcie, mog¹ siê tak¿e inni uczestnicy postêpowania, tylko ¿e ich ju¿
obowi¹zuj¹ zasady formalne z k.p.c.
24 Takie sformu³owanie zdaje siê sugerowaæ, ¿e w wypadkach, gdy nie istnieje perspek-
tywa polepszenia stanu zdrowia osoby chorej psychicznie, nie mo¿na wystêpowaæ
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stan¹ jednak w tym opracowaniu pominiête.



umieszczona w szpitalu, w przeciwnym razie s¹d wniosek zwróci nierozpa-
trzony (art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Lekarz nie
mo¿e odmówiæ wydania takiej opinii na uzasadnione ¿¹danie osoby upraw-
nionej do z³o¿enia wniosku (art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego). W tym celu, oczywiœcie, obowi¹zany jest do osobistego zbada-
nia danej osoby. Wyznacza wiêc termin badania i zawiadamia o tym osobê
chor¹ psychicznie, pouczaj¹c j¹ o mo¿liwoœci przymusowego doprowadze-
nia jej przez policjê w wypadku niestawienia siê (art. 30 ust. 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego). W stosunku do osoby, która odmawia
poddania siê badaniu, mo¿na przeprowadziæ je bez jej zgody w trybie art.
21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tak¿e z u¿yciem przymusu
bezpoœredniego (art. 30 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Je-
œli osoba uchyla siê od badania, lekarz mo¿e zwróciæ siê do policji o dopro-
wadzenie jej do zak³adu opieki zdrowotnej25 albo o pomoc w jej przebada-
niu u niej w domu (art. 30 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Problem zaczyna siê jednak w momencie, gdy takiej osoby nie mo¿na do-
prowadziæ na badanie, bo albo siê ona ukrywa lub zamknê³a siê w mieszka-
niu i nie chce do niego wpuœciæ odpowiednich s³u¿b. Policja nie mo¿e wejœæ
do prywatnego mieszkania bez s¹dowego lub prokuratorskiego nakazu
przeszukania pomieszczenia i zatrzymania osoby, natomiast ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego nie przewiduje zastosowania tego typu
œrodków przymusu26.

Jeœli jednak dojdzie do prawid³owego z³o¿enia wniosku, dalsza procedu-
ra przebiega analogicznie, jak w wypadku opisanego ju¿ trybu z art. 23 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego27. Oczywiœcie, uczestnikiem postêpo-
wania jest tak¿e wnioskodawca, a postêpowanie toczy siê w s¹dzie. Tak¿e
w czasie tego postêpowania s¹d musi, niezale¿nie od zaœwiadczenia do³¹-
czonego do wniosku, poddaæ osobê chor¹ psychicznie badaniu przez przy-
najmniej jednego bieg³ego (art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego), a gdy uchyla siê ona od takiego badania – zarz¹dziæ doprowa-
dzenie jej przez policjê (46 ust. 2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Po wydaniu prawomocnego postanowienia o przymusowym umieszczeniu
osoby chorej psychicznie w szpitalu, jego realizacja nale¿y do wojewody
(art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), co na chwilê obe-
cn¹ nie bardzo wiadomo, co znaczy.
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dyczne, 2000, 2, 45.
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albo ¿yciu lub zdrowiu innych osób (art. 31 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).



Jak wynika z dotychczasowych rozwa¿añ, dopóki brak leczenia psychia-
trycznego nie powoduje sytuacji, ¿e pacjent chory psychicznie zagra¿a
w sposób bezpoœredni w³asnemu ¿yciu albo zdrowiu innych osób, b¹dŸ jest
niezdolny do zaspokajania w³asnych potrzeb, nic nie mo¿na zrobiæ – ani go
przymusowo zbadaæ, ani leczyæ, ani tym bardziej hospitalizowaæ. Sytuacja
taka zachodzi w przypadku osób z ró¿nymi postaciami schizofrenii. Charak-
terystyczne dla tej choroby halucynacje wcale nie musz¹ prowadziæ do za-
chowañ agresywnych28. Osoba, której wydaje siê, ¿e jest Jezusem Chrystu-
sem i mo¿e uzdrawiaæ ludzi, a w zwi¹zku z tym zaczepia wszystkich na uli-
cy, b³ogos³awi¹c im, nie jest niebezpieczna. Nawet jeœli ma ona tendencje do
zachowañ aspo³ecznych, np. wymazuje s¹siadom drzwi ka³em, uprawia
zbieractwo œmieci prowadz¹ce do zarobaczenia budynku, urz¹dza awantu-
ry, pisze na policjê wyimaginowane donosy itp., to jej zachowanie nie mo¿-
na oceniæ jako bezpoœrednio zagra¿aj¹ce zdrowiu lub ¿yciu innych. Dopóki
taki cz³owiek choæ w pewnym stopniu daje sobie radê z codziennym ¿yciem
(od¿ywia siê, ubiera w miarê adekwatnie do pogody itp.), postêpowanie
przymusowe nie ma podstaw. 

Oczywiœcie, takie uregulowanie s³u¿y ochronie osób chorych psychicz-
nie, jednak¿e nieuchronnie nasuwa siê pytanie, czy ustawodawca nie prze-
sadzi³ z ochron¹. Jak ju¿ powiedziano, nie wszystkim chorobom psychicz-
nym towarzyszy fizyczna agresja skierowana na inne osoby lub autoagresja.
Zreszt¹ ta ostatnia najczêœciej wystêpuje przy bardzo du¿ym nasileniu cho-
roby, np. depresji, albo przy znacznym jej postêpie, np. przy schizofreniach.
Podobnie jest z niezdolnoœci¹ do zaspokajania w³asnych potrzeb – stanowi
ona dowód na znaczne zaawansowanie choroby. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
choroby psychiczne s¹ bardzo trudno zaleczalne i maj¹ czêsto doœæ z³e roko-
wania, zastanawiaj¹ce jest, ¿e ustawodawca – dla dobra pacjenta – wybra³
mo¿liwoœæ leczenia go dopiero w ostatnim (lub najbardziej nasilonym)29

momencie choroby, zmniejszaj¹c jednoczeœnie szanse lecznicze, a przynaj-
mniej przed³u¿aj¹c postêpowanie medyczne lub czyni¹c je bardziej ingeru-
j¹cym, wobec koniecznoœci zastosowania silniejszych œrodków.

Ustawodawca, zdaje siê, te¿ mia³ powy¿sze w¹tpliwoœci i spróbowa³ za-
pobiec takim ubocznym skutkom poprzez wprowadzenie mo¿liwoœci przy-
musowej hospitalizacji osób, których dotychczasowe zachowanie wskazuje,
¿e ich nieprzyjêcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie zdrowia (art.
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28 Do agresji prowadz¹ urojenia s³uchowe przeœladowcze (kiedy pacjent atakuje ze stra-
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nia, a osoby w manii – jeszcze nie jak uprawia seks z dziesi¹tk¹ partnerów dziennie i bie-
rze kredyty na setki tysiêcy z³otych, ale dopiero gdy zaczyna chodziæ po dachach i nie
œpi oraz nie od¿ywia siê przez tydzieñ (no, mo¿e dwa)...



29 ust. 1 pkt. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Jednak¿e – ze
wzglêdu na nieœcis³oœci legislacyjne – wydaje siê, ¿e procedura, któr¹ trzeba
zastosowaæ powoduje, ¿e jest to w zasadzie niewykonalne. 

Przymusowa hospitalizacja nastêpuje bowiem w opisanym trybie wnio-
skowym art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Pro-
blem oczywiœcie pojawia siê w momencie uzyskiwania zaœwiadczenia od le-
karza. Art. 30 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, ¿e ta-
kie badanie mo¿na przeprowadziæ bez zgody osoby chorej psychicznie. Ty-
le tylko, ¿e art. 21 – mówi¹cy o przymusowym badaniu i pozwalaj¹cy na
przeprowadzenie go z zastosowaniem bezpoœredniego przymusu (odwo³u-
j¹c siê do art. 18 tej ustawy) – nie wymienia wœród badania z przymusem sy-
tuacji, gdy zachodzi tylko i wy³¹cznie przes³anka, ¿e „(...) dotychczasowe
zachowanie osoby chorej psychicznie wskazuje na to, ¿e nieprzyjêcie do
szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego“.
W zwi¹zku z nadinterpretacj¹ prawa – niedozwolon¹, gdy¿ naruszaj¹c¹
podstawowe prawa cz³owieka – by³oby przyznanie mo¿liwoœci u¿ycia przy-
musu bezpoœredniego wobec takiej osoby podczas jej przymusowego bada-
nia. Mo¿emy natomiast wyobraziæ sobie osobê np. w manii (zak³adaj¹c, ¿e
nie jest niebezpieczna i jeszcze zdolna do samodzielnego funkcjonowania, co
jednak przy nieuchronnym postêpie choroby spowoduje znaczne pogorsze-
nie zdrowia), która mimo braku zgody zostaje doprowadzona na badanie
przez policjê, stawia czynny (lub bierny) opór, faktycznie uniemo¿liwiaj¹cy
przeprowadzenie badania. Lekarz, który nie mo¿e zastosowaæ przymusu
bezpoœredniego, nie bêdzie móg³ zabroniæ tej osobie oddaliæ siê.

Taki pat legislacyjny wymaga doprecyzowania zale¿noœci pomiêdzy art.
29, 21 i 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, aby nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci, wobec kogo przymusowe badanie – ze œrodkami przymusu –
mo¿e byæ stosowane, a jednoczeœnie, aby nie wy³¹czaæ z tej grupy, w sposób
wydaje siê nieuzasadniony, osób, które faktycznie wymagaj¹ jak najszybszej
pomocy.

Przyjmijmy jednak, ¿e osoba chora psychicznie – niezale¿nie od
przyczyny i procedury – zosta³a umieszczona przymusowo w szpitalu psy-
chiatrycznym. Postanowienie s¹du o umieszczeniu w szpitalu oznacza rów-
nie¿, ¿e wobec takiego pacjenta mo¿na stosowaæ, bez jego zgody, leczenie
(oczywiœcie po uprzednim jego poinformowaniu o planowanym postêpo-
waniu leczniczym zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego). Jednak art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
stanowi, ¿e dopuszczalne w tym trybie jest tylko leczenie niezbêdne dla usu-
niêcia przyczyn, które spowodowa³y przyjêcie pacjenta do szpitala bez jego
zgody (np. aby pacjent przesta³ byæ agresywny). Tak wiêc wdro¿enie innych
– nie tylko niezbêdnych – metod leczniczych maj¹cych na celu poprawê
zdrowia psychicznego nie jest mo¿liwe bez zgody pacjenta. Taka regulacja
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zdaje siê wy³¹czaæ stosowanie art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza, po-
zwalaj¹cego nie respektowaæ sprzeciwu osoby chorej psychicznie, wobec
ka¿dej czynnoœci nieryzykownej poprzez uzyskanie zastêpczej zgody s¹du
opiekuñczego. Dodatkowo ust. 3 tego przepisu – odwo³uj¹c siê do rozporz¹-
dzenia z dnia 4 sierpnia 1995 r. – stanowi, ¿e œwiadczenia medyczne stano-
wi¹ce podwy¿szone ryzyko dla pacjenta mog¹ byæ stosowane jedynie po pi-
semnym wyra¿eniu zgody przez przymusowo przyjêtego pacjenta. 

Natomiast jeœli pacjent nie wyra¿a zgody na zastosowanie wobec niego
niezbêdnych czynnoœci leczniczych, mo¿na wobec niego u¿yæ przymusu bez-
poœredniego (art. 34 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Przymusu
bezpoœredniego, jak ju¿ zosta³o wczeœniej zasygnalizowane, mo¿na u¿ywaæ
wobec pacjentów (zreszt¹ tak¿e tych przebywaj¹cych w szpitalu za zgod¹ al-
bo niezdolnych do jej wyra¿enia), jeœli dopuszczaj¹ siê zamachu przeciwko
¿yciu lub zdrowiu w³asnemu lub innych osób, bezpieczeñstwu powszechne-
mu b¹dŸ w sposób gwa³towny niszcz¹ lub uszkadzaj¹ przedmioty znajduj¹-
ce siê w ich otoczeniu (art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go). Wobec pacjentów hospitalizowanych bez zgody przymus bezpoœredni
mo¿e byæ stosowany równie¿ w celu zapobie¿enia opuszczenia przez nich
szpitala (art. 34 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Szczegó³owe zasady stosowania przymusu bezpoœredniego reguluje Roz-
porz¹dzenie ministra zdrowia i opieki spo³ecznej z 23 sierpnia 1995 r.
w sprawie stosowania przymusu bezpoœredniego30. Z rozporz¹dzenia tego
wynikaj¹ m.in. ograniczenia czasowe stosowania przymusu. Zasad¹ jest, ¿e
stosuje siê go do ustania przyczyn jego zastosowania (§ 9 ust. 1 rozporz¹-
dzenia). Jednak¿e unieruchomienie lub izolacja mog¹ zostaæ zlecone na
okres czterech godzin, który mo¿e byæ nastêpnie w razie koniecznoœci
przed³u¿any na kolejne okresy szeœciogodzinne (§ 9 ust. 2 rozporz¹dzenia).
W zasadzie nie istnieje ¿aden dalszy limit czasowy stosowania w szpitalu
tych form przymusu31. Tak wiêc np. osoba, która stale stosuje wobec siebie
zachowania agresywne, co zdarza siê m.in. przy objawach autystycznych
(nieprzerwane obgryzanie paznokci, a wrêcz palców, do krwi; monotonne
uderzanie g³ow¹ w przedmioty itp.) faktycznie mo¿e byæ unieruchomiona
bez przerwy (np. mieæ rêce przywi¹zane do barier ³ó¿ka, jeœli jest osob¹ nie-
chodz¹c¹). Podobnie mo¿na wyobraziæ sobie wielodniow¹ izolacjê osoby
hospitalizowanej przymusowo, notorycznie uciekaj¹cej ze szpitala. Na
szczêœcie wszystkie wypadki zastosowania przymusu s¹ regularnie co kilka
godzin odnotowywane w dokumentacji, która jest przedk³adana do wgl¹du
sêdziemu wizytuj¹cemu.
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Jeœli chodzi o wypisanie ze szpitala osoby chorej psychicznie, która by³a
przyjêta przymusowo, to decyduje o tym ordynator, jeœli stwierdzi, ¿e usta-
³y przyczyny bêd¹ce podstaw¹ do jej przyjêcia bez zgody (art. 35 ust. 1 po
30 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Ordynator ma wiêc stwier-
dziæ, ¿e np. agresywny schizofrenik przyjêty w trybie art. 23 ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego, nie jest ju¿ agresywny, co nie oznacza, ¿e ma on
byæ w stanie remisji. Jeœli dalszy pobyt w szpitalu bêdzie celowy – ze wzglê-
du na proces leczenia choroby – to pacjent mo¿e w nim pozostaæ, ale tylko
za w³asn¹ zgod¹ (art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Ponadto osoba chora psychicznie, jej ma³¿onek, rodzeñstwo, krewni w li-
nii prostej i opiekun faktyczny mog¹ z³o¿yæ w dowolnej formie wniosek
o wypisanie tej osoby ze szpitala psychiatrycznego po 30 dniach od uprawo-
mocnienia siê postanowienia s¹du opiekuñczego w sprawie przyjêcia do
szpitala lub dalszego leczenia w szpitalu bez zgody pacjenta (art. 36 ust. 2
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)32. W przypadku odmowy wypi-
sania ze szpitala przez ordynatora, osoby te mog¹ w terminie siedmiu33 dni
od powiadomienia o odmowie wyst¹piæ do s¹du opiekuñczego o nakazanie
wypisania (art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), co sta-
nowi podstawê do wszczêcia analogicznego postêpowania jak przy przy-
musowym umieszczeniu pacjenta w szpitalu.

Pacjent cierpi¹cy na inne zaburzenia psychiczne lub niepe³nosprawny
intelektualnie

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e art. 23 i 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego mówi¹ wyraŸnie, ¿e zarówno tryb nag³y, jak i tryb wnioskowy mo¿e
byæ stosowany wy³¹cznie do osób chorych psychicznie, stwierdziæ nale¿y, ¿e
nie istnieje mo¿liwoœæ przymusowej hospitalizacji osób cierpi¹cych na inne
zaburzenia psychiczne, nawet jeœli s¹ niebezpieczne dla siebie lub innych,
niezdolne do zadbania o w³asne potrzeby czy te¿ w perspektywie stan ich
zdrowia mo¿e siê pogorszyæ. 

Analogiczny wniosek nale¿y chyba równie¿ wyci¹gn¹æ w odniesieniu do
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Co prawda, zgodnie z czêsto ju¿
cytowanym art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza, sprzeciw osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ maj¹cej pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci pra-
wnych na wykonanie nieryzykownych czynnoœci leczniczych mo¿e byæ nie-
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póŸne – skutkuje odrzuceniem wniosku.



respektowany przez uzyskanie zastêpczej zgody s¹du opiekuñczego. Jed-
nak¿e, jak zaznaczono w czêœci poœwiêconej osobom chorym psychicznie,
szczegó³owoœæ regulacji o przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej umie-
szczona w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego zdaje siê w tym zakre-
sie wy³¹czaæ stosowanie generalnych norm ustawy o zawodzie lekarza, zgo-
dnie z regu³¹ interpretacyjn¹, ¿e norma szczególna deroguje normê ogóln¹.

Odmiennie natomiast wygl¹da sytuacja przymusowego badania osoby
z innymi zaburzeniami psychicznymi lub niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go badaniu psychiatrycznemu bez zgody, a nawet z zastosowaniem przy-
musu bezpoœredniego, mo¿e byæ poddana osoba, której zachowanie wska-
zuje, ¿e zagra¿a w³asnemu ¿yciu albo zdrowiu lub ¿yciu innych osób, b¹dŸ
nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych, o ile
przyczyn¹ takiego stanu jest jej zaburzenie psychiczne. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e ustawodawca u¿ywa w tym miejscu ogólnego pojêcia „zaburzenie
psychiczne“, uznaæ nale¿y, i¿ procedura z art. 21 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego obejmuje zarówno osoby chore psychicznie, jak i niepe³no-
sprawne intelektualnie oraz cierpi¹ce na inne zaburzenia psychiczne.

Tyle ¿e faktycznie nic nie wynika z tego, ¿e osoba cierpi¹ca na inne zabu-
rzenia psychiczne mo¿e zostaæ poddana badaniu. Jego wynikiem nie mo¿e
byæ bowiem ani przymusowe leczenie ambulatoryjne, gdy¿ ustawa nie usta-
nawia takiej mo¿liwoœci, ani tym bardziej przymusowa hospitalizacja, która
– jak ju¿ zaznaczono – przewidziana zosta³a jedynie dla osób chorych psy-
chicznie. Tak wiêc, jeœli nawet osoba cierpi¹ca na inne zaburzenia psychicz-
ne jest niebezpieczna dla siebie lub otoczenia, formalnie nic nie mo¿na zro-
biæ. Podobny pat zachodzi wówczas, gdy taka osoba nie radzi sobie z w³a-
sn¹ egzystencj¹. Ma to miejsce np. w przypadku osoby doros³ej maj¹cej pe³-
n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, która jest anorektyczk¹, wa¿y 15% na-
le¿nej wagi (R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Minecka, 2003, t. 1, s. 44), grozi jej
zag³odzenie siê na œmieræ, i sprzeciwia siê leczeniu. Nie ma mo¿liwoœci pra-
wnej zastosowania wobec takiej osoby przymusowej terapii psychologicznej
ani nawet sztucznego dokarmiania.

Podobnie wygl¹da sytuacja osoby z demencj¹ starcz¹, która nie pamiêta,
jak siê nazywa, gdzie mieszka, gdzie zostawi³a pieni¹dze, zapomina o tym,
¿e trzeba zjeœæ itp.

Takie rozró¿nienie ustawodawcy pomiêdzy osobami chorymi psychicz-
nie a cierpi¹cymi na inne zaburzenia psychiczne wydaje siê dyskryminuj¹ce
dla tej ostatniej grupy, której dobro wydaje siê w sposób nieuzasadniony po-
œwiêcane w imiê autonomii i wolnoœci, w sytuacji gdy nie ma to miejsca
w odniesieniu do osób chorych psychicznie. Wskazana wobec tego wydaje
siê nowelizacja art. 23 i 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tak aby
procedury te obejmowa³y wszystkie zaburzenia psychiczne.
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Na chwilê obecn¹ obejœcie tych przepisów jest mo¿liwe choæ jedynie czê-
œciowo wobec osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Co prawda, przepis
art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza nie stanowi wystarczaj¹cej podsta-
wy, aby te osoby przymusowo hospitalizowaæ, ale wydaje siê tworzyæ ade-
kwatn¹ procedurê, by je leczyæ ambulatoryjnie (po uzyskaniu zastêpczej
zgody s¹du opiekuñczego miejsca zak³adu leczniczego) metodami nieinwa-
zyjnymi. Skoro bowiem w ustawie o zawodzie lekarza w ogóle brak uregu-
lowañ dotycz¹cych leczenia innego ni¿ szpitalne, nale¿y stosowaæ normê
ogóln¹ – w tym wypadku wynikaj¹c¹ z ustawy o zawodzie lekarza.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e obecnie ostro¿noœæ diagnostyczna psychiatrów
powoduje daleko id¹c¹ rozwagê w orzekaniu psychozy, ustawodawca prze-
widzia³ w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mo¿liwoœæ
przymusowej hospitalizacji w celu postawienia dok³adnej i pe³nej diagnozy.
Przepis ten stanowi bowiem, i¿ osoba, której dotychczasowe zachowanie
wskazuje na to, ¿e z powodu zaburzeñ psychicznych zagra¿a bezpoœrednio
swojemu ¿yciu albo ¿yciu lub zdrowiu innych osób, a zachodz¹ w¹tpliwo-
œci, czy jest ona chora psychicznie, mo¿e zostaæ przyjêta do szpitala psychia-
trycznego bez zgody w celu wyjaœnienia tych w¹tpliwoœci. Zauwa¿yæ trze-
ba, ¿e pacjent musi byæ zdiagnozowany przynajmniej jako cierpi¹cy na za-
burzenia psychiczne, a w¹tpliwoœci zachodz¹ jedynie odnoœnie tego, czy to
zaburzenie jest, czy nie jest faktycznie chorob¹ psychiczn¹. Taki tryb postê-
powania mo¿na wiêc zastosowaæ do sytuacji, gdy w ogóle nie wiadomo, czy
stan osoby wynika z zaburzeñ psychicznych – co przy wskazanych na wstê-
pie problemach z szybk¹ i trafn¹ diagnoz¹ mo¿e stanowiæ znaczn¹ niedo-
godnoœæ.

Taka osoba oczywiœcie mo¿e zostaæ przymusowo zbadana w trybie art.
21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, gdy¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
cierpi na zaburzenia psychiczne, oraz zosta³a spe³niona jedna z niezbêdnych
przes³anek faktycznych – osoba jest niebezpieczna. Pacjent taki mo¿e zostaæ
przewieziony do szpitala. Jeœli lekarz dy¿urny stwierdzi koniecznoœæ hospi-
talizacji, to dalsze postêpowanie przebiega zgodnie z ju¿ opisanym trybem
nag³ym z art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 24 ust. 3 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego).

Stosowanie tego trybu wydaje siê przynajmniej w dwóch aspektach nie-
adekwatne do hospitalizacji w celu obserwacji. Przede wszystkim art. 24 ust.
2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, ¿e pobyt obserwacyjny
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ dni. Oczywiœcie, te dziesiêæ dni nale¿y li-
czyæ od momentu przyjêcia pacjenta do szpitala, a nie od momentu wyda-
nia prawomocnego orzeczenia. Jednak w takim wypadku mo¿e ³atwo dojœæ
do sytuacji, gdy pacjenta trzeba bêdzie zwolniæ, zanim siê skoñczy ca³e po-
stêpowanie, gdy¿, jak ju¿ wskazano, do pierwszej rozprawy mo¿e dojœæ
dziewiêtnastego dnia po przyjêciu do szpitala, co jeszcze nie znaczy, ¿e od
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razu zostanie wydane postanowienie koñcowe, nie mówi¹c ju¿ o jego upra-
womocnieniu (M. Balicka, 1999, s. 50). Jak¹ wiêc gwarancj¹ przestrzegania
praw cz³owieka jest w tym wypadku postêpowanie s¹dowe, jeœli praktycz-
nie w wiêkszoœci wypadków bêdzie siê ono toczy³o po zwolnieniu pacjenta
ze szpitala? Dla prawid³owoœci i skutecznoœci procedury nale¿a³oby wpro-
wadziæ krótsze terminy obowi¹zuj¹ce w tym postêpowaniu.

Analogiczne zastrze¿enie dotyczy s¹dowego orzeczenia o zwolnieniu ze
szpitala na wniosek pacjenta lub jego bliskich. Jedyny przepis, na podstawie
którego taki wniosek s¹d mo¿e rozpatrzyæ, to art. 36 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego. Tyle tylko, ¿e zgodnie z tym przepisem
wniosek taki mo¿na z³o¿yæ dopiero w trzydzieœci dni po uprawomocnieniu
siê orzeczenia s¹du, co z za³o¿enia wyklucza mo¿liwoœæ jego stosowania
przez pacjenta na obserwacji, który nigdy nie bêdzie przebywa³ na oddzia-
le tyle czasu. Konkluzja jest wiêc taka, ¿e na obserwacji przebywa siê dzie-
siêæ dni (chyba ¿e ordynator podejmie wczeœniej decyzjê o zwolnieniu, art.
36 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zastanawiaj¹ce jest rów-
nie¿, co siê stanie z pacjentem, który po dziesiêciu dniach obserwacji nadal
jest niebezpieczny dla siebie lub innych. Pomijaj¹c ju¿ nawet fakt, czy dla
psychiatrów okres dziesiêciu dni jest wystarczaj¹cy do postawienia diagno-
zy choroby psychicznej34, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa nie przewiduje mo¿-
liwoœci przekszta³cenia pobytu na obserwacji w leczniczy na pobyt przymu-
sowy (co oczywiœcie bêdzie dopuszczalne, jeœli pacjent wyrazi na to zgodê,
art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Formalnie wiêc pa-
cjenta zdiagnozowanego jako chorego psychicznie trzeba by by³o dziesi¹te-
go dnia zwolniæ, po to tylko, aby przy pierwszym ataku agresji na wolnoœci
z powrotem umieœciæ przymusowo w szpitalu, wszczynaj¹c procedurê z art.
23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego35 (co mog³oby prowadziæ do to-
cz¹cych siê dwóch postêpowañ – jednego o zatwierdzenie nieaktualnej ju¿
hospitalizacji na obserwacjê i drugiego o zatwierdzenie hospitalizacji leczni-
czej). Mimo absurdalnoœci takiego pomys³u sytuacja wcale nie bêdzie rzad-
koœci¹, gdy¿ jak wynika z art. 33 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego pacjenta przyjêtego na obserwacjê nie mo¿na leczyæ bez jego zgody,
nawet w zakresie niezbêdnym dla usuniêcia przyczyn jego przyjêcia. Tak
wiêc, o ile przyczyny te, tzn. zachowania niebezpieczne dla siebie lub oto-
czenia, nie znikn¹ same z siebie w ci¹gu dziesiêciu dni, bez leczenia, to le-
karze bêd¹ zmuszeni wypuœciæ osobê niebezpieczn¹. Taki stan prawny za-
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wilnej, przewidziana zosta³a na szeœæ tygodni z mo¿liwoœci¹ jej przed³u¿enia, co podwa-
¿a wiarygodnoœæ diagnozy dziesiêciodniowej.
35 Oczywiœcie, pacjenta, u którego by zdiagnozowano inne zaburzenia psychiczne, nie
mo¿na by by³o na powrót hospitalizowaæ, niezale¿nie od tego, jak bardzo by³by niebez-
pieczny.



s³uguje niew¹tpliwie na nowelizacjê, która dopracowa³aby wszystkie te
uchybienia, wynikaj¹ce najpewniej z niedbalstwa legislacyjnego.

Pacjent niezdolny do wyra¿enia swojej woli odnoœnie leczenia psychiatrycznego

O ile w sytuacji osoby, która œwiadomie sprzeciwia siê leczeniu, mo¿na
wszystkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce braków przedstawionych procedur inter-
pretowaæ jako poszanowanie wolnoœci i autonomii osoby, która ma prawo
nie chcieæ siê leczyæ psychiatrycznie, nawet jeœli tym samym sobie szkodzi,
a mo¿e nawet prowadzi do w³asnej œmierci36, to argumentacja taka nie znaj-
duje uzasadnienia wobec pacjentów, którzy nie s¹ w stanie wyraziæ swojej
œwiadomej woli, gdy¿ ich zaburzenia psychiczne wy³¹czaj¹ zdolnoœæ rozu-
mienia sytuacji lub pokierowania w³asnym postêpowaniem. Tak naprawdê
bowiem nie wiemy, czy chcia³yby siê one leczyæ czy nie, gdyby by³y zdolne
tak¹ decyzjê podj¹æ. Maj¹c na uwadze, ¿e takie stany wystêpuj¹ przy scho-
rzeniach psychicznych doœæ czêsto, np. przy ostrych zespo³ach psychotycz-
nych, zaburzeniach œwiadomoœci, zespo³ach psychoorganicznych, g³êbokim
stopniu niepe³nosprawnoœci intelektualnej (S. D¹browski, J. Pietrzykowski,
1997), niepokój budzi fakt, ¿e wszystkie przedstawione w¹tpliwoœci proce-
duralne w stosunku do osób œwiadomie sprzeciwiaj¹cych siê leczeniu odno-
sz¹ siê tak¿e do osób nieœwiadomych.

Jeœli pacjent niezdolny do podjêcia decyzji jest jednoczeœnie niebez-
pieczny dla siebie lub otoczenia, to stosuje siê procedurê z art. 21 i 23 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego. Z kolei, jeœli jego stan spe³nia prze-
s³anki z art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mo¿na przyj¹æ
go do szpitala w trybie wnioskowym. Zaznaczyæ jedynie trzeba, ¿e wobec
takiego nieœwiadomego pacjenta, przyjêtego do szpitala bez zgody, w cza-
sie leczenia nie mo¿na stosowaæ czynnoœci o podwy¿szonym ryzyku,
gdy¿ art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozpo-
rz¹dzenie z dnia 4 sierpnia 1995 r. wyraŸnie wymagaj¹, aby przyjêty bez
zgody pacjent dodatkowo wyrazi³ na takie zabiegi pisemn¹ zgodê. Maj¹-
cy pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych nieœwiadomy pacjent takiej
zgody nie bêdzie w stanie wyraziæ, nikt go te¿ w tym nie bêdzie móg³ wy-
rêczyæ, nawet s¹d.

Regulacjê tych przepisów trzeba bêdzie uznaæ za wy³¹czaj¹c¹ stosowanie
art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza, zgodnie z którym w wypadku pa-
cjenta niezdolnego do wyra¿enia pisemnej zgody i nieposiadaj¹cego przed-
stawiciela ustawowego (co ma miejsce w wypadku osoby maj¹cej pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych) o zastosowaniu leczenia o podwy¿szo-
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nym ryzyku decyduje s¹d opiekuñczy miejsca siedziby szpitala. Art. 33 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego i rozporz¹dzenie z 4 sierpnia 1995 r.
musz¹ byæ traktowane w stosunku do tego przepisu jako normy szczególne,
gdy¿ pomimo i¿ s¹d wyda³ ju¿ orzeczenie o koniecznoœci leczenia takiej oso-
by (czyli o jej hospitalizacji), wymagaj¹ jeszcze dodatkowego osobistego po-
twierdzenia zgody na zabieg, a wiêc spe³nienia warunków znacznie wy-
¿szych ni¿ stawia art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza.

Przepis ten bêdzie mo¿na natomiast zastosowaæ do osób, które zosta³y
przyjête do szpitala za ich zgod¹, a nastêpnie utraci³y zdolnoœæ do decydo-
wania o swoim leczeniu. Do takich osób bowiem nie odnosi siê art. 33 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego (który mówi wyraŸnie jedynie o oso-
bach przyjêtych bez zgody), dlatego te¿ zastosowanie znajd¹ normy ogólne
(czyli art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza dla œwiadczeñ o podniesio-
nym ryzyku i art. 32 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza dla badania i lecze-
nia bez ryzyka).

Zastanawiaj¹ce jest, i¿ w odniesieniu do osób niezdolnych do podejmo-
wania decyzji o w³asnym leczeniu psychiatrycznym ustawodawca nie prze-
widzia³ trybu ich przyjêcia do szpitala, z wyj¹tkiem sytuacji stwarzania
przez nie stanu zagro¿enia (przes³anka z art. 23 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego), niezaspokajania podstawowych potrzeb lub perspektywy
znacznego pogorszenia zdrowia bez hospitalizacji (przes³anki z art. 29 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego). Ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego w art. 22 ust. 5 odnios³a siê jedynie do takich osób, o ile posiadaj¹ one
przedstawiciela ustawowego (a wiêc dzieci lub osób ubezw³asnowolnio-
nych), pozwalaj¹c na ich hospitalizacjê za zgod¹ s¹du opiekuñczego miejsca
zamieszkania tej osoby (chyba ¿e osoba pozostaje pod w³adz¹ rodzicielsk¹).

Trudno znaleŸæ wyt³umaczenie, dlaczego ustawodawca nie zastosowa³
tej procedury na wszystkie osoby niezdolne do podjêcia œwiadomej decy-
zji. Jak ju¿ wspomniano, nie da siê tego uzasadniæ ochron¹ autonomii jed-
nostki, gdy¿ faktycznie wola pacjenta nie jest znana. Co wiêcej, tego typu
sformu³owanie art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
uniemo¿liwia zastosowanie art. 32 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, jako
podstawy do wydania orzeczenia o umieszczeniu w szpitalu za zgod¹ s¹-
du, gdy¿ regulacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – wprowa-
dzaj¹c surowsze wymagania – ewidentnie stanowi normê szczególn¹.
Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e brak takiego przepisu mo¿e prowa-
dziæ do traktowania osób niezdolnych do wyra¿enia zgody, jak osób
(Tam¿e, s. 133), w stosunku do których istniej¹ w¹tpliwoœci, co do ich
zdolnoœci do wyra¿ania zgody, i przyjmowania ich do szpitala psychia-
trycznego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego, a wiêc domniemuj¹c ich zgodê, co pozostawia te osoby poza ochro-
n¹ s¹dow¹ w aspekcie weryfikacji zasadnoœci hospitalizacji, a tym samym
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stanowi nadu¿ycie. Wobec takiego ryzyka przyda³oby siê wyraŸne uregu-
lowanie tych kwestii przez ustawodawcê.

Reasumuj¹c rozwa¿ania na temat leczenia psychiatrycznego osób doro-
s³ych maj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, nasuwa siê wniosek,
¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ma licz-
ne braki i niedoci¹gniêcia, które utrudniaj¹ jej stosowanie w imiê dobrze po-
jêtego dobra jednostki z zaburzeniami psychicznymi oraz prawid³owej
i skutecznej ochrony jej praw. Stwierdziæ nale¿y, ¿e trudne i nieprzystaj¹ce
do rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoœci spo³ecznych prawo, nigdy nie jest
przestrzegane37. Materia ochrony zdrowia psychicznego natomiast, tak da-
lece ingeruje w intymnoœæ cz³owieka i jego inne dobra prawne (od dobrego
imienia poczynaj¹c, na wolnoœci i integralnoœci fizycznej i psychicznej koñ-
cz¹c), ¿e w interesie ca³ego spo³eczeñstwa (szczególnie wobec tak du¿ej epi-
demiologii zaburzeñ) le¿y, aby reguluj¹ce j¹ normy by³y faktycznie szano-
wane, a wiêc, aby prawo stanowione by³o wyczerpuj¹ce i przejrzyste, niepo-
zwalaj¹c na w¹tpliwoœci intepretacyjne. Poniewa¿, jak wynika z zaprezento-
wanych rozwa¿añ, ustawa z 1994 r. nie do koñca spe³nia te wymagania,
przyda³aby siê jej nowelizacja.

Na zakoñczenie nale¿y jeszcze zaznaczyæ jeden wa¿ny aspekt. W artyku-
le omówiono wy³¹cznie leczenie osób doros³ych maj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego reguluje
równie¿ leczenie dzieci oraz osób ubezw³asnowolnionych. Zamierzeniem
autorki nie by³o bynajmniej zasugerowanie, ¿e poniewa¿ leczenie psychia-
tryczne osoby o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych bywa skompliko-
wane i nie zawsze mo¿liwe bez jej zgody, to nale¿y tak¹ osobê ubezw³asno-
wolniæ, co rozwi¹¿e wszystkie problemy. Przeciwnie, regulacje dotycz¹ce
osób ubezw³asnowolnionych s¹ w ustawie równie, jeœli nie jeszcze bardziej,
skomplikowane i pozostawiaj¹ jeszcze wiêcej niedomówieñ i w¹tpliwoœci
proceduralnych (a wiêc te¿ zas³ugiwa³yby na precyzuj¹c¹ nowelizacjê), ale
poniewa¿ tematyka ta jest równie bogata, w niniejszym tekœcie nie znalaz³o
siê miejsce na jej omówienie.
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PRAWNE REGULACJE LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO – WYBRANE ASPEKTY

Streszczenie

Artyku³ prezentuje regulacje ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie le-
czenia psychiatrycznego – ambulatoryjnego i szpitalnego – doros³ych osób z zaburzenia-
mi psychicznymi, maj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. W rozwa¿aniach
zwrócono przede wszystkim uwagê na odmiennoœæ regulacji prawnych w zale¿noœci od
istnienia lub braku diagnozy zaburzeñ psychicznych oraz jej ewentualnej treœci. 

W sposób szczegó³owy omówiono zasady wyra¿enia woli pacjentów odnoœnie lecze-
nia psychiatrycznego oraz przypadki leczenia przymusowego osób niewyra¿aj¹cych na
nie zgody, zarówno dzia³aj¹cych z pe³nym rozeznaniem, jak i niezdolnych do œwiadome-
go podejmowania decyzji. Artyku³ wykazuje luki w regulacjach prawnych oraz poddaje
w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ pewnych rozwi¹zañ w odniesieniu do specyfiki zaburzeñ psy-
chicznych, potrzeb osób cierpi¹cych na takie zaburzenia oraz poszanowania ich praw
cz³owieka.

S³owa kluczowe: ochrona zdrowia psychicznego, zaburzenie psychiczne, pacjent doro-
s³y, diagnoza choroby psychicznej, autonomia, przymus leczenia, przymusowa hospita-
lizacja psychiatryczna, zagro¿enie ¿ycia, postêpowanie s¹dowe, s¹d opiekuñczy

THE LAW REGULATION OF PSYCHIATRIC TREATMENT – SOME ASPECTS

Summary

The article presents the adjustments of the psychological health law concerning the
psychiatric – ambulatory and hospital – treatment of adults with psychiatric disorder
with full ability to undertake legal actions. It focuses mainly on the differences of regula-
tions depending on the existence and content of the diagnosis of psychiatric disorder. The
regulations concerning the expression of will to submit psychiatric treatment were exa-
mined in detail, as well as examples of forced treatment of the unwilling to submit either
fully consciously or those who are unable to make conscious decisions. The article pin-
points the legal loopholes and questions the justification of some solutions in the light of
the nature of psychological disorders, the needs of the people suffering this kind of di-
sorders and the respect of their human rights. 

Key words: mental health care, psychic disturbances, adult patient, mental disease dia-
gnosis, independence, compulsory treatment , compulsory psychiatric hospitalization, li-
fe threat, judicial proceedings, office of wards of court.
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NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ W POLSCE – WZROST SKALI
PROBLEMU NA PRZESTRZENI ÆWIERÆWIECZA

Potoczne obserwacje oraz wyniki reprezentacyjnych badañ nad niepe³no-
sprawnoœci¹ pokazuj¹ niepokoj¹c¹ tendencjê wzrostu skali i natê¿enia tego
zjawiska w Polsce1. Szacunki rosn¹cej liczby osób niepe³nosprawnych po-
twierdzane by³y w trzech kolejnych spisach ludnoœci w 1978, 1988 i 2002 r.
Na podstawie danych spisowych mo¿na ustaliæ, ¿e w minionym æwieræwie-
czu liczba osób niepe³nosprawnych wzros³a ponad dwukrotnie (z 2,5 mln
w 1978 r. do 5,5 mln osób w 2002 r.)2. Narastaniu skali zjawiska niepe³no-
sprawnoœci towarzyszy pog³êbianie siê wielu problemów z zakresu leczenia,
rehabilitacji medycznej i zawodowej, zatrudnienia oraz integracji spo³ecznej.

W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera aktywnoœæ pañstwa
w tworzeniu warunków do uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w ¿yciu
spo³ecznym i ekonomicznym na równych prawach i z równymi szansami
z ludŸmi niedotkniêtymi ¿adnymi formami upoœledzenia fizycznego lub
psychicznego. Tymczasem mo¿emy stwierdziæ na podstawie wyników ba-
dañ, ¿e zbiorowoœæ osób niepe³nosprawnych zosta³a w latach dziewiêædzie-

„CZ£OWIEK-NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ-SPO£ECZEÑSTWO”
Nr 1, 2005

1 By³o to m.in. reprezentacyjne badanie sytuacji osób niepe³nosprawnych przeprowadzone
przez IFiS PAN w 1993 r. (Ostrowska, Sikorska i Sufin, 1994) oraz analizy zbiorowoœci osób
niepe³nosprawnych wyodrêbnianych z ogólnopolskich reprezentacji gospodarstw domo-
wych badanych przez GUS (Stan zdrowia ludnoœci Polski w 1996; Zró¿nicowanie warunków
¿ycia ludnoœci w Polsce w 1997 i w 2001; Kostrubiec, 2001; Kotowska i Strzelecki, 2003).
2 Analizê porównawcz¹ rozmiaru i struktury niepe³nosprawnoœci na podstawie wyników
spisu powszechnego w 1978 i 1988 r. przedstawi³ Z. Strzelecki w opracowaniu Inwalidzi
w Polsce w latach 1978–1988 (GUS, 1991). Porównanie podstawowych danych o osobach
niepe³nosprawnych z trzech spisów ludnoœci (1977, 1988, 2002) jest czêœci¹ raportu o sy-
tuacji demograficznej w Polsce, wydawanym corocznie przez Rz¹dow¹ Radê Ludnoœcio-
w¹, zob. Ogonowska-Musiatowicz, Sikorska 2003. Dane spisowe wykorzystane w niniej-
szym artykule pochodz¹ z przytoczonych opracowañ oraz z opracowania: Osoby niepe³no-
sprawne, ich gospodarstwa domowe oraz rodziny w latach 1988-2002 (GUS, 2004).



si¹tych poddana trudnej próbie adaptacji do nowego ustroju ekonomiczne-
go i spo³ecznego, który z racji swej logiki i przyjêtej strategii reform stwarza³
wyj¹tkowo trudne warunki do zaspokajania potrzeb, realizacji oczekiwañ
i spo³ecznej integracji osób nie w pe³ni zdolnych do twardej konkurencji ryn-
kowej i niedysponuj¹cych wystarczaj¹cymi zasobami do ochrony standar-
dów ¿yciowych (A. Ostrowska, J. Sikorska, B. Gonciarz, 2001). Osoby niepe³-
nosprawne i ich rodziny w niewstarczajczaj¹cym zakresie do swych potrzeb
mog³y liczyæ na wsparcie pañstwowego systemu instytucji.

W celu okreœlenia dynamiki niepe³nosprawnoœci, a równoczeœnie oceny
dystansu zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych do reszty spo³eczeñstwa,
przedstawiam podstawowe tendencje narastania skali zjawiska niepe³no-
sprawnoœci oraz g³ówne charakterystyki sytuacji spo³ecznej i ekonomicznej
osób niepe³nosprawnych. W zwi¹zku z dominuj¹c¹ rol¹ rodziny we wspo-
maganiu osób niepe³nosprawnych, w³aœnie rodzinom z osobami niepe³no-
sprawnymi poœwiêcê szczególne miejsce. Interesuje mnie zw³aszcza trwa-
³oœæ korelatów niekorzystnego po³o¿enia dzieci w tych rodzinach. Spisowa
wiedza o liczbie rodzin z osobami niepe³nosprawnymi, o ich sk³adzie demo-
graficzno-spo³ecznym, rozmieszczeniu terytorialnym, o kategorii i natê¿e-
niu niepe³nosprawnoœci, aktywnoœci ekonomicznej i Ÿród³ach utrzymania
jest szczególnie przydatna dla okreœlenia zakresu potencja³u opiekuñczego,
który rodziny reprezentuj¹ w skali ca³ego spo³eczeñstwa. Dane te ilustruj¹
równoczeœnie ogrom problemów i zadañ, przed którymi rodziny stoj¹ na co
dzieñ, wspomagaj¹c swych najbli¿szych – niepe³nosprawnych domowni-
ków. Wszystkie te zagadnienia znajduj¹ siê w centrum zainteresowania za-
równo badaczy zjawiska niepe³nosprawnoœci, jak i polityków spo³ecznych.

Wiele hipotez dotycz¹cych powy¿szych zagadnieñ by³o ju¿ formu³owa-
nych na podstawie wyników reprezentacyjnych badañ empirycznych, cyto-
wanych tak¿e w tym artykule. Mo¿liwoœæ ich weryfikacji przy wykorzysta-
niu danych spisowych, a wiêc pe³nej rejestracji osób niepe³nosprawnych,
stanowi szczególnie korzystn¹ okazjê dla podejmowania wtórnych analiz,
zwa¿ywszy zw³aszcza zachowan¹ porównywalnoœæ wyników dla bez ma³a
æwieræwiecza (1978–2002). 

Dynamika zjawiska niepe³nosprawnoœci 

Badanie niepe³nosprawnoœci podjêto w spisach ludnoœci w 1978, 1988
oraz 2002 r. Pe³na rejestracja osób niepe³nosprawnych w tym d³ugim okresie
stwarza szczególn¹ mo¿liwoœæ badania zmian czêstoœci wystêpowania, na-
tê¿enia oraz demograficznych i spo³eczno-ekonomicznych cech zjawiska
niepe³nosprawnoœci. Jest to te¿ okazja do weryfikacji wielu hipotez, jakie
formu³owano w tym zakresie na podstawie badañ prowadzonych w latach
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dziewiêædziesi¹tych i po 2000 r. Choæ formularz spisowy z za³o¿enia nie do-
starcza danych dla analizy psychospo³ecznych aspektów niepe³nosprawno-
œci, to zebrane w spisach informacje stanowi¹ istotny punkt odniesienia dla
wyników i innych wyspecjalizowanych badañ nad tym zjawiskiem.

Celem porównania podstawowych wyników trzech kolejnych spisów jest
okreœlenie dynamiki niepe³nosprawnoœci w minionym æwieræwieczu, zmia-
ny zró¿nicowania zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych ze wzglêdu na p³eæ,
wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykszta³cenia, stan cywilny, a tak¿e ze
wzglêdu na rodzaj g³ównego Ÿród³a utrzymania i status na rynku pracy.
Charakterystyka ta poka¿e trwa³oœæ podstawowych korelatów sytuacji tych
osób oraz g³ówne obszary barier ich spo³ecznej integracji.

W 2002 r. osoby niepe³nosprawne stanowi³y 14,3% ogó³u ludnoœci kraju,
co oznacza, ¿e co siódmy mieszkaniec Polski by³ osob¹ niepe³nosprawn¹
(w 1988 r. co dziesi¹ty, w 1978 r. co czternasty). Liczba osób niepe³nospraw-
nych powiêkszy³a siê z 2,5 mln w 1978 r. do ponad 3,7 mln w 1988 r., w 2002 r.
liczba niepe³nosprawnych wynosi³a ju¿ ponad 5,5 mln osób (tab. 1).

Tabela 1. Liczba osób wed³ug kategorii niepe³nosprawnoœci w 1978, 1988 i 2002 r.

*W 1978 r. i 1988 r. by³y to osoby w wieku 0-14 lat z grup¹ inwalidztwa.
•ród³o: Dane NSP w 1978, 1988, 2002 (Z. Ogonowska, M. Chmielewski, 2003, s. 24).

Podwojona z gór¹ liczba niepe³nosprawnych w minionym æwieræwieczu
ilustruje znamienny trend transformacji demograficznej w naszym kraju,
który zwi¹zany jest g³ównie z utrzymywaniem siê niekorzystnego stanu
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zdrowia i postêpuj¹cym starzeniem siê spo³eczeñstwa. Jest to te¿ wynik
wprowadzania nowych przepisów uprawniaj¹cych do otrzymywania renty
oraz œwiadczeñ z tytu³u orzeczonej niezdolnoœci do pracy, w tym renty dla
rolników, zasi³ku pielêgnacyjnego dla niepe³nosprawnych dzieci czy œwiad-
czeñ pozarentowych g³ównie wœród rolników.

Dynamika niepe³nosprawnoœci prawnej oraz niepe³nosprawnoœci tylko
biologicznej by³a w okresach miêdzy spisami nierównomierna. Liczba osób
niepe³nosprawnych prawnie wzros³a w 2002 r. w stosunku do 1978 r.
o 130,7% (tj. o 2 531,5 tys. osób), przy czym miêdzy spisami w 1978 r.
i w 1988 r. nast¹pi³ wzrost o 69% (tj. o 1 329,8 tys. osób), a od 1989 r. do 2002
r. wzrost by³ mniejszy – o 36,6% (tj. o 1 191,7 tys. osób). Natomiast zbioro-
woœæ osób niepe³nosprawnych tylko biologicznie w 2002 r. wzros³a w sto-
sunku do 1978 r. o 80,9%, przy czym miêdzy 1978 r. i 1988 r. by³ to spadek
o ponad 14%, a od 1988 r. do 2002 r. – ponaddwukrotny wzrost (o 111%, tj.
o 529,5 tys. osób). Tak wiêc w wyniku przemian transformacyjnych, które re-
prezentowane s¹ tu czternastoletnim okresem miêdzy spisem w 1988 r.
a spisem w 2002 r., nast¹pi³y dwukierunkowe zmiany w strukturze osób
uprawnionych do pobierania œwiadczeñ rentowych oraz niepe³nospraw-
nych osób bez takich uprawnieñ. Wyniki spisowe potwierdzi³y tendencjê
bezwzglêdnego wzrostu liczby osób niepe³nosprawnych prawnie oraz nie-
pe³nosprawnych tylko biologicznie, jednak¿e przy wyst¹pieniu relatywnego
spadku skali niepe³nosprawnoœci prawnej na rzecz wzrostu niepe³nospraw-
noœci tylko biologicznej. Wyniki innych badañ nad niepe³nosprawnoœci¹ po-
kazuj¹ prawne i instytucjonalne czynniki przyspieszenia wzrostu skali pra-
wnej niepe³nosprawnoœci w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych (³a-
twy dostêp do systemu emerytur i rent) oraz ograniczenie tego wzrostu po
1997 r. (zob. m.in. A. Ostrowska, J. Sikorska, B. G¹ciarz, 2001).

Pog³êbiaj¹cemu siê natê¿eniu zjawiska niepe³nosprawnoœci towarzyszy-
³y zmiany w strukturze kategorii niepe³nosprawnoœci. Wœród osób niepe³no-
sprawnych prawnie najliczniejsz¹ grupê w 2002 r. stanowi³y osoby posiada-
j¹ce orzeczenie o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci (28,8% ogó³u niepe³no-
sprawnych) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci (odpowiednio 26,1%). Dodajmy, ¿e wed³ug danych z poprze-
dnich spisów powszechnych osoby o umiarkowanym b¹dŸ lekkim stopniu
niepe³nosprawnoœci (dawniej II b¹dŸ III grupa inwalidztwa) przewa¿a³y je-
szcze wyraŸniej – w 1978 r. odpowiednie odsetki wynosi³y 34,8% (II grupa)
i 30,2% (III grupa), a w 1988 r. 36,6% (II grupa) i 36% (III grupa). Osoby
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci (dawniej I grupa) stanowi³y
w 2002 r. 23,9% ogó³u niepe³nosprawnych prawnie, przy czym ich odsetek
sukcesywnie narasta³ z czasem (w 1978 wynosi³ 15,6%, a w 1988 – 16,5%).
W zmianach struktury prawnej niepe³nosprawnoœci nale¿y zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê na skokowy, dziesiêciokrotny wzrost udzia³u uprawnionych
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do zasi³ku pielêgnacyjnego dla dzieci w wieku 0–15 lat (od 1 stycznia 1998 r.).
Choæ udzia³ tej ustawowo „nowej” kategorii pobieraj¹cych œwiadczenia by³
liczebnie w 2002 r. stosunkowo niewielki (nieco ponad 3% ogó³u osób nie-
pe³nosprawnych prawnie), to ma ona szczególnie istotn¹ rangê w kontekœcie
reformy systemu spo³ecznego zabezpieczenia niepe³nosprawnych dzieci
(ok. 135 tys. dzieci w 2002 r.). 

Wœród niepe³nosprawnych tylko biologicznie w 2002 r. by³o 124,0 tys.
osób z ca³kowicie ograniczon¹ zdolnoœci¹ do wykonywania podstawowych
dla swego wieku czynnoœci, tj. o 68,4% wiêcej ni¿ w 1988 r. i o 2,6% wiêcej
ni¿ w 1978 r. (w 1988 r. – 73,6 tys. osób, w 1978 r. – 120,8 tys.). Natomiast po-
wa¿ne ograniczenie sprawnoœci w 2002 r. zadeklarowa³o 882,6 tys. osób, tj.
o 479,1 tys. (o 118,7%) wiêcej ni¿ w 1988 r. i o 447,1 tys. wiêcej ni¿ w 1978 r.
Te indywidualne oceny w³asnych mo¿liwoœci funkcjonowania tak¿e wska-
zuj¹ na znaczny wzrost ograniczonej sprawnoœci w latach dziewiêædziesi¹-
tych, nawet jeœli nie jest ona potwierdzona aktualnym orzeczeniem lekar-
skim. Bezwzglêdny spadek liczby niepe³nosprawnych tylko biologicznie
miêdzy spisami w 1978 a 1988 r., przy równoczesnym wzroœcie niepe³no-
sprawnoœci prawnej, wyra¿a tendencjê rozszerzania pañstwowego systemu
wsparcia osób niepe³nosprawnych, w tym na rolników indywidualnych
i cz³onków ich gospodarstw domowych. Zgodnie z nowymi przepisami rol-
nicy – dot¹d niepe³nosprawni tylko biologicznie – zostali w³¹czeni do odpo-
wiednich kategorii niepe³nosprawnych prawnie. 

Wzrostowi bezwzglêdnej liczby osób niepe³nosprawnych towarzyszy
wyraŸny wzrost natê¿enia tego zjawiska. Wœród ogó³u Polaków spotykamy
coraz czêœciej osoby z ograniczeniami funkcjonowania (w wyniku przewle-
k³ych chorób, zw³aszcza uk³adu kr¹¿enia, reumatologicznych i neurologicz-
nych, a tak¿e urazów, chorób psychicznych). Na 1000 mieszkañców przypa-
da³o w 1978 r. œrednio 71 osób niepe³nosprawnych. W 1988 r. wskaŸnik ten
wzrós³ do 99, a w 2002 r. – do 143 osób na 1000 ludnoœci.

Stan cywilny osób niepe³nosprawnych

Zebrane w spisach ludnoœci informacje o faktycznym i prawnym stanie
cywilnym stanowi¹ wyjœciowy materia³ do charakterystyki sytuacji rodzin-
nej osób niepe³nosprawnych, a wiêc dla rozpoznania opiekuñczego poten-
cja³u rodzinnego, który jest dla tych osób najwiêkszym Ÿród³em wsparcia.
Podobnie jak w populacji generalnej równie¿ wœród niepe³nosprawnych naj-
czêœciej spotyka siê osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim (tab. 2). Dotyczy to
zw³aszcza mê¿czyzn z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci – dawniej III
grupa inwalidztwa (77,5%) oraz niepe³nosprawnych tylko biologicznie
(66,9%). Wœród niepe³nosprawnych kobiet jest natomiast relatywnie wiêcej
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wdów (34,3%) ni¿ wdowców wœród mê¿czyzn (7,1%), co wi¹¿e siê z prze-
ciêtnie starszym wiekiem kobiet. Ni¿szy udzia³ panien (niespe³na 11% wo-
bec 24% w populacji ogó³em) i kawalerów (17,2% wobec odpowiednio
33,2%) wi¹¿e siê zapewne równie¿ z przeciêtnie starszym wiekiem osób nie-
pe³nosprawnych. 

Tabela 2. Struktura kobiet i mê¿czyzn wed³ug stanu cywilnego w 2002 r.

•ród³o: Dane NSP 2002 (Z. Ogonowska, M. Chmielewski, 2003, s. 27).

Charakterystycznym wskaŸnikiem sytuacji rodzinnej osób niepe³no-
sprawnych jest równie¿ wiêkszy – ni¿ wœród ogó³u Polaków – udzia³ osób
rozwiedzionych (4,7% niepe³nosprawnych mê¿czyzn wobec 3,1% rozwie-
dzionych wœród ogó³u mê¿czyzn oraz 34,3% niepe³nosprawnych kobiet wo-
bec 15,1% rozwiedzionych wœród ogó³u kobiet). Uci¹¿liwoœæ codziennego
¿ycia wynikaj¹ca z niepe³nej sprawnoœci stanowi zapewne dodatkowy czyn-
nik os³abienia trwa³oœci zwi¹zków partnerskich. Znikomy i niewiêkszy ni¿
w populacji generalnej jest natomiast odsetek osób niepe³nosprawnych,
które formalnie pozostaj¹ ma³¿onkami, choæ ich zwi¹zek zosta³ przerwany
(ok. 1% mê¿czyzn i kobiet), lub s¹ prawnie separowani (ok. 0,1%).

Rodziny z osobami niepe³nosprawnymi

W NSP 2002 r., podobnie jak w spisach przeprowadzonych w 1978 r.
i 1988 r., wyodrêbniono w gospodarstwach domowych z osobami niepe³no-
sprawnymi rodziny. Zgodnie z metodologi¹ badañ spisowych s¹ to rodziny
nuklearne, a wiêc ma³¿eñstwa/zwi¹zki partnerskie bez dzieci, z dzieæmi,
matki z dzieæmi oraz ojcowie z dzieæmi. W rodzinach tych ma³¿onko-
wie/partnerzy, rodzice, jedno z rodziców lub dziecko (dzieci) byli niepe³no-
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sprawni. Wœród 10 457,6 tys. rodzin wyodrêbnionych w gospodarstwach do-
mowych w 2002 r. w Polsce by³o 3 136,6 tys. takich rodzin, co oznacza, ¿e
w blisko co trzeciej rodzinie w kraju ¿yje jedna lub wiêcej osób niepe³no-
sprawnych. Z ogólnej liczby tych rodzin 40,7% mieszka³o na wsi, a 59,3%
w miastach. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w okresie miêdzy spisami w 1988 r. a 2002 r. nast¹-
pi³ wzrost liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi o 44,2%, gdy tym-
czasem ogólna liczba rodzin w Polsce wzros³a w tym okresie zaledwie
o 2,3%. Dodajmy, ¿e zjawisko to – choæ w mniejszej skali – wystêpowa³o ju¿
wczeœniej. W okresie miêdzy spisami w 1978 r. a 1988 r. odnotowano wzrost
liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi o 46,1%, przy wzroœcie ogó³u
rodzin w Polsce o 9,7% (Z. Strzelecki 1991, s. 102). Tendencja do szybszego
wzrostu liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi ni¿ ogó³u rodzin sta³a
siê zatem utrwalon¹ cech¹ zmian demograficznych w naszym kraju i dobrze
charakteryzuje narastanie ogólnego zjawiska niepe³nosprawnoœci. 

Najbardziej istotne zmiany w omawianym tu kontekœcie potencja³u opie-
kuñczego rodziny i narastania jej zadañ w sprawowaniu opieki oraz wspie-
raniu niepe³nosprawnych dzieci i rodziców dotycz¹ jednak¿e wzrostu stop-
nia natê¿enia niepe³nosprawnoœci w rodzinach. Stwierdzony w latach
1988–2002 nieco szybszy wzrost ogólnej liczby osób niepe³nosprawnych
(146,1%) ni¿ wzrost liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi (144,2%),
a tak¿e szybszy wzrost odsetka rodzin, w których niepe³nosprawni s¹ za-
równo rodzice, jak i dzieci, ni¿ innych typów rodzin, pozwala przypuszczaæ,
¿e nast¹pi³ wzrost natê¿enia niepe³nosprawnoœci w rodzinach. Dane spiso-
we pokazuj¹, ¿e w latach 1988 – 2002 wzrost taki faktycznie wyst¹pi³: prze-
ciêtna liczba osób niepe³nosprawnych w rodzinie wzros³a o 8,3%. Oznacza
to w praktyce zwiêkszenie potrzeb i zadañ w zakresie wspomagania osób
niepe³nosprawnych, jakie staj¹ przed rodzin¹. Wyniki pokazuj¹ zró¿nicowa-
nie tego zjawiska w poszczególnych biologicznych typach rodzin.

Zacznijmy od stwierdzenia, ¿e w okresie miêdzy spisami w 1988 r. a 2002 r.
wyst¹pi³ wzrost liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi we wszystkich
biologicznych typach rodzin (ma³¿eñstwach/zwi¹zkach partnerskich, ma-
tek z dzieæmi i ojców z dzieæmi), przy czym wskaŸniki wzrostu by³y zró¿ni-
cowane ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. Najwy¿szy by³ przyrost licz-
by zamieszka³ych na wsi rodzin pe³nych, w których zarówno matka, jak
i dzieci by³y osobami niepe³nosprawnymi (404,5%). Wysok¹ dynamikê
wzrostu (346,8%) obserwowano w tym okresie równie¿ na wsi wœród rodzin
niepe³nych (niepe³nosprawne samotne matki z niepe³nosprawnymi dzieæ-
mi). Zbli¿ony wskaŸnik wzrostu (342,5%) wyst¹pi³ wœród rodzin pe³nych,
zamieszka³ych na wsi, sk³adaj¹cych siê ze sprawnych rodziców (obojga)
oraz niepe³nosprawnych dzieci (przynajmniej jednego). Choæ te trzy typy
skupiaj¹ relatywnie niewielk¹ liczbê rodzin (6,3% ogó³u rodzin z osobami
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niepe³nosprawnymi zamieszka³ych na wsi), to prezentuj¹ one charaktery-
styczne zmiany w odniesieniu do zjawiska narastania niepe³nej sprawnoœci
w Polsce.

Równie¿ w miastach wysok¹ dynamik¹ charakteryzowa³ siê w latach
1988–2002 wzrost liczby rodzin z obojgiem sprawnych rodziców oraz niepe³-
nosprawnymi dzieæmi (258,3%). Na zbli¿onym poziomie (257,1%) kszta³to-
wa³ siê w miastach wskaŸnik wzrostu liczby rodzin niepe³nych, a mianowi-
cie sprawnych matek z niepe³nosprawnymi dzieæmi.

Najwy¿szy w miastach by³ jednak przyrost liczby rodzin z osobami nie-
pe³nosprawnymi, w sk³ad których wchodzi³y niepe³nosprawne dzieci (dziec-
ko) i sprawni oboje rodzice (310,4%). Nale¿y podkreœliæ, ¿e wynik ten ozna-
cza odwrócenie tendencji obserwowanej wczeœniej, a mianowicie miêdzy spi-
sami w 1978 r. a 1988 r. W tamtym okresie liczba rodzin pe³nych, w których
niepe³nosprawne by³y tylko dzieci, zmieni³a siê w najmniejszym stopniu
w porównaniu z innymi typami rodzin (zob. Z. Strzelecki 1991, s. 103).
W skali kraju ich liczba spad³a o 4,5%, w tym w miastach wzros³a o 7,1%, a na
wsi spad³a o 15,3%. Miêdzy 1988 a 2002 r. ogólna liczba rodzin, w których
sprawni byli oboje rodzice, a niepe³nosprawne by³y dzieci wzros³a o 195,6%
(wzrost o 210,4% w miastach i o 180,2% na wsi). Najni¿szym wskaŸnikiem
dynamiki w tym okresie charakteryzowa³y siê rodziny mieszkaj¹ce na wsi,
w których m¹¿/partner by³ osob¹ niepe³nosprawn¹ (wzrost o 8,5%).

W rezultacie zró¿nicowanej dynamiki wzrostu liczby rodzin w poszcze-
gólnych ich typach zmieni³a siê w okresie miêdzy spisami struktura rodzin
z osobami niepe³nosprawnymi wed³ug ich biologicznego typu. Dane spiso-
we pokazuj¹ niepokoj¹c¹ tendencjê szybszego przyrostu liczby rodzin nie-
pe³nych, zw³aszcza zamieszka³ych na wsi. Jak wiadomo z innych badañ, s¹
to rodziny, które maj¹ gorsz¹ sytuacjê materialn¹ oraz utrudniony dostêp do
us³ug medycznych i rehabilitacyjnych. Dane te ilustruj¹ tak¿e szybki wzrost
liczby rodzin, w których niepe³nosprawni s¹ zarówno oboje rodzice, jak
i dziecko (dzieci), co jest wskaŸnikiem, przypomnijmy, niepokoj¹cego wzro-
stu natê¿enia niepe³nosprawnoœci w rodzinie. Wymaga to zdobycia dodat-
kowych umiejêtnoœci i œrodków materialnych w rodzinach ju¿ i tak nadmier-
nie obci¹¿onych.

W 2002 r. w strukturze ogó³u rodzin z osobami niepe³nosprawnymi ma³-
¿eñstwa bez dzieci stanowi³y 34%, zwi¹zki partnerskie bez dzieci 0,8%, ma³-
¿eñstwa z dzieæmi 46,7%, zwi¹zki partnerskie z dzieæmi 0,9%, matki z dzieæ-
mi 15,1%, a 2,4% to ojcowie z dzieæmi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e struktura ta
odbiega od struktury rodzin bez osób niepe³nosprawnych, gdzie ma³¿eñ-
stwa bez dzieci maj¹ prawie dwukrotnie mniejszy udzia³ (17,8%), ma³¿eñ-
stwa z dzieæmi stanowi¹ 60%, a matki z dzieæmi 18% ogó³u rodzin. W po-
równaniu z danymi spisu z 1988 r. zmniejszy³ siê w 2002 r. udzia³ ma³-
¿eñstw/zwi¹zków partnerskich (w ujêciu ³¹cznym: z dzieæmi i bez dzieci)
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z 85 do 82,4%, w tym spadek odsetka ma³¿eñstw i zwi¹zków partnerskich
z niepe³nosprawnym mê¿em/partnerem z 39% do 32,5% (na wsi z 42,2% do
30,4%). Odnotowano natomiast wzrost odsetka sprawnych rodziców z nie-
pe³nosprawnymi dzieæmi z 3,5% do 7,1%, wzrost odsetka matek z dzieæmi
z 12,7% do 15,7% (na wsi z 12,1% do 14,5%), ojców z dzieæmi (z 2,2 do 2,4%,
w miastach z 2,1 do 2,4%). Dodajmy, ¿e wzrost udzia³u rodzin niepe³nych
w ogólnej liczbie rodzin z osobami niepe³nosprawnymi jest tendencj¹ trwa-
³¹ równie¿ w odniesieniu do ogó³u rodzin w kraju.

W zmianach struktury rodzin z osobami niepe³nosprawnymi wed³ug ich
biologicznego typu szczególnie niepokoj¹cy jest dwukrotny wzrost odsetka
rodzin z niepe³nosprawnymi dzieæmi, których oboje rodzice s¹ równie¿ nie-
pe³nosprawni. Dwukrotny wzrost udzia³u rodzin, w których oboje rodzice
s¹ sprawni, ale dzieci s¹ niepe³nosprawne, jest natomiast now¹, przypomnij-
my, tendencj¹ w zmianach struktury typów rodzin z osobami niepe³no-
sprawnymi. Tendencja ta odzwierciedla przede wszystkim wzrost liczby
dzieci niepe³nosprawnych w wieku 0–15 lat w wyniku zmian prawnych
orzekania o ich niepe³nej sprawnoœci i objêcie ich zasi³kiem pielêgnacyjnym.
Liczba dzieci w wieku 0–15 lat z uprawnieniami do zasi³ku pielêgnacyjnego
wzros³a z 9,0 tys. w 1988 r. do 135,1 tys. w 2002 r. (Z. Ogonowska-Musiato-
wicz, J. Sikorska, 2003, s. 126).

Dzieci w rodzinach z osobami niepe³nosprawnymi

Dane NSP w 2002 r. pokazuj¹, ¿e w 65,2% ogó³u rodzin z osobami niepe³-
nosprawnymi by³y dzieci3. W ogólnej liczbie 3591,2 tys. dzieci w tych rodzi-
nach 601,6 tys. to by³y dzieci niepe³nosprawne (16,8%). Wœród matek i ojców
wszystkich dzieci (sprawnych i niepe³nosprawnych) 54,5% stanowi³y osoby
niepe³nosprawne (60,5% ojców i 52% matek). Oznacza to, ¿e w rodzinach
tych niepe³nosprawne by³o co szóste dziecko oraz niepe³nosprawny by³ czê-
œciej ni¿ co drugi rodzic.

Z ogólnej liczby dzieci niepe³nosprawnych 62,9% ¿y³o w rodzinach pe³-
nych (z tego 61,4% dzieci z obojgiem rodziców-ma³¿onków i 1,5% dzieci
z rodzicami-partnerami). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e co trzecie niepe³no-
sprawne dziecko (37,1%) znajdowa³o siê w sytuacji obiektywnie trudniej-
szej, a mianowicie ¿y³o w rodzinie niepe³nej, z czego 33,1% dzieci mieszka-
³o z matk¹, a 4% to dzieci mieszkaj¹ce z ojcem. W sumie 13,7% ogó³u niepe³-
nosprawnych dzieci w kraju (tj. prawie 82,5 tys. dzieci) pozostawa³o pod
opiek¹ samotnych, niepe³nosprawnych matek i 1,8% niepe³nosprawnych
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dzieci w kraju (tj. ponad 11 tys. dzieci) – pod opiek¹ tak¿e niepe³nospraw-
nych samotnych ojców. 

Liczba dzieci niepe³nosprawnych jest, jak pokazuj¹ dane w tabeli 3, silnie
zró¿nicowana w zale¿noœci od typu rodziny, wieku dzieci oraz statusu nie-
pe³nosprawnoœci (niepe³nosprawnoœæ prawna lub wy³¹cznie biologiczna).
Generalnie dzieci niepe³nosprawne spotykamy czêœciej w rodzinach,
w których niepe³nosprawni s¹ tak¿e oboje rodzice. Ta niepokoj¹ca kumula-
cja niepe³nej sprawnoœci osób doros³ych i dzieci w rodzinie dotyczy zarów-
no rodzin pe³nych, jak i rodzin niepe³nych. Oznacza to, przypomnijmy, co-
dzienne nawarstwianie siê potrzeb i zadañ opiekuñczych w warunkach
ograniczonej mo¿liwoœci wzajemnego wspomagania. Niepe³nosprawni ro-
dzice musz¹ radziæ sobie nie tylko z w³asn¹ chorob¹ czy kalectwem, ale tak-
¿e opiekuj¹ siê swymi niepe³nosprawnymi dzieæmi.

W rodzinach pe³nych (ma³¿eñstwa/partnerzy z dzieæmi) przeciêtnie co
siódme dziecko jest niepe³nosprawne (13,5% ogó³u dzieci). Czêœciej ni¿ co
drugie dziecko jest niepe³nosprawne w rodzinach, w których niepe³no-
sprawne s¹ zarówno dzieci, jak i oboje rodzice. Dane w tabeli 3 pokazuj¹, ¿e
niepe³nosprawnych by³o np. 59,6% ogó³u dzieci obojga niepe³nosprawnych
rodziców-ma³¿onków oraz 57,6% ogó³u dzieci obojga niepe³nosprawnych
rodziców-partnerów. Odsetek niepe³nosprawnych dzieci w ich ogólnej licz-
bie zmniejsza siê natomiast w rodzinach, w których oboje rodzice-ma³¿on-
kowie s¹ sprawni (spadek do 45,1%) lub oboje rodzice-partnerzy s¹ spraw-
ni (spadek do 43,8%).

Wystêpowanie kategorii niepe³nosprawnoœci wœród dzieci jest zwi¹zane
w oczywisty sposób z ich stanem zdrowia, zmianami przepisów w systemie
orzekania o niepe³nosprawnoœci i przyznawania œwiadczeñ rentowych. Sta-
tystycznie liczebnoœæ tych kategorii jest zró¿nicowana w zale¿noœci od wie-
ku dzieci. Prawie 80,8% ogó³u dzieci niepe³nosprawnych posiada aktualne
orzeczenie lekarskie. Czêœciej prawnie niepe³nosprawne dzieci maj¹ 16 lat
i wiêcej (73,7%), a co czwarte dziecko (26,3%) niepe³nosprawne prawnie jest
w wieku 0–15 lat. W kategorii dzieci niepe³nosprawnych wy³¹cznie biolo-
gicznie s¹ czêœciej dzieci w wieku 0–15 lat (53,5%), a rzadziej w wieku 16 lat
i wiêcej (46,5%).

Wiek dzieci zmienia siê tak¿e wraz z nasilaniem siê niepe³nej sprawnoœci
w rodzinie. W rodzinach z niepe³nosprawnymi dzieæmi oraz niepe³no-
sprawnymi rodzicami relatywnie wiêcej jest dzieci starszych (w wieku 16 lat
i wiêcej) i w konsekwencji – wiêcej dzieci niepe³nosprawnych prawnie.
W rodzinach, w których rodzice s¹ sprawni – relatywnie wiêcej jest m³od-
szych dzieci niepe³nosprawnych, tj. w wieku 0–15 lat, a w konsekwencji –
wiêcej dzieci niepe³nosprawnych wy³¹cznie biologicznie. Porównanie struk-
tury niepe³nosprawnych dzieci wed³ug wieku i kategorii niepe³nosprawno-
œci w rodzinach z obojgiem niepe³nosprawnych rodziców oraz w rodzinach,
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w których oboje rodzice s¹ sprawni, pokazuje wyraŸnie tê tendencjê (tab. 3).
W pierwszym z wymienionych typie rodziny liczba dzieci niepe³nospraw-
nych powy¿ej 15. roku ¿ycia jest prawie oœmiokrotnie wy¿sza ni¿ liczba
dzieci niepe³nosprawnych w wieku 0–15 lat. Odsetki dzieci w obu katego-
riach wieku wyrównuj¹ siê (do oko³o 50%) w przypadku drugiego typu ro-
dziny, tj. gdy oboje rodzice s¹ sprawni. 

Tabela 3. Dzieci w rodzinach z osobami niepe³nosprawnymi wed³ug kategorii
niepe³nosprawnoœci, wieku oraz typu rodziny w 2002 r.

•ród³o: Dane NSP 2002 r. (Z. Ogonowska, M. Chmielewski, 2003, s. 27).
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Dane te potwierdzaj¹ doœæ oczywisty fakt, ¿e niepe³nosprawnoœæ narasta
wraz z wiekiem osób w rodzinie. Równoczeœnie, dwukrotnie szybszy ni¿
przeciêtny przyrost liczby rodzin, w których rodzice s¹ sprawni, ale niepe³-
nosprawne s¹ dzieci, oznacza, przypomnijmy, ¿e coraz wiêcej dzieci niepe³-
nosprawnych maj¹ rodzice sprawni. 

Struktura i natê¿enie niepe³nosprawnoœci wed³ug wieku, p³ci
i miejsca zamieszkania

Dane spisowe umo¿liwi³y charakterystykê pe³nej zbiorowoœci niepe³no-
sprawnych wed³ug podstawowych cech demograficzno-spo³ecznych. Analiza
zmian struktury wed³ug p³ci, grup wieku oraz miejsca zamieszkania w mieœcie
i na wsi pokazuje du¿¹ trwa³oœæ demograficznych i spo³ecznych korelatów nie-
pe³nosprawnoœci w Polsce, identyfikowanych tak¿e w innych, wczeœniejszych
badaniach reprezentacyjnych (zob. m.in. A. Ostrowska, J. Sikorska, 1996). 

W pe³nej zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych w 2002 r. mê¿czyŸni stano-
wili 47,1%. Nadal wiêc – chocia¿ w mniejszym ju¿ stopniu ni¿ w 1988 r. – prze-
wa¿a³y kobiety (52,9% wobec 53,5% w 1988 r.) Wspó³czynnik feminizacji wœród
osób niepe³nosprawnych by³ przy tym wy¿szy ni¿ dla ludnoœci ogó³em. Na 100
mê¿czyzn ogó³em przypada³o 105 kobiet w 1988 r. i 106 kobiet w 2002. W zbio-
rowoœci niepe³nosprawnych na 100 mê¿czyzn przypada³o natomiast 115 kobiet
w 1988 r. i 112 kobiet w 2002 r. Wy¿szy wspó³czynnik feminizacji wœród niepe³-
nosprawnych obserwowano w miastach (na 100 niepe³nosprawnych mê¿czyzn
przypada³o 127 kobiet w 1988 r. i 116 niepe³nosprawnych kobiet w roku 2002).
Na wsi wskaŸnik ten wynosi³ odpowiednio: 98 w 1988 r. i 108 w 2002 r.

Osoby niepe³nosprawne s¹ starsze w porównaniu z populacj¹ generaln¹,
co wynika z naturalnej tendencji pogarszania siê z wiekiem stanu zdrowia
i narastania ograniczeñ funkcjonowania. Równoczeœnie, w ca³ej zbiorowoœci
osób niepe³nosprawnych, najwy¿sz¹ dynamik¹ w okresie miêdzy spisami
w 1988 r. i 2002 r. charakteryzuje siê grupa dzieci w wieku 0–15 lat. Wi¹¿e
siê to z objêciem ich od 1998 r. zasi³kiem pielêgnacyjnym (wzrost z 9 tys.
w 1988 r. do 135 tys. osób w 2002 r.). W rezultacie jednym z efektów wpro-
wadzenia nowych przepisów s¹ w³aœnie zmiany w strukturze wieku niepe³-
nosprawnych. Liczba osób niepe³nosprawnych w wieku poni¿ej 20 lat by³a
w 1978 r. 8 razy wy¿sza ni¿ w populacji generalnej, w 1988 r. 11 razy wy¿-
sza, a w 2002 r. ju¿ tylko czterokrotnie wy¿sza. W kategorii wieku powy¿ej
60 lat wœród kobiet i powy¿ej 65 lat wœród mê¿czyzn wyraŸna jest nadal
przewaga osób niepe³nosprawnych w porównaniu z populacj¹ generaln¹.
W 2002 r. udzia³ niepe³nosprawnych kobiet w wieku powy¿ej 60 lat wyno-
si³ 52,3% w miastach i 56,3% na wsi – wobec 19,2% oraz 20,7% odpowiednio
wœród kobiet ogó³em. Analogicznie udzia³ niepe³nosprawnych mê¿czyzn
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w wieku powy¿ej 65 lat wynosi³ 28,8% w miastach i 31,2% na wsi wobec
9,7% i 19,6% odpowiednio wœród mê¿czyzn ogó³em.

Œredni wiek w ca³ej zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych wynosi³ w 2002 r.
58 lat, przy czym wy¿szy jest on wœród kobiet i roœnie wraz z nasilaniem siê
stopnia ograniczeñ funkcjonowania. Mediana wieku obliczona dla kobiet wy-
nosi³a 62 lata (61 lat w miastach i 63 lata na wsi), dla mê¿czyzn odpowiednio
56 lat (55 w miastach i 56 lat na wsi). Wy¿szy jest tak¿e œrodkowy wiek osób
odczuwaj¹cych ca³kowite ograniczenie sprawnoœci (mediana wieku 65 lat),
ni¿ osób odczuwaj¹cych powa¿ne ograniczenie sprawnoœci (mediana wieku
60 lat) lub nieodczuwaj¹cych takich ograniczeñ (mediana wieku 55 lat).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e mediana wieku jest wy¿sza wœród osób niepe³no-
sprawnych tylko biologicznie (68 lat), w tym zw³aszcza w podpopulacji osób
z ca³kowitym ograniczeniem funkcjonowania (74 lata), ni¿ wœród osób nie-
pe³nosprawnych prawnie (mediana wieku 57 lat). Wynik ten wskazuje na
szczególnie trudn¹ sytuacjê doœæ licznej grupy starszych, czêsto ¿yj¹cych sa-
motnie osób niepe³nosprawnych, które nie s¹ objête systemem rent z tytu³u
niezdolnoœci do pracy (124 tys. osób w 2002 r.).

Ze wzglêdu na zmiany administracyjne w Polsce utrudnione jest porów-
nanie zró¿nicowania terytorialnego w okresach pomiêdzy poszczególnymi
spisami. Na podstawie danych o zró¿nicowaniu terytorialnym z 2002 r. od-
notowano, ¿e najwiêksze natê¿enie zjawiska niepe³nosprawnoœci wyst¹pi³o
w województwie lubelskim i ma³opolskim – ponad 180 osób na 1000 mie-
szkañców. Najni¿sze natomiast natê¿enie zjawiska wyst¹pi³o w wojewódz-
twie opolskim – 100 osób na 1000 mieszkañców oraz mazowieckim i œl¹skim
(poni¿ej 120 osób na 1000 mieszkañców).

Natê¿enie niepe³nosprawnoœci wœród kobiet jest generalnie wiêksze,
zw³aszcza na wsi. W województwach lubelskim i lubuskim wskaŸnik natê-
¿enia niepe³nosprawnoœci kobiet niepe³nosprawnych na wsi przekroczy³ 200
osób, podczas gdy w opolskim wyniós³ 98 na 1000 kobiet (i mê¿czyzn). Jest
to jedyne województwo, w którym wskaŸnik osób niepe³nosprawnych na
wsi jest ni¿szy ni¿ w miastach. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w porównywanych latach (1988–2002) wskaŸnik
wzrostu liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi by³ wy¿szy na wsi
(wzrost o 50,5%) ni¿ w miastach (wzrost o 40,3%). Rezultatem tej zró¿nico-
wanej tendencji jest, przypomnijmy, silniejsze natê¿enie niepe³nosprawnoœci
na wsi ni¿ w miastach nie tylko w odniesieniu do ogó³u osób niepe³no-
sprawnych, ale tak¿e w odniesieniu do liczby rodzin z osobami niepe³no-
sprawnymi. Na 1000 rodzin w miastach przypada³o w 2002 r. 283 rodzin
z osobami niepe³nosprawnymi, natomiast na wsi – 330 takich rodzin.

Ze wzglêdu na zmiany administracyjne w Polsce nie jest mo¿liwa anali-
za zró¿nicowania terytorialnego wed³ug województw w okresach pomiêdzy
spisami powszechnymi.
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Podobnie jak pe³na populacja osób niepe³nosprawnych, równie¿ zbioro-
woœæ rodzin z osobami niepe³nosprawnymi jest nierównomiernie roz³o¿ona
na mapie Polski (dane ze spisu w 2002 r.). Najwiêksze natê¿enie niepe³no-
sprawnoœci wyst¹pi³o wœród rodzin województwa lubelskiego, ma³opol-
skiego, lubuskiego (od 377 do 360 rodzin z osobami niepe³nosprawnymi na
1000 rodzin ogó³em), a tak¿e województwa wielkopolskiego, podkarpackie-
go i warmiñsko-mazurskiego (od 340 do 319 rodzin z osobami niepe³no-
sprawnymi na 1000 rodzin ogó³em). Znacznie ni¿sze natê¿enie zjawiska wy-
st¹pi³o w województwie opolskim, mazowieckim i œl¹skim (od 217 do 262
rodzin z osobami niepe³nosprawnymi na 1000 rodzin ogó³em). Obraz ten
potwierdza generalnie trudn¹ sytuacjê materialn¹ i zdrowotn¹ rodzin w wo-
jewództwach lubelskim, ma³opolskim i lubuskim.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w województwach, gdzie wystêpuje silniejsze na-
tê¿enie niepe³nosprawnoœci, nak³ada siê na to zjawisko dodatkowo nieko-
rzystna struktura rodzin wed³ug typów biologicznych. Czêœciej ni¿ przeciêt-
nie wystêpuj¹ tam ma³¿eñstwa bez dzieci, a wiêc rodziny ludzi zwykle ju¿
starszych i z g³êbszymi ograniczeniami funkcjonowania, a tak¿e rodziny nie-
pe³ne (rodziny samotnych matek i samotnych ojców z dzieæmi). S¹ to sytu-
acje, w których potencja³ opiekuñczy rodziny jest obiektywnie (z przyczyn
demograficznych i ekonomicznych) uszczuplony. W rezultacie potrzeby
osób niepe³nosprawnych mog¹ byæ w coraz mniejszym stopniu zaspokojo-
ne w ramach rodziny.

Wykszta³cenie osób niepe³nosprawnych

W okresie miêdzy spisami w 1978 r. a 2002 r. poziom wykszta³cenia osób
niepe³nosprawnych – podobnie jak w wypadku ludnoœci ogó³em – znacznie
wzrós³. W 1988 r. co trzeci niepe³nosprawny posiada³ wykszta³cenie ponad-
podstawowe, w 2002 r. ju¿ co drugi. Jednak odsetek osób niepe³nospraw-
nych posiadaj¹cych wykszta³cenie ponadpodstawowe jest znacznie ni¿szy
(47,8%) ni¿ w zbiorowoœci osób sprawnych (74,4%). Nadal wiêc relatywnie
ni¿szy poziom wykszta³cenia pozostaje istotnym korelatem niepe³nospraw-
noœci.

Miêdzy 1978 r. a 2002 r. przyrosty osób z wykszta³ceniem wy¿szym by³y
wiêksze w populacji generalnej (mê¿czyzn z wykszta³ceniem wy¿szym by-
³o wiêcej o 4,2 pkt proc., a kobiet o 7,2 pkt) ni¿ wœród osób niepe³nospraw-
nych (wœród niepe³nosprawnych mê¿czyzn wzrost o 2,1 pkt, a wœród kobiet
o 2,6 pkt). Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w odró¿nieniu od ogó³u ludnoœci
w wieku 15 i wiêcej lat wœród osób niepe³nosprawnych w analogicznej gru-
pie wieku (zarówno w 1988 r., jak i w 2002 r.) wy¿szym poziomem wykszta³-
cenia charakteryzuj¹ siê mê¿czyŸni.
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Wœród ogó³u niepe³nosprawnych najszybciej rós³ odsetek osób z wy-
kszta³ceniem zasadniczym zawodowym. Ich udzia³ w strukturze wykszta³-
cenia powiêkszy³ siê miêdzy 1988 r. a 2002 r. z 12,6 % do 22,0%.

Istotnym czynnikiem charakteryzuj¹cym i ró¿nicuj¹cym strukturê ludno-
œci wed³ug poziomu wykszta³cenia jest miejsce zamieszkania. W miastach
niepe³nosprawni mê¿czyŸni legitymuj¹ siê wy¿szym wykszta³ceniem sze-
œciokrotnie czêœciej, a niepe³nosprawne kobiety piêciokrotnie czêœciej ni¿ na
wsi. Trzykrotnie czêœciej na wsi ni¿ w mieœcie spotykamy osoby niepe³no-
sprawne (mê¿czyzn i kobiety) z wykszta³ceniem podstawowym nieukoñ-
czonym lub bez wykszta³cenia szkolnego. 

Poziom wykszta³cenia osób niepe³nosprawnych jest równie¿ silnie zró¿-
nicowany regionalnie. Najwy¿szy odsetek osób niepe³nosprawnych z wy-
kszta³ceniem ponadpodstawowym w 2002 r. odnotowano wœród niepe³no-
sprawnych mê¿czyzn w województwie œl¹skim (67%), najni¿szy (33,5%) zaœ
wœród kobiet niepe³nosprawnych w województwie podlaskim.

•ród³a utrzymania i aktywnoœæ ekonomiczna osób niepe³nosprawnych

W zale¿noœci od spo³eczno-ekonomicznego sk³adu gospodarstwa domo-
wego oraz aktywnoœci ekonomicznej niepe³nosprawnych domowników
kszta³tuje siê ogólna struktura Ÿróde³ utrzymania oraz wysokoœæ dochodów
rodziny. Podobnie jak w poprzednich spisach, równie¿ w 2002 r. ustalono
g³ówne i dodatkowe Ÿród³o utrzymania dla poszczególnych osób oraz dla
ca³ego gospodarstwa domowego. Wyró¿niono nastêpuj¹ce grupy Ÿróde³
utrzymania: 1) dochody (zarobki) z pracy osobiœcie wykonywanej niezale¿-
nie od charakteru zatrudnienia, 2) Ÿród³o niezarobkowe, w tym emerytury,
renty, zasi³ki, 3) inne dochody z w³asnoœci lub z najmu, 4) na utrzymaniu in-
nych osób (posiadaj¹cych w³asne Ÿród³a dochodów).

Wiêkszoœæ osób niepe³nosprawnych posiadaj¹cych w³asne Ÿród³o
utrzymania czerpie dochody g³ównie z rent, emerytur, innych œwiadczeñ
i zasi³ków, a zatem ze Ÿróde³ niezarobkowych (74,6% w 1978 r., 90,5%
w 1988 r., w 2002 r. 84,4%). W zwi¹zku z za³amaniem siê systemu zatru-
dnienia i rehabilitacji zawodowej niepe³nosprawnych w latach 90., a tak-
¿e ze wzrostem bezrobocia, w ró¿nych kierunkach zmienia³a siê liczba
osób niepe³nosprawnych, których g³ównym Ÿród³em utrzymania by³y
dochody z pracy. W 1978 r. podpopulacja ta stanowi³a 13,7% ogó³u osób
niepe³nosprawnych, w 1988 r. tylko 5,9 %, natomiast w 2002 r. ich liczba
wzros³a do 7,7%.

Strukturê g³ównych Ÿróde³ utrzymania dope³nia odsetek osób niepo-
siadaj¹cych w³asnych dochodów i pozostaj¹cych na utrzymaniu rodziny.
W 2002 r. osoby te stanowi³y oko³o 8% ogó³u niepe³nosprawnych, a za-
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tem pó³torakrotnie mniej ni¿ w 1977 r. Wynik ten ilustruje w sposób syn-
tetyczny postêp w rozszerzaniu dostêpu do œwiadczeñ spo³ecznych dla
osób niepe³nosprawnych. Dotyczy to g³ównie, przypomnijmy, rolników
oraz dzieci. 

Przedstawiona struktura Ÿróde³ utrzymania osób niepe³nosprawnych
wi¹¿e siê bezpoœrednio ze statusem tych osób na rynku pracy, a wiêc z ich
zatrudnieniem, bezrobociem b¹dŸ biernoœci¹ zawodow¹. Zgodnie z miê-
dzynarodowymi standardami aktywni zawodowo to osoby pracuj¹ce oraz
bezrobotni; pozostali to osoby bierne zawodowo. Porównanie wspó³czyn-
nika aktywnoœci zawodowej4 w 1978 i 2002 r. pokaza³o jej spadek w mie-
œcie i na wsi, zarówno wœród mê¿czyzn, jak i kobiet. Dodajmy, ¿e w odnie-
sieniu do ludnoœci ogó³em wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wynosi³
jeszcze w 1988 r. 65,3%, a w 2002 r. ju¿ tylko 55,5%. Wœród osób niepe³no-
sprawnych by³ on prawie trzykrotnie ni¿szy i spad³ z 26,4% w 1988 r. do
19,2% w 2002 r. 

Kolejnym miernikiem statystycznym okreœlaj¹cym zmiany na rynku pra-
cy jest obok wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej wskaŸnik zatrudnienia5.
Wed³ug danych spisu w 2002 r. dla ludnoœci ogó³em by³ on stosunkowo ni-
ski i wynosi³ 43,7%, przy czym by³ wy¿szy dla mê¿czyzn ni¿ dla kobiet
(49,5% wobec 38,4%) oraz wy¿szy dla mieszkañców wsi ni¿ miast (45,2%
wobec 42,9%). Dla zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych wskaŸnik ten by³
jeszcze bardziej niekorzystny – 15,3% (19,7% dla mê¿czyzn i 11,4% dla nie-
pe³nosprawnych kobiet). Wy¿szy by³ te¿ na wsi ni¿ w miastach (18,4% wo-
bec 13,1%).

Na podstawie danych spisu powszechnego w 2002 r. mo¿na by³o odno-
towaæ postêpuj¹cy od 1998 r., jak wiadomo sk¹din¹d, wzrost bezrobocia,
które dotyka silnie tak¿e osoby niepe³nosprawne. Ogólna liczba osób bezro-
botnych wynosi³a wówczas 3 558,2 tys., w tym grupa bezrobotnych osób
niepe³nosprawnych liczy³a 206,4 tys. Stopa bezrobocia6 dla osób niepe³no-
sprawnych by³a nieznacznie ni¿sza ni¿ dla ogó³u ludnoœci (20,4 % wobec
21,2%). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w miastach stopa bezrobocia wœród
niepe³nosprawnych by³a znacznie wy¿sza (29,3%) ni¿ dla ogó³u ludnoœci
miejskiej (22,1%).

Wiêkszoœæ wœród niepe³nosprawnych osób bezrobotnych stanowili mê¿-
czyŸni (59,6%), natomiast wœród kobiet bezrobocie wystêpowa³o nieco czê-
œciej (20,6% wœród kobiet wobec 20,3% wœród mê¿czyzn). Najni¿sz¹ stopê
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bezrobocia w zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych zanotowano przy tym
wœród kobiet zamieszka³ych na wsi (9,8%), a najwy¿sz¹ – wœród kobiet nie-
pe³nosprawnych zamieszka³ych w miastach (29,1%).

Charakterystyki aktywnoœci, a czêœciej biernoœci zawodowej osób nie-
pe³nosprawnych pokaza³y, ¿e zmiany na rynku pracy w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych nie oszczêdza³y tych osób. Niepe³nosprawnoœæ, niskie wy-
kszta³cenie oraz za³amanie systemu zatrudnienia i rehabilitacji zawodo-
wej zwiêksza³o trudnoœci nie tylko w znalezieniu zatrudnienia przez
tych, którzy mogli i chcieli pracowaæ, ale tak¿e zwiêkszy³o ryzyko wy-
kluczenia z rynku pracy. Wy¿sz¹ ni¿ przeciêtnie stop¹ bezrobocia do-
tkniêci byli w 2002 r. niepe³nosprawni mieszkañcy miast, w tym zw³a-
szcza niepe³nosprawne kobiety.

Mo¿liwoœæ podejmowania sta³ej pracy i wykonywania jej w pe³nym wy-
miarze czasu przez osoby niepe³nosprawne jest ze wzglêdów zdrowotnych
w znacznej mierze ograniczona. Wiele przeszkód w tym wzglêdzie wynika
tak¿e z niedostosowania systemu zatrudnienia oraz rosn¹cej konkurencji na
rynku pracy do potrzeb i kwalifikacji zawodowych osób niepe³nospraw-
nych (S. Kostrubiec, 2001).

W rezultacie, najczêœciej g³ównym Ÿród³em utrzymania w rodzinach
z osobami niepe³nosprawnymi s¹ dochody ze œwiadczeñ spo³ecznych
(76,6% ogó³u rodzin), w tym przede wszystkim renta z tytu³u niezdolnoœci
do wykonywania pracy (35,8%) oraz emerytura pracownicza (26,3%) b¹dŸ
rolnicza (5,3%). Dotyczy to zarówno rodzin mieszkaj¹cych w miastach, jak
i na wsi. Praca, która jest uznawana za g³ówne Ÿród³o spo³ecznej integracji
osób niepe³nosprawnych, jest natomiast g³ównym Ÿród³em utrzymania tyl-
ko w co pi¹tej ich rodzinie. Na utrzymaniu osób spoza najbli¿szej rodziny
pozostaje niewielki odsetek ogó³u rodzin (3,3%).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e struktura rodzin z osobami niepe³nosprawnymi
wed³ug g³ównego Ÿród³a utrzymania jest zró¿nicowana ze wzglêdu na
typy rodzin, co jest zwi¹zane z ró¿nicami w ich sk³adzie osobowym.
Z niezarobkowych Ÿróde³ czerpi¹ dochody najczêœciej niepe³ne rodziny
wiejskie: matki z dzieæmi (91,5%), ojcowie z dzieæmi (89,8%). S¹ to te¿
równie czêsto wiejskie ma³¿eñstwa bez dzieci (90,5%). Dochody w tych
typach rodzin pochodz¹ przede wszystkim ze œwiadczeñ rentowych oraz
ró¿nego typu zasi³ków (32–43% rodzin), a tak¿e w pewnej czêœci z eme-
rytur (37–43% rodzin).

Wiêksza samodzielnoœæ finansowa charakterystyczna jest dla rodzin pe³-
nych, a mianowicie ma³¿eñstw z dzieæmi. Zarobki z pracy s¹ g³ównym
Ÿród³em utrzymania czêœciej ni¿ dla co trzeciej tego typu rodziny, zw³aszcza
w miastach (35,8% z tych rodzin). S¹ to przy tym czêœciej wynagrodzenia za
pracê najemn¹ poza rolnictwem (blisko 30% rodzin), natomiast rzadziej do-
chody z pracy na w³asny rachunek (6% rodzin). Nie jest te¿ zaskoczeniem,
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¿e praca we w³asnym gospodarstwie rolnym stanowi najczêœciej g³ówne
Ÿród³o utrzymania w mieszkaj¹cych na wsi ma³¿eñstwach z dzieæmi
(14,3%). Uderza natomiast fakt, ¿e w zbli¿onym odsetku (16%) te wiejskie
ma³¿eñstwa z dzieæmi oraz partnerzy z dzieæmi (15,6%) utrzymuj¹ siê g³ów-
nie z pracy najemnej poza rolnictwem. Oznacza to doœæ wysok¹ aktywnoœæ
i skutecznoœæ osób z tych rodzin w poszukiwaniu pracy poza w³asnym go-
spodarstwem rolnym. 

Uwagê zwraca tak¿e stosunkowo wysoki udzia³ rodzin z osobami niepe³-
nosprawnymi, które sk³adaj¹ siê z partnerów bez dzieci lub z partnerów
i dzieci, które pozostaj¹ na utrzymaniu osób spoza najbli¿szej rodziny (od-
powiednio 10,4% i 17,0%). Rodziny te wymagaj¹, podobnie jak samotne
matki i samotni ojcowie z dzieæmi, szczególnej uwagi ze strony instytucjo-
nalnego systemu wspomagania osób niepe³nosprawnych.

Rodziny z dzieæmi na utrzymaniu

Z ogólnej liczby 3 136,6 tys. rodzin z osobami niepe³nosprawnymi wyo-
drêbniono w 2002 r. 1138,1 tys. rodzin, w których znajdowa³y siê dzieci do
lat 24 pozostaj¹ce na utrzymaniu. W porównaniu z danymi NSP w 1988 r.
liczba tych rodzin wzros³a o 506,6 tys., tj. o 80,2%. Oznacza³o to prawie dwu-
krotnie szybszy wzrost w tym okresie ni¿ w przypadku ogó³u rodzin z oso-
bami niepe³nosprawnymi (wzrost o 44,2%). Wynik tego porównania poka-
zuje zatem istotny czynnik demograficzny, który generuje obci¹¿enie rodzi-
ny, w tym wypadku obci¹¿enie ekonomiczne. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to
nastêpny czynnik negatywnie wp³ywaj¹cy na sytuacjê rodziny – obok
stwierdzonego wczeœniej wzrostu natê¿enia niepe³nosprawnoœci w rodzinie
– warto przyjrzeæ siê bli¿ej, których typów rodziny dotyka on najbardziej.
Iloœciowo mo¿emy to ustaliæ, analizuj¹c zmiany w okresie miêdzy 1988 r.
a 2002 r. struktury rodzin wed³ug liczby dzieci pozostaj¹cych na utrzymaniu
(tab. 3) oraz porównuj¹c wskaŸniki wzrostu w tym okresie liczby rodzin
w poszczególnych typach rodzin.

Dane potwierdzaj¹, ¿e w zbiorowoœci rodzin z osobami niepe³nospraw-
nymi generalnie zwiêkszy³ siê udzia³ rodzin z dzieæmi na utrzymaniu o 7,3
pkt procentowych, przy czym na wsi wzrost ten by³ wy¿szy ni¿ w mia-
stach i przekroczy³ 10 pkt. Ze wzglêdu na fakt, ¿e omawiane tu zmiany
odzwierciedlaj¹ przede wszystkim zró¿nicowanie skali wzrostu liczby
dzieci w poszczególnych typach rodzin, s¹ one bardziej wyraŸne tam,
gdzie przyrosty te by³y wiêksze. W rezultacie, jak mo¿na by³o przewidy-
waæ, udzia³ rodzin z dzieæmi na utrzymaniu zwiêkszy³ siê najbardziej
wœród mieszkaj¹cych na wsi rodzin z obojgiem sprawnych rodziców i nie-
pe³nosprawnymi dzieæmi (wzrost o 25,2 pkt), tak¿e mieszkaj¹cych na wsi
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rodzin, w których niepe³nosprawny by³ m¹¿/partner oraz dzieci (wzrost
o 24,4 pkt) oraz rodzin na wsi, w których niepe³nosprawna jest ¿ona/part-
nerka oraz dzieci. By³y to te¿ typy rodzin, których udzia³ w strukturze ro-
dzin z dzieæmi na utrzymaniu wzrós³ najbardziej w miastach (odpowie-
dnio wzrost o 12 do 16 pkt).

Wobec opisanej tendencji wzrostu liczby rodzin z dzieæmi na utrzyma-
niu wyj¹tek stanowi³y jedynie samotne, niepe³nosprawne matki mieszka-
j¹ce ze swymi niepe³nosprawnymi dzieæmi na wsi. Jedynie udzia³ tego
typu rodzin (niepe³nych) zmniejszy³ siê w latach 1998–2002 w ogólnej
liczbie rodzin z osobami niepe³nosprawnymi i dzieæmi na utrzymaniu
(spadek o niespe³na 1 pkt procentowy). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mi-
mo tego ogólnego spadku wystêpowania tego typu rodzin mo¿na zaob-
serwowaæ równoczeœnie w ich wewnêtrznej strukturze wzrost obci¹¿enia
dwojgiem lub wiêcej dzieæmi pozostaj¹cymi na utrzymaniu. Nale¿y do-
daæ, ¿e w prawie ka¿dym wyodrêbnionym typie rodzin wzrasta³ w po-
równywanych latach udzia³ tych, które mia³y na utrzymaniu wiêcej ni¿
jedno dziecko. 

Dynamika zmian liczby rodzin z osobami niepe³nosprawnymi7 pokazu-
je, ¿e w latach 1988–2002 najwiêksze przyrosty liczby rodzin odnotowano
w dwóch typach rodzin pe³nych na wsi. Ponad trzynastokrotnie wzros³a
liczba rodzin, w których oboje ma³¿onkowie/partnerzy s¹ niepe³nosprawni,
maj¹ niepe³nosprawne dzieci i 3 lub wiêcej dzieci na utrzymaniu. Ponad
dziesiêciokrotnie wzros³a te¿ liczba rodzin z niepe³nosprawn¹ ¿on¹/part-
nerk¹, niepe³nosprawnymi dzieæmi oraz 3 lub wiêcej dzieci na utrzymaniu.
Choæ by³y to ma³o liczne kategorie (w sumie 435 rodzin), to reprezentuj¹ one
szczególnie trudn¹ sytuacjê zarówno ze wzglêdu na wysokie natê¿enie nie-
pe³nosprawnoœci, niewygody ¿ycia na wsi, jak i obci¹¿enie ekonomiczne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przyrost liczby rodzin tego typu by³ tak¿e wysoki
w miastach (ponadpiêciokrotny). Najni¿szy wskaŸnik wzrostu zanotowano
natomiast w typie rodzin zamieszkuj¹cych na wsi, w których osob¹ niepe³-
nosprawn¹ by³ m¹¿/partner (wzrost o 8,5%). Spadek liczebnoœci (o 12,8%)
nast¹pi³ jedynie wœród rodzin wiejskich, z niepe³nosprawnym mê¿em/part-
nerem i bez dzieci na utrzymaniu.

Przedstawiona charakterystyka dynamiki rodzin z osobami niepe³no-
sprawnymi oraz zmiany ich struktury wed³ug liczby dzieci na utrzymaniu
jednoznacznie wskazuj¹ na rosn¹cy zakres potrzeb tych rodzin i koniecz-
noœæ ich wspomagania instytucjonalnego. Ich wewnêtrzne zasoby œrodków
wspomagania osób niepe³nosprawnych staj¹ siê coraz bardziej ograniczone
wobec rosn¹cych potrzeb.
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Na podstawie informacji zebranych w trzech kolejnych spisach ludnoœci
oraz wyników badañ reprezentacyjnych, przedstawi³am kilka g³ównych ten-
dencji narastania skali zjawiska niepe³nosprawnoœci oraz kszta³towania siê
dystansu zbiorowoœci osób niepe³nosprawnych do reszty spo³eczeñstwa ze
wzglêdu na zdrowotne ograniczenia w funkcjonowaniu, starszy wiek, ni¿-
sze wykszta³cenie, czêstsze zamieszkanie na wsi, wiêksze ryzyko utraty pra-
cy. Ju¿ to krótkie porównanie pokaza³o ponaddwukrotny wzrost liczby osób
niepe³nosprawnych w minionym æwieræwieczu, narastanie natê¿enia niepe³-
nosprawnoœci wraz z wiekiem, wœród kobiet oraz na wsi, a tak¿e silne zró¿-
nicowanie tych osób ze wzglêdu na podstawowe cechy demograficzno-spo-
³eczne i trwa³oœæ korelatów ich niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ludŸ-
mi sprawnymi. Rozwijanie takich iloœciowych oraz jakoœciowych badañ jest
niezbêdne w celu sta³ego pog³êbiania wiedzy o ró¿nych psychospo³ecznych
aspektach sytuacji osób niepe³nosprawnych oraz szansach i barierach ich
spo³ecznej integracji.
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NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ W POLSCE – WZROST SKALI PROBLEMU
NA PRZESTRZENI ÆWIERÆWIECZA

Streszczenie

Celem artyku³u jest okreœlenie dynamiki zjawiska niepe³nosprawnoœci w Polsce na
przestrzeni minionego æwieræwiecza. Analizowane s¹ zmiany zró¿nicowania zbiorowo-
œci osób niepe³nosprawnych ze wzglêdu na p³eæ, wiek, miejsce zamieszkania, poziom
wykszta³cenia, Ÿród³a utrzymania, a tak¿e sk³ad rodzin z osobami niepe³nosprawnymi,
w tym liczba dzieci w tych rodzinach. Dane spisów powszechnych z 1978, 1988 i 2002 r.
oraz wyniki sonda¿owych badañ nad niepe³nosprawnoœci¹ pokaza³y ponaddwukrotny
wzrost liczby osób niepe³nosprawnych w tym okresie, wzrost natê¿enia niepe³nospraw-
noœci wraz z wiekiem wœród kobiet oraz na wsi oraz trwa³oœæ korelatów niekorzystnej
sytuacji niepe³nosprawnych w porównaniu z ludŸmi sprawnymi.

S³owa kluczowe: niepe³nosprawnoœæ, stopieñ niepe³nosprawnoœci, skala zjawiska nie-
pe³nosprawnoœci, natê¿enie niepe³nosprawnoœci, rodziny z osobami niepe³nosprawnymi,
niepe³nosprawne dzieci 

Summary

The aim of my analysis is to present the dynamics of disability in Poland as well as
the changes in the diversification of that community as far as sex, age, place of residen-
ce, education, major source of income and structure of families with disabled children.
The census data in 1978, 1988 and 2002 as well as the results of other kinds of research
point to twice as large rise in the number of disabled people in the past 25 years, rise in
the scope of disability which corralelates with old age, sex and residence in the country.
Moreover, there are a significant socio-demographic diversification and stability of corre-
lates of their disadvantageous situation in comparison with „able” persones.

Key words: disability, criteria for identification of the disabled, scope of disability, in-
tensity of disability, disabled children in the families
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EWA PISULA, MA£GORZATA PIÊTKA
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

WYPALENIE ZAWODOWE U TERAPEUTÓW ZAJÊCIOWYCH 
PRACUJ¥CYCH Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

Problem wypalenia zawodowego doczeka³ siê wielu opracowañ. Ch. Ma-
slach, W.B. Schaufeli i M.P. Leiter (2001) charakteryzuj¹ go jako odpowiedŸ
na chroniczne doœwiadczanie w pracy emocjonalnych i interpersonalnych
obci¹¿eñ (stresorów). Na wypalenie zawodowe sk³adaj¹ siê trzy wymiary
(C. Maslach, S.E. Jackson, 1981). S¹ to wyczerpanie emocjonalne, depersona-
lizacja oraz obni¿one poczucie osobistych osi¹gniêæ, które Maslach, Schaufe-
li i Leiter (2001) okreœlaj¹ jako wyczerpanie (exhaustion), cynizm (cynicism)
oraz nieskutecznoœæ (inefficacy). Istotne jest przy tym, ¿e wymiary te s¹ ze so-
b¹ zwi¹zane: stres doœwiadczany w pracy najpierw wywo³uje wyczerpanie,
to z kolei powoduje tendencjê do depersonalizowania w relacjach z innymi
osobami (pacjentami, podopiecznymi czy klientami), a w koñcu prowadzi
do obni¿enia poczucia skutecznoœci w³asnych dzia³añ (M.P. Leiter, Ch. Ma-
slach, 1988). W takim ujêciu mo¿na zatem mówiæ o sekwencyjnym charak-
terze wypalenia zawodowego – od wyczerpania emocjonalnego do obni¿e-
nia skutecznoœci, przy czym szczególnie dobrze udokumentowane zosta³o
przejœcie od wyczerpania do depersonalizowania (por. Ch. Maslach, W.B.
Schaufeli, M.P. Leiter, 2001).

Wiele opracowañ dotyczy wypalenia zawodowego u nauczycieli, uzna-
wanych za jedn¹ z grup zawodowych najbardziej nara¿onych na ten pro-
blem (np. B.A. Farber, 1991; H. Sêk, 2000; M. Seku³owicz, 2002; J. Mearns
i J.E. Cain, 2003; C. Verhoeven i in., 2003; I. Chrzanowska, 2004). Z badañ
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, ¿e jedna trzecia nauczycieli
uwa¿a swój zawód za ekstremalnie obci¹¿aj¹cy (M.G. Borg, 1990). Wymaga-
nia, jakim musz¹ sprostaæ nauczyciele, warunki ich pracy, ró¿norodnoœæ za-
dañ, w po³¹czeniu z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ za powierzone ich opiece
osoby sprawiaj¹, ¿e nasilenie stresu w tym zawodzie jest z pewnoœci¹ du¿e.
Dodatkowym obci¹¿eniem jest nadmierna biurokracja, wiele zajêæ admini-
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stracyjnych i brak wsparcia w trudnych sytuacjach (R.J. Burke, E.R. Green-
glass, R. Schwarzer, 1996). 

Z badañ porównawczych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych
i Holandii wynika, ¿e w zestawieniu z innymi grupami zawodowymi nau-
czyciele przejawiaj¹ najwy¿szy poziom wyczerpania emocjonalnego, zaœ
cynizm i poczucie braku skutecznoœci s¹ w tej grupie zbli¿one do œredniej
uzyskanej przez przedstawicieli ró¿nych grup zawodowych zagro¿onych
wypaleniem (W.B. Schaufeli, D. Enzmann, 1998). Jak mo¿na zak³adaæ na
podstawie przebiegu wypalenia, nauczyciele próbuj¹c przeciwdzia³aæ wy-
czerpaniu, bêd¹ stosowaæ sposoby, które s¹ szkodliwe z punktu widzenia
uczniów (C. Cherniss, 1980). Mog¹ one bowiem polegaæ na dystansowaniu
siê wobec uczniów i unikaniu kontaktu z nimi oraz braku zaanga¿owania
w ich sprawy. Badania prowadzone nad uwarunkowaniami wypalenia za-
wodowego maj¹ ogromne znaczenie praktyczne, poniewa¿ s¹ pomocne
w opracowywaniu programów s³u¿¹cych zapobieganiu tego typu zjawi-
skom. 

Szczególnych obci¹¿eñ doœwiadczaj¹ osoby, które pracuj¹ z dzieæmi
i m³odzie¿¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (m.in. B.A. Farber, 1991;
M.T. Brownwell i in., 1997; M.D. Miller, M.T. Brownwell i S.W. Smith,
1999). S¹ one bardziej nara¿one na wypalenie, znacznie czêœciej te¿ ni¿ na-
uczyciele pracuj¹cy z dzieæmi i m³odzie¿¹ rozwijaj¹c¹ siê prawid³owo, de-
cyduj¹ siê na zmianê pracy. Wœród czynników wp³ywaj¹cych na ten stan
rzeczy wymieniæ nale¿y brak odczuwanego przez nauczycieli odpowie-
dniego przygotowania do wymagañ zwi¹zanych z ich prac¹ (wynikaj¹-
cych ze specyficznoœci funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹), brak wsparcia, przeci¹¿enie odpowiedzialnoœci¹, koniecznoœæ
pe³nej indywidualizacji pracy z ka¿dym z uczniów oraz rozmaite „trud-
ne” zachowania przejawiane przez podopiecznych (por. C.M. Fore, 2002).
Na ten ostatni problem, a zw³aszcza na nasilenie zachowañ agresywnych,
znacznie czêœciej skar¿¹ siê nauczyciele pracuj¹cy z osobami z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ ni¿ nauczyciele pracuj¹cy z dzieæmi i m³odzie-
¿¹ rozwijaj¹cymi siê prawid³owo. 

Zachowania niezrozumia³e dla otoczenia, odbierane jako dziwaczne,
nietypowe, a nawet zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu fizycznemu innych ludzi,
bez w¹tpienia stanowi¹ wa¿ny stresor dla nauczycieli. S¹ one tak¿e czê-
stym i bardzo obci¹¿aj¹cym elementem pracy z osobami cierpi¹cymi na
jedno z najciê¿szych zaburzeñ rozwoju – autyzm. Zachowania agresywne
s¹ u wielu tych osób szczególnym problemem, zw³aszcza w okresie dora-
stania. Ocenia siê, ¿e tendencja do przejawiania zachowañ agresywnych
i samouszkadzania znacznie wzrasta w okresie adolescencji u oko³o 50%
osób z autyzmem (C. Gillberg, 1984). Jest to wiêc istotny problem dla osób
pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i m³odymi doros³ymi z autyzmem. Nie ulega te¿
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w¹tpliwoœci, ¿e specyficznym stresorem mo¿e byæ doœwiadczanie w rela-
cji z osob¹ z autyzmem poczucia bycia traktowanym w sposób przedmio-
towy. Uzasadnione jest zatem pytanie, czy praca z osobami z autyzmem,
których funkcjonowanie charakteryzuje siê stosunkowo du¿ym nasile-
niem „trudnych” zachowañ (w tym zachowañ agresywnych, nierzadko
skierowanych przeciwko pracuj¹cym z osobami z autyzmem specjali-
stom) oraz przedmiotowym stosunkiem do innych ludzi, sprzyja powsta-
waniu wypalenia zawodowego. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy specy-
ficzne doœwiadczenia zdobywane w relacjach z osobami z autyzmem nie
stanowi¹ zagro¿enia wyst¹pieniem u osób pracuj¹cych z tymi osobami
tendencji do depersonalizowania podopiecznych. Uzyskanie odpowiedzi
na te pytania by³o pierwszym celem badañ przedstawionych w artykule.
Celem drugim by³o ustalenie, jakie elementy pracy s¹ dla osób pracuj¹-
cych z m³odzie¿¹ i doros³ymi z autyzmem najbardziej obci¹¿aj¹ce i szcze-
gólnie sprzyjaj¹ wypaleniu zawodowemu.

Metoda

Osoby badane

W badaniu uczestniczy³o 31 osób pracuj¹cych w warsztatach terapii zajê-
ciowej z m³odzie¿¹ i doros³ymi z autyzmem oraz 30 osób pracuj¹cych
w szko³ach specjalnych z m³odzie¿¹ z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu lekkim bez autyzmu. Wiêkszoœæ wœród pracuj¹cych w warsztatach tera-
pii zajêciowej stanowili terapeuci zajêciowi, a w ka¿dym razie osoby zatru-
dnione na takich stanowiskach, chocia¿ ich przygotowanie zawodowe nie
zawsze odpowiada³o wykonywanej pracy. Tak wiêc status „terapeuty” mia³
w tym wypadku charakter umowny, jdnak¿e dla uproszczenia grupa ta
w dalszej czêœci pracy bêdzie okreœlana jako „terapeuci”. 

W obu grupach wyraŸn¹ wiêkszoœæ stanowi³y kobiety (w grupie osób
pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i doros³ymi z autyzmem by³y 22 kobiety i 9
mê¿czyzn, w grupie drugiej zaœ – 26 kobiet i 4 mê¿czyzn). Wiek bada-
nych mieœci³ siê w przedziale od 22 do 54 lat w grupie terapeutów oraz
od 27 do 63 lat w grupie nauczycieli. Chocia¿ rozpiêtoœæ wieku by³a zbli-
¿ona w obu tych grupach, to jednak ró¿ni³y siê one pod wzglêdem tej
zmiennej: œrednia w grupie terapeutów wynosi³a 31 lat, a w grupie nau-
czycieli – 42,5 lat. Ró¿nice zwi¹zane z wiekiem badanych ³¹czy³y siê
z ró¿nicami w d³ugoœci sta¿u pracy. Ogólny sta¿ pracy by³ w grupie osób
pracuj¹cych w wartsztach terapii zajêciowej znacznie krótszy ni¿ u nau-
czycieli ze szkó³ specjalnych. Krócej ni¿ 5 lat pracowa³o 21 osób w gru-
pie terapeutów i tylko 3 osoby wœród nauczycieli, od 5 do 10 lat – po sie-
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dem osób w ka¿dej grupie, a powy¿ej 10 lat – 3 osoby z grupy pierwszej
i 20 osób z grupy drugiej. 

Liczba godzin pracy w tygodniu tak¿e ró¿ni³a badane grupy. Tylko piêæ
osób pracuj¹cych w wartszatach terapii zajêciowej pracowa³o poni¿ej 25 go-
dzin tygodniowo (19 osób z drugiej grupy), dwanaœcie osób – 26–35 godzin
tygodniowo (9 osób w drugiej grupie) i czternaœcie osób powy¿ej 35 godzin
tygodniowo (2 osoby w drugiej grupie). Wykszta³cenie badanych by³o tak¿e
zró¿nicowane: wœród osób pracuj¹cych w warsztatach terapii zajêciowej 12
mia³o wykszta³cenie œrednie, a 19 – wy¿sze. W grupie nauczycieli wszyscy
badani mieli wykszta³cenie wy¿sze. 

Nie by³o ró¿nic miêdzy grupami pod wzglêdem miejsca zamieszkania
(wszyscy badani mieszkali w du¿ym mieœcie). Równie¿ swoj¹ sytuacjê mate-
rialn¹ badani z obu grup oceniali podobnie (wiêkszoœæ osób jako raczej dobr¹).

Narzêdzia badawcze

Do pomiaru zespo³u wypalenia zawodowego wykorzystano kwestiona-
riusz opracowany przez Christine Maslach (Maslach Burnout Inventory, C.
Maslach, 1993). Kwestionariusz ten pozwala na pomiar ogólnego wypalenia
oraz trzech jego wskaŸników: wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji
i poczucia w³asnych osi¹gniêæ. Polska wersja kwestionariusza MBI ma w³a-
œciwoœci psychometryczne zbli¿one do wersji oryginalnej (Pasikowski,
2000). Badani ustosunkowuj¹ siê do 25 stwierdzeñ, zaznaczaj¹c swój wybór
na czterostopniowej skali (od bardzo czêsto – do nigdy). 

Drugim narzêdziem wykorzystanym w badaniu by³a specjalnie skonstru-
owana ankieta, zawieraj¹ca piêæ pytañ otwartych, pozwalaj¹cych na opis
doœwiadczeñ zawodowych osób badanych, oraz pytanie o poziom satysfak-
cji z pracy (oceniany przez badanych na czterostopniowej skali). Pytania
otwarte dotyczy³y problemów doœwiadczanych w pracy, oczekiwañ i pla-
nów zawodowych, elementów pracy ocenianych pozytywnie oraz tego, co
pomaga w przezwyciê¿aniu stresu doœwiadczanego w pracy. 

Wyniki

Celem porównania nauczycieli i terapeutów w zakresie wskaŸników wy-
palenia zawodowego przeprowadzono jednoczynnikow¹ analizê wariancji.
Nie stwierdzono ró¿nic miêdzy badanymi z obu grup w zakresie ogólnego
poziomu wypalenia ani te¿ w zakresie wyczerpania emocjonalnego i poczu-
cia osi¹gniêæ osobistych. 

Ró¿nice wyst¹pi³y natomiast w zakresie deperspnalizacji (F(1, 60) = 4,302,
p = 0,045). W grupie terapeutów depersonalizacja mia³a wiêksze nasilenie
ni¿ u nauczycieli. 
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Stwierdzono równie¿ zwi¹zek miêdzy deklarowanym przez badanych po-
ziomem satysfakcji z pracy a wypaleniem zawodowym. Dotyczy³o to zarówno
ogólnego poziomu wypalenia (F(1,60) = 15,5, p = 0,001), jak i wyczerpania emo-
cjonalnego (F(1,60) = 5,38, p = 0,009), depersonalizacji (F(1,60) = 18,55, p = 0,001)
oraz poczucia osi¹gniêæ osobistych (F(1,60) = 16,67, p = 0,001). We wszystkich
tych przypadkach im wy¿sza by³a satysfakcja osób badanych z pracy, tym ni¿-
szy by³ wskaŸnik wypalenia zawodowego. 

Na poziomie tendencji statystycznej wyst¹pi³ efekt zmiennej „liczba godzin
pracy w tygodniu” na poczucie wyczerpania emocjonalnego (F(1,60) = 3,22,
p = 0,051). Wyczerpanie emocjonalne by³o wy¿sze u osób pracuj¹cych w ci¹-
gu tygodnia poni¿ej 35 godzin ni¿ u osób pracuj¹cych wiêcej. 

Stwierdzono równie¿ wp³yw d³ugoœci sta¿u w obecnym miejscu pracy na
wielkoœæ depersonalizacji (F(1,60) = 4,49, p = 0,017). Najwy¿sze wyniki
w tym zakresie uzyska³y osoby pracuj¹ce w danym miejscu najkrócej, tj. do
trzech lat. 

Wyniki uzyskane dziêki ankiecie poddano analizie jakoœciowej. Najczêst-
sze rodzaje odpowiedzi badanych na pytanie, co w ich pracy stanowi dla
nich najwiêksz¹ trudnoœæ, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Problemy, z jakimi badani stykaj¹ siê w pracy

Podobne by³y odpowiedzi badanych na pytanie, czy jest w ich pracy coœ,
co stanowi dla nich rozczarowanie w kontekœcie wczeœniejszych oczekiwañ.
Odpowiedzi na to pytanie zawiera tabela 2. 
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Tabela 2. •ród³a rozczarowania prac¹

Badani odpowiadali tak¿e na pytanie, co chcieliby w przysz³oœci osi¹gn¹æ
w swojej pracy (tab. 3). 

Tabela 3. Plany zwi¹zane z prac¹

Kolejne pytanie dotyczy³o tego, co badani lubi¹ w swojej pracy (tab. 4).

Tabela 4. Odpowiedzi badanych na pytanie, co lubi¹ w swojej pracy
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Ostatnie pytanie ankiety dotyczy³o tego, co pomaga badanym radziæ so-
bie ze stresem zwi¹zanym z prac¹ (tab. 5).

Tabela 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem doœwiadczanym w pracy

Dyskusja

Interpretacja wyników uzyskanych w badaniu nie jest ³atwa z uwagi na
fakt, ¿e badane grupy ró¿ni³y siê nie tylko rodzajem aktywnoœci zawodowej
(praca w warsztatach terapii zajêciowej z osobami z autyzmem lub praca
w szkole specjalnej z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ bez au-
tyzmu), ale tak¿e pod wzglêdem wieku i sta¿u pracy. Nale¿a³oby rozwa¿yæ,
czy nie dyskwalifikuje to badania i czy porównania takie maj¹ w ogóle sens.
Odpowiadaj¹c na to pytanie, warto wzi¹æ pod uwagê, ¿e charakterystyka
badanych grup doœæ dobrze odzwierciedla strukturê zatrudnienia w tego ty-
pu placówkach. Warsztaty terapii zajêciowej zazwyczaj borykaj¹ siê z du¿y-
mi trudnoœciami finansowymi. Zmieniaj¹ce siê przepisy prawne tworz¹ wo-
kó³ nich atmosferê tymczasowoœci i niepewnoœci. Wynagrodzenie osób pra-
cuj¹cych w warsztatach jest niskie. Czêsto w zwi¹zku z tym pracuj¹ tam lu-
dzie m³odzi, zdobywaj¹cy swoje pierwsze doœwiadczenia w pracy z osoba-
mi z niepe³nosprawnoœci¹. Rotacja kadr jest w tych oœrodkach zazwyczaj
du¿a. Praca w szkole specjalnej z kolei wi¹¿e siê z wiêkszymi wymagania-
mi (choæby formalnymi) co do kompetencji podejmuj¹cych j¹ osób. Oczeku-
je siê od nich okreœlonego profilu wykszta³cenia. Chocia¿ nauczyciele rów-
nie¿ zmieniaj¹ pracê, a doœwiadczany stres jest jednym z powodów tego zja-
wiska (por. J. Weisberg, A. Sagie, 1999), to ich stabilizacja zawodowa jest
wiêksza – znacznie wiêcej osób pracuje w tym samym miejscu przez wiele
lat. Dodatkowym czynnikiem jest to, ¿e praca w warsztatach terapii zajêcio-
wej wymaga du¿ej aktywnoœci i pomys³owoœci, wi¹¿e siê ci¹gle z nowymi
zadaniami, wymaga poszukiwania rozwi¹zañ i stwarzaæ mo¿e wiêksze
mo¿liwoœci twórczego dzia³ania. Praca w szkole, choæ tak¿e zawiera takie
elementy, ma ramy ograniczone poprzez wymagania programowe, a tak¿e
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cele edukacyjne, które stoj¹ przed nauczycielami. Tak¿e ten aspekt sytuacji
mo¿e powodowaæ, ¿e w warsztatach znajduj¹ zatrudnienie przede wszyst-
kim ludzie m³odzi.

Najbardziej interesuj¹cym wynikiem uzyskanym w badaniu jest wy¿szy
poziom depersonalizacji u osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i doros³ymi z au-
tyzmem, ni¿ u nauczycieli pracuj¹cych z m³odzie¿¹ z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹.

Jak podaje T. Pasikowski (2000), skalê depersonalizacji w wykorzystanej
w badaniu polskiej wersji kwestionariusza MBI cechuje niska rzetelnoœæ, co
musi sk³aniaæ do ostro¿noœci w formu³owaniu mo¿liwych interpretacji. Re-
zultat ten zas³uguje jednak na komentarz. Jednym z najbardziej charaktery-
stycznych elementów funkcjonowania osób z autyzmem s¹ trudnoœci
z uczestniczeniem w relacjach spo³ecznych. Osoby te czêsto zachowuj¹ siê
wobec innych ludzi w sposób, który jest przez nich odbierany jako trakto-
wanie przedmiotowe. Za istotny powód takiego sposobu funkcjonowania
osób z autyzmem uwa¿a siê deficyty w zakresie teorii umys³u (por. T. Ba-
ron-Cohen, 1995). Chocia¿ w toku ¿ycia osoby z autyzmem jej umiejêtnoœci
spo³eczne znacznie siê rozwijaj¹, to jednak pozostaj¹ one zaburzone. Brak
kontaktu wzrokowego, niezdolnoœæ do przyjêcia perspektywy rozmówcy,
nieumiejêtnoœæ tworzenia wspólnego pola uwagi, brak zdolnoœci okazywa-
nia uczuæ, to niektóre z tych trudnoœci. Nie pozostaj¹ one bez wp³ywu na sa-
mopoczucie osób, znajduj¹cych siê w kontakcie z osob¹ z autyzmem. Rodzi-
ce, których ten problem dotyczy w najwiêkszym stopniu, wypracowuj¹ w³a-
sne strategie radzenia sobie z nim. Zazwyczaj przyznaj¹, ¿e doœwiadczyli
przedmiotowego traktowania ze strony dziecka, ale uwa¿aj¹, ¿e siê to zmie-
ni³o wraz z rozwojem jego spo³ecznych umiejêtnoœci (por. Pisula, 2003).
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) rodzice
zmienili swoje oczekiwania wobec przebiegu tych interakcji i zaczêli inter-
pretowaæ zachowania dzieci w sposób, który pozwala im na dostrzeganie
w nich adresowanych do siebie komunikatów. 

Przeprowadzone badanie przynosi pewne dane dotycz¹ce problemu de-
personalizacji u osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i doros³ymi z autyzmem. Wy-
nika z niego, ¿e autyzm mo¿e byæ czynnikiem, który zwiêksza ryzyko de-
personalizowania podopiecznych. Pogl¹dowi temu mog¹ jednak przeczyæ
dane uzyskane w ankiecie. W odpowiedzi na pytanie o to, co badani najbar-
dziej lubi¹ w swojej pracy, a¿ 20 terapeutów odpowiedzia³o, ¿e najbardziej
lubi¹ swoich podopiecznych i kontakt z nimi. Tak¿e w odpowiedzi na inne
pytania terapeuci dawali wyraz temu, ¿e traktuj¹ osoby z autyzmem
podmiotowo. Nie jest wykluczone, ¿e za tak¹ deklaracj¹ niewiele siê kryje,
chocia¿ zaanga¿owanie w pracê, wyra¿aj¹ce siê choæby w liczbie godzin,
mog³oby temu przeczyæ. Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e depersonalizacja, jako
wymiar wypalenia zawodowego, wymaga jeszcze dok³adniejszych analiz. 
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Jak wynika z badania, które przeprowadzili W.J.G. Evers, A. Brouwers
i W. Tomic (2002), przekonanie nauczycieli o wiêkszej w³asnej skutecznoœci
koreluje negatywnie z depersonalizacj¹ i wyczerpaniem emocjonalnym. Ele-
ment sytuacji, jakim jest poczucie w³asnej skutecznoœci, mo¿e w istotny spo-
sób ró¿nicowaæ po³o¿enie terapeutów pracuj¹cych w warsztatach terapii za-
jêciowej z osobami z autyzmem i nauczycieli ze szkó³ specjalnych. Osoby
z autyzmem maj¹ ró¿norodne problemy zarówno z komunikowaniem siê
werbalnym, jak i niewerbalnym. Przede wszystkim jednak przejawiaj¹ trud-
noœci ze zrozumieniem, do czego s³u¿y komunikacja i nie potrafi¹ jej wyko-
rzystywaæ do regulacji stosunków z innymi. Ograniczenia te s¹ przyczyn¹
frustracji doœwiadczanej w kontaktach spo³ecznych, która z kolei le¿y u pod-
staw wielu tzw. trudnych zachowañ. Zachowanie osób z autyzmem czêsto
bywa Ÿród³em sprzecznych sygna³ów, których interpretacja sprawiaæ mo¿e
du¿e trudnoœci (por. H. Olechnowicz, 1983). Wi¹¿e siê to z nieprzewidywal-
noœci¹ ich zachowania, co sprawia, ¿e pracuj¹cy z nimi specjaliœci wci¹¿ me-
tod¹ prób i b³êdów poszukuj¹ w³aœciwych sposobów postêpowania. Czêsto
doœwiadczaj¹ w tych poszukiwaniach pora¿ek, bywaj¹ zaskakiwani zmiana-
mi nastroju, nastawienia i zachowania swoich podopiecznych. Takie okolicz-
noœci nie sprzyjaj¹ osi¹ganiu poczucia w³asnej skutecznoœci. Ten problem
dotyczy tak¿e rodziców osób z autyzmem, którzy charakteryzuj¹ siê poczu-
ciem ma³ych kompetencji rodzicielskich i czêsto czuj¹ siê zagubieni oraz
bezradni. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e podobne zjawiska – choæ w mniejszym
nasileniu – wystêpuj¹ u osób pracuj¹cych z dzieæmi, m³odzie¿¹ lub doros³y-
mi z autyzmem. Dodatkowym argumentem na rzecz tezy, ¿e to w³aœnie po-
czucie w³asnej skutecznoœci mog³o odegraæ znacz¹c¹ rolê w zró¿nicowaniu
poziomu depersonalizacji miêdzy badanymi grupami, mo¿e byæ to, ¿e
wœród terapeutów znalaz³y siê osoby m³odsze i o znacznie krótszym sta¿u
pracy, a tak¿e maj¹ce gorsze przygotowanie zawodowe. W mniejszym stop-
niu mogli oni bazowaæ na swoim doœwiadczeniu i wiedzy. 

W.J. Evers i W. Tomic (2003) podaj¹ tak¿e, ¿e poczucie kompetencji w zakre-
sie radzenia sobie z destrukcyjnymi zachowaniami ucznia jest istotnie ujemnie
skorelowane ze wszystkimi wymiarami wypalenia zawodowego: wyczerpa-
niem emocjonalnym, depersonalizacj¹ i poczuciem osobistych sukcesów. Do-
strzeganie u ucznia tego typu zachowañ jest natomiast pozytywnie zwi¹zane
z emocjonalnym wyczerpaniem i depersonalizacj¹. Jak wczeœniej wspomniano,
„trudne” zachowania, w tym czêsto zachowania agresywne, wystêpuj¹ u wie-
lu osób z autyzmem. U m³odzie¿y w okresie dorastania, a tak¿e u m³odych do-
ros³ych stanowi¹ one czêsto du¿y problem. Ju¿ choæby z powodu nasilenia te-
go typu zachowañ u wielu osób z autyzmem specjaliœci doœwiadczaæ mog¹ du-
¿ego stresu. Mo¿na by³oby siê spodziewaæ, ¿e ten aspekt sytuacji prowadziæ
bêdzie do emocjonalnego wyczerpania. Wyniki badania nie wskazuj¹ jednak,
by obci¹¿enie wynikaj¹ce z „trudnych” zachowañ podopiecznych by³o dla pra-
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cowników warsztatów terapii zajêciowej podstawowym Ÿród³em stresu. Nie-
wiele osób wymieni³o je jako istotny problem doœwiadczany w miejscu pracy
(zaledwie trzech terapeutów i piêciu nauczycieli ze szkó³ specjalnych). Znacz-
nie wiêksza grupa badanych za przyczynê stresu uzna³a z³e relacje miêdzy pra-
cownikami i z³e relacje z prze³o¿onymi, niskie wynagrodzenie, sytuacjê finan-
sow¹ placówki, a tak¿e relacje z rodzicami podopiecznych. Mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e terapeuci traktuj¹ „trudne” zachowania osób z autyzmem jako cha-
rakterystyczny element ich funkcjonowania. Widz¹ w tych zachowaniach nie
tyle problem dla siebie, co wa¿ny komunikat, który przynosi pewn¹ wiedzê
o samopoczuciu i potrzebach podopiecznych. 

Do czynników sprzyjaj¹cych wypaleniu zawodowemu nale¿¹ m.in. du¿e
wymagania zwi¹zane z prac¹ (g³ównie o charakterze interpersonalnym)
oraz ma³e wsparcie spo³eczne (R.A. Karasek, T. Theorell, 1990). Mo¿liwe jest,
¿e w niniejszym badaniu problemy wi¹¿¹ce siê z „trudnym” zachowaniem
osób z autyzmem zesz³y na drugi plan wœród stresorów, ustêpuj¹c miejsca
z³ym relacjom w pracuj¹cych tam zespo³ach. Nie jest wykluczone, ¿e mog³o
to wynikaæ z trudnej sytuacji personalnej w jednym z oœrodków uczestnicz¹-
cych w badaniu. Na rzecz takiego pogl¹du mo¿e przemawiaæ fakt, ¿e pro-
blem z³ych relacji w miejscu pracy poruszy³o 11 terapeutów, chocia¿ jedno-
czeœnie 16 osób z grupy terapeutów wœród czynników, które najbardziej lu-
bi¹ w swojej pracy, wymieni³o dobre relacje z kolegami i atmosferê w miej-
scu pracy. Wydaje siê, ¿e warto rozwa¿yæ tezê mówi¹c¹ o tym, ¿e relacje
miêdzy pracownikami w warsztatach terapii zajêciowej oraz miêdzy nimi
a ich prze³o¿onymi mog¹ pozostawaæ pod niekorzystnym wp³ywem trud-
nych warunków pracy. Nale¿¹ do nich zbyt ma³a liczba terapeutów w sto-
sunku do liczby podopiecznych wymagaj¹cych zindywidualizowanego
podejœcia i intensywnej opieki, a tak¿e niewystarczaj¹ce przygotowanie me-
rytoryczne pracowników, utrudniaj¹ce im wspó³dzia³anie. 

Symptomatyczne by³o, ¿e w ankietach kilkukrotnie pojawi³ siê problem
wspó³pracy w zespole i kompetencji wspó³pracowników, a tak¿e braku
wsparcia z ich strony. 

Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden w¹tek, jaki poja-
wi³ siê zarówno w wypowiedziach terapeutów, jak i nauczycieli. Dotyczy³
on trudnej wspó³pracy z rodzicami. Problem ten, zw³aszcza w odniesieniu
do rodziców m³odzie¿y i doros³ych z zaburzeniami rozwoju, jest bardzo czê-
sty. Bez wiêkszego ryzyka mo¿na stwierdziæ, ¿e relacje miêdzy specjalistami
a rodzicami czêsto pogarszaj¹ siê w miarê dorastania dziecka. Z pewnoœci¹
zjawisko to wymaga dok³adnej analizy i wypracowania standardów gwa-
rantuj¹cych efektywne specjalistyczne wsparcie zarówno doros³ej osobie
z autyzmem, jak i opiekuj¹cym siê ni¹ rodzicom. 

Wœród czynników zapobiegaj¹cych wypaleniu zawodowemu istotn¹ ro-
lê pe³ni odpowiednie przygotowanie do pracy, a tak¿e dostêp do nowych
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metod, mo¿liwoœci zdobycia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji (C. Cherniss,
1995). Zwiêksza to bowiem poczucie kompetencji i pozytywnie wp³ywa na
ocenê w³asnej efektywnoœci. W odniesieniu do specjalistów pracuj¹cych
z osobami z autyzmem postulat ten znalaz³ empiryczne potwierdzenie (H.K.
Jennett, S.L. Harris, G.B. Mesibov, 2001). 

W zaprezentowanym w niniejszej pracy badaniu wyst¹pi³y problemy
metodologiczne, które musz¹ sk³aniaæ do ostro¿noœci w przyjmowaniu p³y-
n¹cych z niego wniosków. Jak siê jednak wydaje, mo¿e ono stanowiæ zachê-
tê do prowadzenia dalszych poszukiwañ, zw³aszcza w odniesieniu do za-
gro¿enia depersonalizowaniem osób z autyzmem przez pracuj¹cych z nimi
specjalistów. 
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WYPALENIE ZAWODOWE U TERAPEUTÓW ZAJÊCIOWYCH PRACUJ¥CYCH
Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

Streszczenie

Artyku³ dotyczy wypalenia zawodowego u osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i doros³y-
mi z autyzmem w warsztatach terapii zajêciowej oraz u nauczycieli pracuj¹cych z m³o-
dzie¿¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Do pomiaru zespo³u wypalenia zawodowe-
go wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego opracowany przez Ch. Ma-
slach (Maslach Burnout Inventory, Maslach, 1993). Zastosowano równie¿ ankietê zawiera-
j¹ca piêæ pytañ otwartych, pozwalaj¹cych na opis doœwiadczeñ zawodowych osób bada-
nych, problemów doœwiadczanych w pracy, oczekiwañ i planów zawodowych. W bada-
niu uczestniczy³o 31 terapeutów zajêciowych oraz 30 nauczycieli. Nie stwierdzono ró¿-
nic miêdzy grupami w zakresie ogólnego poziomu wypalenia, wyczerpania emocjonal-
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nego i poczucia osi¹gniêæ osobistych. Terapeuci przejawiali wiêksze nasilenie depersona-
lizacji ni¿ nauczyciele. Wyniki s¹ interpretowane w kontekœcie specyficznoœci zaburzeñ
w zakresie porozumiewania siê oraz nasilenia „trudnych” zachowañ u osób z autyzmem,
a tak¿e charakterystyki demograficznej badanych grup. 

S³owa kluczowe: zespó³ wypalenia zawodowego, autyzm, niepe³nosprawnoœæ intelek-
tualna, terapeuci zajêciowi, nauczyciele

BURNOUT SYNDROME IN OCCUPATIONAL THERAPISTS WORKING WITH INDI-
VIDUALS WITH AUTISM

Summary

This paper concerns burnout syndrome in occupational therapists working with ado-
lescents and adults with autism, and teachers working with adolescents with intellectu-
al disability. Maslach Burnout Inventory (Maslach, 1993) was administered to measure
burnout. A five-item checklist was used to obtain the descriptive data about professional
experience of participants, work related problems, expectations and plans of professional
development. Thirty one therapist and thirty teachers took part in the study. No differen-
ces were found for general level of burnout, emotional exhaustion, and reduced personal
accomplishment. However, therapists have shown more profound depersonalization
than teachers. This result is interpreted in terms of specific communication problems, the
intensity on challenging behaviors in individuals with autism, and the demographic cha-
racteristics of participating professionals. 

Key words: burnout, autism, intellectual disability, occupational therapists, teachers
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OPTYMIZM CZY PESYMIZM M£ODZIE¯Y Z LEKK¥ 
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ W STYLU
WYJAŒNIANIA SYTUACJI SUKCESU I PORA¯KI

W aktualnym wizerunku osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
godnoœæ, autonomia, to¿samoœæ, podmiotowoœæ sta³y siê podstawowymi
okreœleniami tego, do czego d¹¿ymy w rehabilitacji. Te humanistyczne idee
wnikaj¹ w praktykê rehabilitacyjn¹, ale pe³na ich realizacja wymaga czasu
i ci¹g³ego podejmowania wysi³ku, by skutecznie mog³y siê spe³niaæ w real-
nych, ¿yciowych sytuacjach. A nie jest to ³atwe, gdy w œwiadomoœci spo³ecz-
nej nadal tkwi¹ utrwalone stereotypy osób upoœledzonych umys³owo jako
ludzi „prostych umys³ów”, g³êboko niezrozumianych, wiecznych dzieci,
a tak¿e osób o nieprzewidywalnych reakcjach, byæ mo¿e zachowaniach nie-
bezpiecznych. Te utrwalone schematy myœlowe pedagogika specjalna
próbuje zmieniaæ. Przedstawiaj¹c cz³owieka, który ma problem – jest osob¹
z upoœledzeniem umys³owym, ukazuje go w pe³nej charakterystyce osobo-
woœci, potrzeb, pragnieñ, nadziei i radoœci. Mimo jeszcze wielu niedo-
mówieñ czy obaw mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e dziœ jesteœmy œwiadkami przeo-
bra¿eñ w rehabilitacji, które zbli¿aj¹, uwra¿liwiaj¹, próbuj¹ zapewniaæ
o szansach rozwoju i mo¿liwoœciach funkcjonowania w spo³eczeñstwie osób
z upoœledzeniem umys³owym. Koniec XX w. i pocz¹tek nowego stulecia
przesycony jest dobrymi ideami integracji, w³¹czania, zespalania, szanowa-
nia odmiennoœci i ró¿nic. Modele rozwoju cz³owieka w œrodowisku koncen-
truj¹ siê na obrazie niepe³nosprawnego w aspektach jego zdrowia, samopo-
czucia, personifikacji, w³¹czania w ¿ycie spo³eczne (N. Erlemeier, 2002).

Pedagogika specjalna intensywnie poszukuje odpowiedzi na pytanie:
w jaki sposób wyjœæ z dominuj¹cego krêgu zaburzeñ, ograniczeñ rozwojo-
wych i skutecznie skupiæ siê na mocnych stronach osoby z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹. Poszukiwanie si³ w niepe³nosprawnoœci, dynamizowa-
nie zaburzonego rozwoju nie s¹ pomys³ami na rehabilitacjê, które zrodzi³y
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siê w naszych czasach, na prze³omie XX i XXI w. Ich Ÿród³a s¹ znacznie
wczeœniejsze. S¹dzê jednak, ¿e dziœ, uœwiadamiaj¹c sobie znaczenie takiego
podejœcia do rehabilitacji, podejmujemy próby przekraczania granicy miê-
dzy teori¹, deklaracj¹, ide¹ a empiri¹, praktyk¹, sytuacjami ¿yciowymi. Wi-
docznym przejawem s¹ próby operacjonalizowania koncepcji teoretycznych
w podejmowanych projektach empirycznych, wzmacnianych rzetelnymi
procedurami i narzêdziami badawczymi, trafnie weryfikuj¹cymi przyjête hi-
potezy. W ten sposób pedagogika specjalna kszta³tuje metodologiczne pod-
stawy przestrzeni badawczej, której rezultaty znajd¹ zastosowanie w prze-
strzeni praktycznej-rehabilitacyjnej. Mamy nadziejê, ¿e to, co teoretycznie
i metodologicznie s³uszne, a udowodnione empirycznie, znajdzie swoje
miejsce w rozwi¹zaniach praktyki rehabilitacyjnej. Podejmowanie zabiegów
prze³o¿enia koncepcji teoretycznych na praktykê rehabilitacyjn¹ jest nie-
zbêdnym warunkiem realnego zapewniania tych wartoœci, które uznajemy
za podstawowe, jak: godnoœæ, podmiotowoœæ, to¿samoœæ osoby z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. 

W rehabilitacji podmiotowej przyjmuje siê perspektywê spojrzenia na
cz³owieka niepe³nosprawnego jako osobê o niepowtarzalnych cechach,
która ma prawo byæ „autorem w³asnego ¿ycia”. Tak te¿ dialektyczna teoria
jednoœci i ró¿noœci prezentuje cele rehabilitacji osoby z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stwierdzeniach: nale¿y zapewniæ warunki autonomii, nor-
malizacji i niezale¿noœci. Ró¿ne s¹ czynniki decyduj¹ce o rozwoju, a jednym
z nich jest aktywnoœæ osoby niepe³nosprawnej. Niepe³nosprawnoœæ jest ka-
tegori¹ dynamiczn¹, w rehabilitacji wa¿na jest troska o samookreœlenie oso-
by upoœledzonej umys³owo (K. Wezel, 2001). Z tego opisu jednoznacznie
wynika, ¿e istot¹ w rehabilitacji nie jest zjawisko, stan niepe³nosprawnoœci,
ale rozwijaj¹cy siê cz³owiek z niepe³nosprawnoœci¹ o okreœlonych mo¿liwo-
œciach poznawania œwiata, siebie, innych i decydowania o swoim ¿yciu. Ta-
kie podejœcie wynika z idei psychologii humanistycznej g³osz¹cej, ¿e podsta-
wow¹ w³aœciwoœci¹ natury ludzkiej jest rozwój, a si³y decyduj¹ce o przebie-
gu rozwoju tkwi¹ w cz³owieku, a nie poza nim. St¹d te¿ istotnym celem re-
habilitacji jest poszukiwanie owych mocy rozwojowych w ka¿dej osobie nie-
pe³nosprawnej. Poznawanie si³ do pokonywania ograniczeñ, rozpoznawa-
nie mocnych stron zaburzonego rozwoju jest zadaniem pedagogów specjal-
nych, którzy uczestnicz¹ w profesjonalnym towarzyszeniu osobie z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Jest to zadanie o niezwyk³ym znaczeniu, ale
i niezwyk³ej trudnoœci. „Niedoskona³oœci” osoby z upoœledzeniem umys³o-
wym s¹ okreœlone, sklasyfikowane, zdefiniowane. Rozpoznawanie si³ roz-
wojowych to zadanie wykraczaj¹ce poza przyjête standardy i nie poddaj¹ce
siê prostemu prze³o¿eniu na wskaŸniki definicyjne. Tu pedagog musi „prze-
³¹czyæ” swoje myœlenie o niepe³nosprawnoœci cz³owieka, musi z intuicj¹
i wnikliwoœci¹ empatyczn¹ podj¹æ próbê odpowiedzi na pytanie: Co cz³o-
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wiekowi daje radoœæ z rozwoju? Jakie warunki mam zapewniæ, aby radoœæ
tê podtrzymaæ i wzmocniæ?

W osobie niepe³nosprawnej, podobnie jak i w osobie sprawnej, jest si³a
i s³aboœæ, ograniczenia i mo¿liwoœci, a tak¿e potrzeba bycia szczêœliwym, do-
znawania pomyœlnoœci ¿yciowej. Jako przedmiot diagnozy i wa¿ne wskaza-
nie rehabilitacyjne mo¿na przyj¹æ jeszcze jeden wymiar w opisie cz³owieka
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – optymistyczne lub pesymistyczne
postrzeganie siebie, zdarzeñ, innych ludzi. Wstêpne rozpoznanie tego faktu
diagnostycznego jest zamierzeniem badawczym tego artyku³u. Optymizm,
pesymizm, style wyjaœniania, atrybucje Ÿróde³ sukcesu i pora¿ki to katego-
rie pojêciowe teorii poznawczych. Wnikaj¹ one równie¿ w koncepcje, które
podejmuj¹ eksperymentalne badanie ludzkiego „rozkwitu”, wewnêtrznego
bogactwa charakteru cz³owieka. Nale¿y do nich psychologia pozytywna –
tak nazwana w 1998 r. przez Martina Seligmana, który uœwiadamia³ fakt, ¿e
od drugiej wojny œwiatowej psychologia jest g³ównie skoncentrowana na
patologii. £agodzenie problemów zdrowia psychicznego nale¿y uznaæ tylko
za czêœæ misji psychologii. Zgodnie z koncepcj¹ M. Seligmana (2002), psy-
chologia powinna z wnikliwoœci¹ zaj¹æ siê biegunem przeciwnym – si³ami
psychicznymi, zaletami, mocnymi stronami osobowoœci cz³owieka. Koncep-
cje tak rozumianej diagnostyki i pomocy terapeutycznej okreœla siê w kon-
tekœcie psychologii pozytywnej (positive psychology). Aktualnie w tym obsza-
rze nauki psychologiczne intensywnie buduj¹ teorie jednego z przejawów
pozytywnej psychologii cz³owieka – jego szczêœcia (science of happiness). Te-
orie te s¹ bardziej skoncentrowane na po¿¹danych aspektach psychicznego
i spo³ecznego funkcjonowania cz³owieka ni¿ na ludzkich s³aboœciach i ogra-
niczeniach. Badania podejmowane w tym zakresie ukazuj¹ optymalne ludz-
kie funkcjonowanie z jednoczesnym rozpoznaniem czynników, które pro-
wadz¹ do rozwoju osoby. 

Podstawowym zadaniem psychologii pozytywnej jest opracowanie kla-
syfikacji si³, cnót, zalet celem mo¿liwie rzetelnego rozpoznania, pomiaru,
a tak¿e pielêgnowania wartoœci tworz¹cych charakter osoby. D¹¿y siê do
zoperacjonalizowania definicji, wskaŸników w ka¿dej ze szczegó³owych
pozytywnych cech osobowoœci cz³owieka. W podrêczniku psychologii po-
zytywnej nazwano mocne strony charakteru cz³owieka (S. Lopez, C. Syn-
der, 2003). G³ówne identyfikowane zalety to: m¹droœæ i wiedza, odwaga,
humanitaryzm, sprawiedliwoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ, „transcendencja”. Zgo-
dnie z ide¹ psychologii pozytywnej, dobry charakter jest funkcj¹ tych sze-
œciu cech, uszczegó³owionych do dwudziestu czterech mocnych stron cz³o-
wieka. Analizuj¹c zaletê okreœlan¹ jako „transcendencja”, szczegó³owo opi-
sano j¹ za pomoc¹ cech: wra¿liwoœæ na piêkno, poczucie wdziêcznoœci, du-
chowoœæ cz³owieka, zdolnoœæ przebaczania, a tak¿e radoœæ, ¿arliwoœæ, po-
czucie humoru, pasja, entuzjazm w dzia³aniu, nadzieja oraz optymizm. Tak
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te¿ w tym zestawie szczegó³owych wyznaczników „transcendencji” nadzie-
ja i optymizm uznane zosta³y jako istotne zalety cz³owieka. Wysoko warto-
œciuj¹ one charakter i stwarzaj¹ warunki doznawania szczêœcia, pomyœlno-
œci ¿yciowej.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e idee psychologii pozytywnej nie mog¹ byæ
obojêtne dla rozumienia procesu rehabilitacji osoby z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. St¹d te¿ mo¿emy poszukiwaæ odpowiedzi na pytania: w ja-
kim stopniu osoby te s¹ wra¿liwe na piêkno, jak potrafi¹ byæ wdziêczne
w relacjach z innymi ludŸmi, jak¹ maj¹ w sobie radoœæ i poczucie humoru.
Tak¿e mo¿emy zapytaæ, czy i na ile optymizm ¿yciowy jest istotn¹ wartoœci¹
¿ycia osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i na ile znacz¹c¹, by staæ
siê ich si³¹ rozwojow¹. Wa¿ne jest równie¿ wykazanie, czy optymistyczne-
pesymistyczne nastawienie do zdarzeñ ¿ycia ró¿nicuje osoby o prawid³o-
wym poziomie funkcjonowania intelektualnego i poziomie istotnie ni¿szym
ni¿ przeciêtny. Takie zastanowienia przybli¿aj¹ do podjêcia zadania, by
spróbowaæ zrozumieæ cz³owieka niepe³nosprawnego z punktu widzenia je-
go optymistycznego wyjaœniania zdarzeñ i optymistycznego nastawienia do
doœwiadczanych sytuacji ¿yciowych. Diagnostyczne rozpoznanie tego stanu
daje mo¿liwoœæ wykorzystania uzyskanych rezultatów do konkretnych
dzia³añ rehabilitacyjnych. Tak¿e budowania przestrzeni rehabilitacyjnej wo-
kó³ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, w której za wartoœæ podsta-
wow¹ uznamy szczêœcie cz³owieka, jego poczucie optymizmu, nadziejê na
pomyœlnoœæ ¿yciow¹. Byæ mo¿e takiemu rozumieniu oddzia³ywania peda-
gogicznego mo¿na bêdzie nadaæ okreœlenie – pozytywna rehabilitacja,
w której szczególn¹ trosk¹ bêdzie siê otaczaæ to, co jest si³¹ cz³owieka niepe³-
nosprawnego intelektualnie, co daje mu szczêœcie, wzbudza optymizm
i nadziejê.

Mocne strony osoby s¹ czynnikami stymuluj¹cymi rozwój, a ró¿norod-
ne deficyty i zaburzenia odgrywaj¹ rolê hamuj¹c¹ (I. Obuchowska, 1997). Ta-
kie stwierdzenie daje podstawy, by s¹dziæ o znaczeniu rehabilitacji pozytyw-
nej dla ogólnego funkcjonowania osoby niepe³nosprawnej, dla spe³niania
przez ni¹ zadañ rozwojowych i pomyœlnego przystosowania siê do warun-
ków ¿ycia spo³ecznego. Pozytywny wymiar tej rehabilitacji mo¿na postrze-
gaæ w jej „optymistycznej charakterystyce” – rozpoznajemy nie tylko zabu-
rzenia, lecz si³y rozwojowe osoby niepe³nosprawnej intelektualnie, dostrze-
gamy mo¿liwoœci rehabilitacji i poszukujemy wiarygodnych, racjonalnych
uzasadnieñ nadziei pedagogicznej (J. G³odkowska, 2003). To w³aœnie opty-
mizm pozwala uznaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹, bez wzglêdu na stopieñ upoœledzenia, posiada w³asny potencja³ rozwojo-
wy i mo¿liwoœci przystosowawcze. Zadaniem rehabilitacji jest rozpoznaæ,
wzmocniæ, daæ nadziejê na dalszy rozwój. A w tym jest pozytywna rehabili-
tacja i optymistyczne oczekiwanie efektów na miarê ka¿dej osoby z niepe³no-
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sprawnoœci¹ intelektualn¹. Optymistyczne idee rehabilitacji pozwalaj¹ wie-
rzyæ, ¿e mo¿emy przekraczaæ to, co wydaje siê nie do osi¹gniêcia. 

W rehabilitacji pozytywnej wyra¿a siê troska o jakoœæ ¿ycia osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, której jednym z wymiarów jest poczucie
szczêœcia. W ostatnich latach wzbogacana jest wiedza o szczêœciu osób
z upoœledzeniem umys³owym. Autorzy proponuj¹ narzêdzia do pomiaru
uczucia szczêœcia (D. Helm, 2000), ukazuj¹ szczêœcie jako cel terapii (L. Szy-
mañski, 2000). Badania dotycz¹ tak¿e strategicznego planowania „szczêœli-
wego” zatrudnienia (B. Howard, K. Gould, 2000). Szczêœcie rozumiane jest
najczêœciej w kategoriach subiektywnej oceny ró¿nych elementów sytuacji
osobistej, która wyra¿a siê w okreœlonych stanach emocjonalnych i przeko-
naniach, oczekiwaniach i nadziejach. 

Teoretyczne podstawy postêpowania badawczego prezentowanego
w tym artykule opieraj¹ siê na koncepcji M.E.P. Seligmana (1997), która do-
tyczy poznawczych zdolnoœci cz³owieka w optymistycznym lub pesymi-
stycznym wyjaœnianiu œwiata, zdarzeñ, sytuacji. Pod koniec lat szeœædziesi¹-
tych ubieg³ego wieku teorie psychologiczne zaczê³y wyjaœniaæ zachowanie
cz³owieka odwo³uj¹c siê do czynnoœci poznawczych, preferencji, wyborów,
decyzji, w tym tak¿e do stylu myœlenia czy wyjaœniania sytuacji. Analizy po-
prowadzone w tym artykule odwo³uj¹ siê bezpoœrednio do teorii atrybucji –
stylu wyjaœniania w aspekcie trzech wymiarów: sta³oœæ, zasiêg, personaliza-
cja M. Seligmana (1997). Styl wyjaœniania, zgodnie z t¹ koncepcj¹, wskazuje
na mo¿liwoœci sprawowania kontroli nad w³asn¹ osob¹ i dotyczy odpowie-
dzi na dwa zasadnicze pytania: co myœlimy, gdy spotykaj¹ nas sukcesy oraz
co myœlimy, gdy spotykaj¹ nas pora¿ki? Styl wyjaœniania jest sposobem,
w jaki postrzegamy i interpretujemy wydarzenia, które nas dotycz¹. A inter-
pretacja ta mo¿e byæ optymistyczna lub pesymistyczna, ka¿da o ró¿nym na-
sileniu. Optymizm w ujêciu M. Seligmana (1997) ³¹czy siê œciœle z aktywno-
œci¹ cz³owieka, samoocen¹ oraz stylem wyjaœniania sytuacji powodzenia
i niepowodzenia. Tak rozumiany optymizm dotyczy wszystkich zdarzeñ,
zarówno przesz³ych, teraŸniejszych jak i przysz³ych. Znamienne s¹ s³owa M.
Seligmana (1996, s. 28): „Uwa¿a siê, ¿e przyczyn¹ niepowodzeñ jest albo
brak talentu, albo brak motywacji. Zdarza siê jednak i tak, ¿e mimo ogrom-
nego talentu i wielkich chêci spotyka nas niepowodzenie, gdy¿ brak nam
optymizmu”.

Jak dotychczasowe dane empiryczne mo¿na zastosowaæ w interpreta-
cji optymistycznego nastawienia do ¿ycia osób z upoœledzeniem umys³o-
wym? Czy uwarunkowania ¿yciowe sprzyjaj¹ rozwojowi optymizmu
u tych osób, czy te¿ przeciwnie – nara¿aj¹ na doznawanie wiêkszych przy-
kroœci, które staj¹ siê Ÿród³em ci¹g³ego uœwiadamiania sobie swoich ogra-
niczeñ i pesymistycznego wyjaœniania zdarzeñ. Analizy E. Ziglera i R. Ho-
dappa (1986) prowadz¹ do wniosku, ¿e u upoœledzonych umys³owo
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w stopniu lekkim w miarê zdobywania doœwiadczeñ spo³ecznych wzma-
ga siê poczucie bycia niepotrzebnym. Jednoczeœnie ci¹g³a opieka i nadzór
wywo³uj¹ brak samodzielnoœci i oczekiwanie wsparcia. W przypadku osób
upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim stwierdza siê, ¿e czêsto ujaw-
niaj¹ one ograniczon¹ kontrolê nad sytuacjami ¿yciowymi, a to wywo³uje
brak poczucia bezpieczeñstwa. Nieadekwatna samoocena wyra¿a siê w braku
pewnoœci siebie, ograniczonej zaradnoœci w rozpoznaniu tego, co jest na
miarê w³asnych mo¿liwoœci, a co poza nie wykracza. Braki intelektualne
mog¹ potêgowaæ narastanie sytuacji niepowodzeñ, a co za tym idzie przy-
czyniaæ siê do nabywania pesymistycznego stylu wyjaœniania, a tak¿e wy-
uczonej bezradnoœci. Z badañ C.S. Dweck, E.L. Legget (1998) wynika, ¿e
styl wyjaœniania cz³owieka jest wielorako uwarunkowany. Zwi¹zany jest
samoocen¹ i pogl¹dami na temat siebie i innych, towarzysz¹cymi emocja-
mi, ogólnym samopoczuciem, a tak¿e mo¿liwoœci¹ kontrolowania do-
œwiadczanych sytuacji. Badania dotycz¹ce emocji, zachowañ osób upoœle-
dzonych umys³owo wskazuj¹ na pewne cechy ich relacji spo³ecznych – za-
hamowanie aktywnoœci, biernoœæ, obojêtnoœæ, nieufnoœæ, wycofywanie siê,
niepokój. Stwierdza siê zaburzenia w zakresie samokontroli, uczucie wro-
goœci, podejrzliwoœæ w stosunku do otoczenia, nadmiernie podwy¿szony
lêk parali¿uj¹cy aktywnoœæ, a tak¿e przejawy zachowañ agresywnych (Z.
Bartkowicz, 1983). Badania wykazuj¹, ¿e u upoœledzonych umys³owo
w zakresie kszta³towania umiejêtnoœci spo³ecznych obserwuje siê zaburze-
nia w zakresie empatii, wynikaj¹ce z nasilonego i d³u¿ej trwaj¹cego ego-
centryzmu dzieciêcego oraz trudnoœci zrozumienia perspektywy innych
osób. Dziecku upoœledzonemu umys³owo trudno zrozumieæ subiektyw-
noœæ uczuæ i powi¹zaæ je z sytuacjami (R.J. Simeonsson, D.R. Bailey, 1988).
Osoby z upoœledzeniem umys³owym niew³aœciwie odczytuj¹ sygna³y spo-
³eczne, co utrudnia podejmowanie decyzji i wybór zachowañ oczekiwa-
nych spo³ecznie (B. Edmonson, 1970). Maj¹ trudnoœci w adekwatnym roz-
poznawaniu mimiki twarzy, co mo¿e tak¿e powodowaæ myln¹ interpreta-
cjê emocji wyra¿anych przez inne osoby (J. Rojahn, 1994). Badania wyka-
zuj¹, ¿e w populacji upoœledzonych umys³owo stwierdza siê wystêpowa-
nie znacz¹co wy¿szego wskaŸnika rozpowszechnienia zaburzeñ psychicz-
nych ni¿ w populacji generalnej (S.L. Einfeld, M.G. Aman, 1995; S. Reiss,
1994). Te empirycznie wykazane cechy emocjonalnoœci, zachowañ spo³ecz-
nych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z pewnoœci¹ nie s¹
Ÿród³em budowania w nich poczucia zadowolenia, spe³nienia, radoœci –
doznawania poczucia szczêœcia, optymizmu ¿yciowego. Czy takie wnioski
s¹ zasadne, czy tê interpretacjê dotychczasowych wyników badañ mo¿na
odnieœæ do jeszcze jednej cechy funkcjonowania psychicznego osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – ich stylu poznawczego, wyjaœniania zda-
rzeñ, charakterystyki ich optymizmu ¿yciowego? 
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Istotnie ni¿sze funkcjonowanie intelektualne, ograniczenia w pomyœlnym
spe³nianiu zadañ rozwojowych, zaburzenia emocjonalnoœci i zachowañ spo-
³ecznych, niekorzystne doœwiadczenia ¿yciowe – oto czynniki, które wyzna-
czaæ mog¹ równie¿ styl wyjaœniania sukcesów i pora¿ek. Wczeœniej zasygnali-
zowane wyniki badañ pozwalaj¹ przewidywaæ bardziej pesymistyczne ni¿
optymistyczne nastawienie ¿yciowe osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Metoda

Celem badañ jest rozpoznanie stylu wyjaœniania sytuacji sukcesu i pora¿-
ki stosowanego przez m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
lekkim w porównaniu z m³odzie¿¹ w normie intelektualnej. Wynikaj¹cy
z tego celu badawczego g³ówny problem formu³ujê nastêpuj¹co: Jaka jest ró¿-
nica w stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia i sytuacji niepowodzenia miêdzy
m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu lekkim a m³odzie¿¹ w normie intelek-
tualnej?

Analizie zostan¹ poddane trzy wymiary stylu wyjaœniania (sta³oœæ, za-
siêg, personalizacja) oraz kategorie ogólne: nastawienie wobec sytuacji po-
wodzenia i niepowodzenia oraz poziom nadziei. 

Przewidujê, ¿e styl wyjaœniania stosowany przez m³odzie¿ upoœledzon¹
umys³owo w stopniu lekkim jest zró¿nicowany w badanych kategoriach, co
pozwoli skonstruowaæ profil nasilenia atrybucji wydarzeñ. Oczekujê, ¿e wy-
stêpuj¹ ró¿nice miêdzy obu badanymi grupami w stylu wyjaœniania na nie-
korzyœæ m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ (bardziej pesymistycz-
ny ni¿ optymistyczny styl wyjaœniania). We wstêpnym uzasadnieniu tego
oczekiwania badawczego przewidujê znaczenie niskiej samooceny m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej umys³owo i jej niskie poczucie wartoœci. Jednoczeœnie
mo¿na s¹dziæ, ¿e niekorzystne doœwiadczenia ¿yciowe, spo³eczne m³odzie-
¿y upoœledzonej umys³owo mog¹ mieæ równie¿ znacz¹cy wp³yw na bardziej
pesymistyczny ni¿ optymistyczny styl wyjaœniania sukcesów i pora¿ek. Te
przewidywania s¹ równie¿ wynikiem zasygnalizowanych ju¿ danych empi-
rycznych o cechach emocjonalnoœci i zachowañ spo³ecznych upoœledzonych
umys³owo: ograniczony wgl¹d w siebie, nieadekwatna, zani¿ona samooce-
na, niepewnoœæ i zahamowania w relacjach interpersonalnych, poczucie ni¿-
szych mo¿liwoœci, trudnoœci przewidywania i oceny skutecznoœci w³asnych
dzia³añ. 

W badaniach zosta³ zastosowany „Kwestionariusz stylu wyjaœniania”
(Children’s Attributional Style Questionnaire, Seligman M. 1996). Technika ta
zawiera 48 sytuacji dotycz¹cych zarówno powodzeñ (24 sytuacje), jak i nie-
powodzeñ (24 sytuacje). Sytuacje te odpowiadaj¹ trzem wymiarom stylu
wyjaœniania: sta³oœæ, zasiêg, personalizacja. W sytuacjach zarówno powo-
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dzenia, jak i niepowodzenia w ka¿dym z trzech wymiarów atrybucji bada-
ny móg³ uzyskaæ 8 punktów. Kwestionariusz pozwala równie¿ oszacowaæ
kategorie ogólne: nastawienie na sytuacje powodzenia (suma trzech wymia-
rów stylu wyjaœniania sukcesów), nastawienie na sytuacje niepowodzenia
(suma trzech wymiarów stylu wyjaœniania pora¿ek). Narzêdzie to umo¿li-
wia tak¿e oszacowanie poziomu nadziei badanych osób (zsumowanie punk-
tów w kategoriach sta³oœæ i zasiêg stylu wyjaœniania w sytuacjach niepowo-
dzenia).

Wersja oryginalna kwestionariusza zosta³a zmodyfikowana celem dosto-
sowania do potrzeb diagnostycznych tej koncepcji badawczej z uwzglêdnie-
niem charakterystyki badanych grup. Zmodyfikowana wersja Kwestiona-
riusza zosta³a poddana oszacowaniu „dobroci statystycznej” przez ocenê jej
rzetelnoœci. Badania przeprowadzono na próbie 40 uczniów szko³y specjal-
nej w wieku 15–17 lat. W opracowaniu statystycznym wyników zastosowa-
³am analizê mocy ró¿nicuj¹cej poszczególnych pytañ kwestionariusza oraz
stabilnoœæ bezwzglêdn¹, zgodnoœæ wewnêtrzn¹ i homogenicznoœæ. 

W badaniach uzyskano wysokie i umiarkowane wspó³czynniki korelacji
(od r = 0,46; p < 0,001 do r = 0,79; p < 0,001), wskazuj¹ce na wystarczaj¹c¹ moc
ró¿nicuj¹c¹ i zapewniaj¹ce o wartoœci diagnostycznej ka¿dego punktu kwe-
stionariusza. Uzyskane wskaŸniki stabilnoœci bezwzglêdnej (od r = 0,93;
p < 0,001 do r = 0,98; p < 0,001) wskaza³y na uniezale¿nienie wyników testo-
wania od samych badanych i od warunków badania. Jednoczeœnie wskaŸniki
zgodnoœci wewnêtrznej (od r = 0,89; p < 0,001 do r = 0,96; p < 0,001) zapewni-
³y o s³usznoœci za³o¿eñ konstrukcyjnych tego narzêdzia diagnostycznego obej-
muj¹cego trzy wymiary (sta³oœæ, zakres, personalizacja) w dwóch rodzajach
wyjaœnianych sytuacji (powodzenie, niepowodzenie). WskaŸnik homogenicz-
noœci, jako miara konsystencji kwestionariusza, by³ wyliczony za pomoc¹
wspó³czynnika równowa¿noœci miêdzypo³ówkowej (r = 0,92; p < 0,001). Wy-
nik zapewnia³, ¿e jest to narzêdzie wystarczaj¹co jednolite do oceny stylu wy-
jaœniania ró¿nych sytuacji. Ogólnie przyjê³am, ¿e uzyskane wskaŸniki s¹ wia-
rygodn¹ informacj¹ do podejmowania badañ i analiz interpretacyjnych. 

Analizom empirycznym podda³am:
– cztery wymiary stylu wyjaœniania w sytuacjach powodzenia: sta³oœæ (SP),

zasiêg (ZP) i personalizacja (PP), nastawienie w sytuacjach powodzenia (P); 
– cztery wymiary w sytuacjach niepowodzenia: sta³oœæ (SN), zasiêg (ZN)

i personalizacja (PN), nastawienie w sytuacjach niepowodzenia (N);
– poziom nadziei: suma punktów z wymiarów sta³oœæ niepowodzeñ (SN)

i zasiêg niepowodzeñ (ZN).
Analiza statystyczna wyników badañ zosta³a przeprowadzona testem

t–Studenta dla prób niezale¿nych, jako parametrycznego testu istotnoœci
ró¿nic miêdzy wynikami dwóch rozk³adów zmiennej iloœciowej (istotnoœæ
ró¿nic miêdzy dwoma badanymi grupami) oraz testem t–Studenta dla prób
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zale¿nych (istotnoœæ ró¿nic dla danego wymiaru stylu wyjaœniania w tej sa-
mej grupie badawczej).

Wybór grup badawczych wynika³ z przyjêtego celu badañ – rozpoznanie
stylu wyjaœniania m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim
i m³odzie¿y w normie intelektualnej. Badaniom poddano stu uczniów szko-
³y specjalnej dla upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim (równe liczeb-
noœci ze wzglêdu na p³eæ) oraz stu uczniów szko³y ogólnodostêpnej (równe
liczebnoœci ze wzglêdu na p³eæ). Badania zosta³y przeprowadzone w szko-
³ach na terenie województwa mazowieckiego1.

Badani uczniowie zarówno ze szko³y specjalnej, jak i szko³y ogólnodo-
stêpnej byli w wieku 15–17 lat. Wszyscy uczniowie byli wychowywani
w domach rodzinnych, w rodzinach pe³nych, o zró¿nicowanych warunkach
materialnych i kulturowych.

Przebieg badania by³ wyznaczony przez instrukcjê standaryzuj¹c¹ proce-
durê badawcz¹. Na pocz¹tku uczniom przedstawiany by³ cel badañ, a tak¿e
w miarê potrzeby wyjaœniane by³y sytuacje zamieszczone w kwestionariu-
szu. Czas wype³nienia kwestionariusza nie by³ ograniczony, jednak badania
trwa³y nie d³u¿ej ni¿ 40 minut.

Wyniki i dyskusja

Okres dojrzewania i zwi¹zane z nim zadania rozwojowe adolescencji
(miêdzy 12. a 18. rokiem ¿ycia wed³ug R. Havighurst 1981) maj¹ szczególn¹
charakterystykê, która dotyczy zarówno ¿ycia emocjonalnego, jak i funkcjo-
nowania spo³ecznego. Jest to czas poszukiwania przez m³odzie¿ to¿samoœci
i podejmowania usilnych prób odnajdywania swojego miejsca w œwiecie.
Spe³nianie takich znacz¹cych i trudnych zadañ nie jest wolne od napiêæ
i niepokojów. Okresowi owego kryzysu rozwojowego towarzyszy bunt, za-
przeczanie autorytetom i nazbyt czêsto okazywane przeœwiadczenie o w³a-
snej „wszechmocy”. St¹d te¿ wa¿ne jest wykazanie, jak w tym szczególnym
okresie rozwojowym m³odzie¿ radzi sobie z sytuacjami, które nios¹ ze sob¹
sukces lub pora¿kê. Jest w tych badaniach próba odpowiedzi na pytanie, ja-
kie wyjaœnienia stosuje m³odzie¿ w sytuacjach powodzenia i niepowodze-
nia. Jak s¹dzê, cenne jest porównanie w tym zakresie stylu myœlenia m³o-
dzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim i w normie intelektualnej.

Analizy przeprowadzê w trzech kategoriach interpretacyjnych: styl wy-
jaœniania w sytuacjach powodzenia, styl wyjaœniania w sytuacjach niepowo-
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dzenia oraz porównawczo miêdzy sytuacjami powodzenia i niepowodzenia.
W ka¿dym obszarze analiz wa¿ne bêdzie zbudowanie ca³oœciowej charakte-
rystyki stylu wyjaœniania zdarzeñ. Systematyzacja wyników bêdzie przebie-
ga³a oddzielnie dla dwóch grup badanych: uczniów w normie intelektualnej
i upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim. Analizy porównawcze sku-
pi¹ siê na wykazaniu zró¿nicowañ lub podobieñstw w stylu wyjaœniania sy-
tuacji powodzenia i niepowodzenia, stosowanym przez uczniów obu bada-
nych grup.

Wykres. Wyniki procentowe w zakresie stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia i sytuacji
niepowodzenia w grupie m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim
i m³odzie¿y w normie intelektualnej

Analiza wyników procentowych badañ (Wykres) zdaje siê wskazywaæ,
¿e w sytuacjach niepowodzenia styl wyjaœniania miêdzy m³odzie¿¹ upoœle-
dzon¹ umys³owo i w normie intelektualnej jest bardziej zbli¿ony ni¿ w sy-
tuacjach powodzenia. Wstêpne odczytanie wykresu wskazuje, ¿e na cztery
analizowane wymiary stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia tylko w jed-
nym (PP – personalizacja powodzenia) wyniki s¹ zbie¿ne miêdzy obu bada-
nymi grupami. Natomiast w stylu wyjaœniania niepowodzenia wstêpny
ogl¹d prezentacji graficznej wyników zdaje siê wskazywaæ na wiêksze
podobieñstwo stosowanych wyjaœnieñ (na piêæ wymiarów tylko w jednym,
ZN – zasiêg niepowodzenia, mo¿na zauwa¿yæ pewne ró¿nice procentowe). 

Próba wstêpnej interpretacji tych wyników sugeruje, i¿ m³odzie¿ z upoœle-
dzeniem umys³owym jest bardziej wra¿liwa na sytuacje sukcesu w porówna-
niu z rówieœnikami w normie intelektualnej. Powodzenie zdaje siê j¹ bardziej
motywowaæ do stosowania wyjaœniania optymistycznego przyczyn zaistnia-
³ych zdarzeñ. Tu jednak nale¿y zastanowiæ siê nad realnoœci¹ tych wyjaœnieñ

Joanna G³odkowska162



m³odzie¿y, na ile odpowiadaj¹ one faktycznemu nastawieniu optymistyczne-
mu, a na ile s¹ wynikiem stosowania pewnych mechanizmów kompensacyj-
nych. W tym kontekœcie zasadne staje siê przypomnienie zjawiska „niereali-
stycznego” optymizmu-pesymizmu (D. Doliñski, 1993). „Nierealistyczny”
optymizm charakteryzuje siê tendencj¹ do widzenia siebie jako mniej ni¿
„przeciêtni inni”, nara¿onego na ró¿ne zdarzenia negatywne, a jednoczeœnie
bardziej ni¿ „przeciêtni inni” predysponowanego do doœwiadczania zdarzeñ
przyjemnych. W ten sposób rozumiany optymizm wi¹¿e siê z pozytywn¹
ocen¹ siebie, a jednoczeœnie z przecenianiem wp³ywu w³asnej osoby na bieg
zdarzeñ. Nierealistyczny optymizm sk³ania cz³owieka do biernoœci i pasyw-
noœci, ale jednoczeœnie stwarza iluzjê, która pomaga w codziennym funkcjo-
nowaniu. Jest pewnym systemem obronnym poczucia w³asnej wartoœci. Czy
m³ody cz³owiek upoœledzony umys³owo mo¿e wyjaœniaæ sytuacje stosuj¹c
„nierealistyczny” optymizm? Oto pytanie, które w tym miejscu, z dotychcza-
sowymi danymi mo¿e pos³u¿yæ jedynie jako sygna³ do pog³êbionych inter-
pretacji. Stwierdzenie, na ile optymizm jest „nierealistyczny” wymaga bar-
dziej wnikliwych analiz badawczych w³¹czaj¹cych informacje o samoocenie,
poczuciu w³asnej wartoœci, wewnêtrznym czy zewnêtrznym umiejscowieniu
kontroli nad emocjami, zachowaniami. Nie bez znaczenia jest tu tak¿e infor-
macja o faktycznych osi¹gniêciach osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹, jej realnych sukcesach, a tak¿e o rzeczywistym radzeniu sobie w sytua-
cjach pora¿ek, trudnoœci, niepowodzeñ. 

Wykres pozwoli³ graficznie usystematyzowaæ wyniki do trzech zakresów
analiz: styl wyjaœniania w sytuacjach powodzenia, styl wyjaœniania w sytu-
acjach niepowodzenia oraz porównawczo miêdzy sytuacjami sukcesu i po-
ra¿ki. Zgodnie z wyodrêbnionymi kategoriami poprowadzê dalsze opraco-
wanie rezultatów badañ. 

Styl wyjaœniania w sytuacjach powodzenia

Ten styl wyjaœniania, zgodnie z koncepcj¹ M. Seligmana, wskazuje na to,
w jaki sposób cz³owiek t³umaczy przyczyny sukcesu, pomyœlnoœci ¿yciowej.
Analizuj¹c optymistyczny styl wyjaœniania w jego trzech istotnych wymia-
rach, mo¿na przypisaæ mu cechy: sta³y charakter pomyœlnych wydarzeñ, za-
siêg uniwersalny, personalizacja wewnêtrzna. Tak te¿ dla optymisty do-
œwiadczaj¹cego sukcesu istniej¹ trwa³e przyczyny tego powodzenia (sta³oœæ
powodzenia, SP), wydarzenia pomyœlne wp³ywaj¹ korzystnie na wszelakie
inne jego dzia³ania (uniwersalny zasiêg powodzenia, ZP) oraz sam poczuwa
siê i uznaje, ¿e pomyœlnoœæ zale¿y od niego, on jest sprawc¹ (wewnêtrzna
personalizacja powodzenia, PP). Zsumowane wyniki w trzech wymiarach
sytuacji powodzenia daj¹ obraz nasilenia optymizmu cz³owieka (optymi-
styczne nastawienie w sytuacji sukcesu, NP). 
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Wyniki badañ stylu wyjaœniania uczniów w sytuacjach powodzenia pod-
da³am analizie systematyzuj¹cej z procentow¹ prezentacj¹ graficzn¹ rezulta-
tów badañ (Wykres) oraz analiz¹ statystyczn¹. Okazuje siê, ¿e styl wyjaœnia-
nia stosowany w sytuacjach powodzenia wykazuje zró¿nicowanie miêdzy
obu badanymi grupami – m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ umys³owo i w nor-
mie intelektualnej. Badania ujawni³y, ¿e gimnazjaliœci ze szko³y specjalnej
w wyjaœnianiu sytuacji pomyœlnych stosunkowo czêœciej wyra¿aj¹ optymi-
styczne ni¿ pesymistyczne s¹dy, wskazuj¹ce na sta³oœæ powodzenia (68%
wyniku maksymalnego), a tak¿e uniwersalny zasiêg sytuacji sukcesu, która
wp³ywa na pozosta³e obszary ich dzia³ania (60%). Stosunkowo czêœciej
ujawniaj¹ równie¿ optymistyczne ogólne nastawienie wobec sytuacji pomy-
œlnych (59%). W jednym wymiarze stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia
m³odzie¿ nie wykazuje przewagi optymistycznego myœlenia nad pesymi-
stycznym. Dotyczy to personalizacji powodzenia (49%). Wynik ten nie
œwiadczy jednak o znacz¹cej przewadze pesymizmu nad optymizmem m³o-
dzie¿y. Wskazuje raczej na pewn¹ równowagê miêdzy atrybucj¹ optymi-
styczn¹ a pesymistyczn¹ w sytuacjach wyjaœniania przyczyn sukcesu – czy
widzieæ je w niezale¿nych zdarzeniach zewnêtrznych, czy te¿ uznaæ w³asne
autorstwo tego powodzenia.

Analiza procentowego profilu stylu wyjaœniania powodzenia w grupie
m³odzie¿y w normie intelektualnej (Wykres) ujawnia, i¿ wyniki w ka¿dym
wymiarze nie przekraczaj¹ po³owy wyniku maksymalnego, co mo¿e œwiad-
czyæ o niezbyt nasilonym poddawaniu siê optymistycznej „euforii sukcesu”.
A mo¿e jest w tym wyra¿ona pewna postawa tej m³odzie¿y, w której ujaw-
nia zwiêkszon¹ „czujnoœæ i dystans” wobec sytuacji przynosz¹cych sukces?
St¹d te¿ w wyjaœnieniach m³odzie¿ ta z powœci¹gliwoœci¹ przypisuje zdarze-
niom pomyœlnym sta³oœæ (40% wyniku maksymalnego) i z umiarkowaniem
przejawia ogólne nastawienie na powodzenie (45%) oraz z ostro¿noœci¹ so-
bie przypisuje pomyœlnoœæ (49%) i wskazuje na uniwersalny zasiêg powo-
dzenia (51%). 

Graniczny profil procentowy (Wykres) pos³u¿y³ do wykazania ró¿nic
w czterech wymiarach stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia miêdzy obu
badanymi grupami m³odzie¿y. Okazuje siê, ¿e m³odzie¿ z upoœledzeniem
umys³owym (68% wyniku maksymalnego) bardziej ni¿ m³odzie¿ w normie
intelektualnej (40%) w sytuacjach pomyœlnych uznaje sta³y charakter przy-
czyn sukcesów (SP, w odpowiedziach zaznaczona trwa³oœæ, niezmiennoœæ
powodzenia). Optymistyczny sposób myœlenia m³odzie¿y przejawia siê
w wyjaœnieniach: „ludzie s¹ zawsze mili”, „zawsze jestem weso³y, uœmiech-
niêty”. W znacz¹co mniejszym nasileniu m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ wyra¿a opinie o chwilowym, ulotnym charakterze przyczyn
powodzenia (32%). W tym wypadku mo¿na zapytaæ, czy w uznawaniu nie-
pewnoœci powodzenia wyra¿a siê realizm ¿yciowy. A mo¿e doœwiadczenia
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sk³aniaj¹ do takich s¹dów i s¹ wyrazem bardziej pesymistycznego, ale real-
nego nastawienia wobec zdarzeñ pomyœlnych – mimo osi¹gniêæ s¹ nadal
nieufni i przewiduj¹ nietrwa³oœæ sukcesów. 

S¹dzê, ¿e w interpretacji tak nasilonej sta³oœci optymistycznego stylu wy-
jaœniania sytuacji powodzeñ przez m³odzie¿ upoœledzon¹ umys³owo mo¿na
doszukiwaæ siê pewnych powi¹zañ z wykazan¹ empirycznie ich „sztywno-
œci¹ myœlenia” (N. Ellis, C. Dulaney, 1991). Zgodnie z wynikami badañ oso-
by upoœledzone umys³owo s¹ bardziej sztywne poznawczo ni¿ osoby w nor-
mie intelektualnej. Tê charakterystykê funkcjonowania poznawczego mo¿na
uznaæ jako pewn¹ przes³ankê do wyjaœnienia utrzymywania siê, czy mo¿e
sztywnoœci takiego stylu wyjaœniania, który spe³nia funkcjê pewnego me-
chanizmu obronnego – uznawanie sta³oœci powodzenia staje siê Ÿród³em po-
czucia bezpieczeñstwa w³asnego i zadowolenia. Byæ mo¿e ta cecha myœlenia
osób z upoœledzeniem umys³owym ujawnia pewn¹ trwa³oœæ nabytego stylu
wyjaœniania, szczególnie, gdy ³¹czy siê to z silnymi emocjami. W tym wy-
padku z emocjami pozytywnymi wynikaj¹cymi z sytuacji powodzenia,
których przecie¿ m³odzie¿ upoœledzona umys³owo niezbyt czêsto doœwiad-
cza. Ujawniona sta³oœæ optymistycznego wyjaœniania sytuacji sukcesu po-
zwala dostrzegaæ pragnienie tej m³odzie¿y, która chce d³u¿ej doœwiadczaæ
i cieszyæ siê pomyœlnoœci¹ ¿yciow¹. Niestety, oczekiwanie to nie zawsze
spe³nia siê w realnym ¿yciu. Jednoczeœnie mo¿na s¹dziæ, ¿e m³odzie¿ w nor-
mie intelektualnej, bez tego obarczenia przykrymi doœwiadczeniami „bycia
gorszym”, sytuacje powodzenia ocenia bardziej realnie, tak¿e bez ujawnia-
nia potrzeby „sztywnoœci” optymistycznej atrybucji zdarzeñ. U osób z upo-
œledzeniem umys³owym „sztywne trzymanie siê” optymistycznego wyja-
œniania sytuacji powodzenia mo¿na traktowaæ jako pewnego rodzaju „lekar-
stwo” na doœwiadczanie rzeczywistoœci czêsto przykrej, odtr¹caj¹cej, krzyw-
dz¹cej.

Nastêpny wymiar o stosunkowo du¿ej ró¿nicy miêdzy badanymi grupa-
mi, to ogólne nastawienie optymistyczne w sytuacjach powodzenia (P).
Okazuje siê, ¿e zsumowane rezultaty sta³oœci, zasiêgu i personalizacji w sy-
tuacjach powodzenia s¹ stosunkowo wy¿sze w grupie gimnazjalistów nie-
pe³nosprawnych intelektualnie w porównaniu z m³odzie¿¹ o prawid³owym
rozwoju umys³owym. Badania wykaza³y, ¿e prawie 60% wypowiedzi m³o-
dzie¿y upoœledzonej umys³owo i mniej ni¿ po³owa wypowiedzi uczniów
gimnazjum ogólnodostêpnego (45%) wskazuje, ¿e powodzenie mobilizuje
do dzia³ania, wzmaga chêæ podejmowania wysi³ku, by osi¹gn¹æ sukces. St¹d
te¿ taka charakterystyka ogólnego optymistycznego nastawienia w sytua-
cjach powodzenia. 

Analiza stylu wyjaœniania w wymiarze zasiêg powodzenia (ZP) wykazu-
je, ¿e m³odzie¿ niepe³nosprawna intelektualnie bardziej ni¿ o prawid³owym
rozwoju umys³owym (ró¿nica 9% wyniku maksymalnego) zauwa¿a zwi¹-
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zek miêdzy pomyœlnoœci¹ w okreœlonej dziedzinie a wp³ywem sukcesu na
inne obszary jej ¿ycia. Œwiadcz¹ o tym optymistyczne sposoby myœlenia for-
mu³owane w wyjaœnieniach: „w ró¿nych miejscach poza domem dobrze siê
bawiê”, „jeœli ju¿ coœ robiê, wk³adam w to du¿o pracy, by zrobiæ to jak naj-
lepiej”. Wypowiedzi te œwiadcz¹ o uniwersalnym zasiêgu powodzenia,
które promieniuje na inne dziedziny aktywnoœci, pozwala na odnoszenie
sukcesu tak¿e w innych dziedzinach. Uczniowie t³umacz¹ to w stwierdze-
niach: jeœli w szkole osi¹gam dobre wyniki, pomyœlnie uk³adaj¹ siê relacje
z rówieœnikami, rodzice i nauczyciele mnie chwal¹, to przecie¿ „mam do
wszystkiego szczêœcie”. W tym wyra¿aj¹ przeœwiadczenie, ¿e powodzenie
w jakiejœ sytuacji mo¿e mieæ znaczenie bardziej uogólnione. Uznanie kole-
gów, wykazanie siê swoimi zdolnoœciami czy spe³nianie oczekiwañ rodzi-
ców, to sytuacje wp³ywaj¹ce na nowe sukcesy tak¿e w innych obszarach ¿y-
cia m³odego cz³owieka. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e m³odzie¿ w normie intelektu-
alnej widzi ten zwi¹zek w stosunkowo mniejszym nasileniu. 

Analiza wymiaru personalizacja powodzenia (PP) wskazuje na prawie
spolaryzowan¹ opiniê o udziale w³asnym m³odzie¿y w sukcesie (49% wyni-
ku maksymalnego w obu badanych grupach). Po³owa wypowiedzi m³odzie-
¿y œwiadczy o uznaniu w³asnej zas³ugi w osi¹gniêciu sukcesu. Wyjaœnienia
optymistyczne dotyczy³y potwierdzenia, ¿e „s¹ rzeczy, które robiê dobrze”,
„mam dobre stopnie, poniewa¿ du¿o siê uczê”, „sukces zawdziêczam so-
bie”. Pozosta³e wypowiedzi w sytuacji powodzenia (51%) wskazuj¹, ¿e m³o-
dzie¿ przypisuje zas³ugi innym osobom i wtedy pojawiaj¹ siê stwierdzenia:
„wygraliœmy, poniewa¿ ci, z którymi gra³em, s¹ dobrymi graczami”, „wiele
osób bardzo mnie polubi³o, dlatego zapraszaj¹ mnie na przyjêcia”. Mo¿na
znów zapytaæ, czy w tych bardziej „powœci¹gliwych” wypowiedziach prze-
jawia siê realizm m³odzie¿y, czy te¿ poczucie ograniczonych w³asnych mo¿-
liwoœci – czy to s¹d obiektywny, czy te¿ wynik wychowania w poczuciu
w³asnych ograniczeñ, niemo¿noœci. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w zakresie
personalizacji stylu wyjaœniania powodzenia charakterystyka odpowiedzi
jest zbli¿ona zarówno m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu lekkim,
jak i o prawid³owym rozwoju intelektualnym. 

Na podstawie analiz wyników procentowych stylu wyjaœniania sytuacji
powodzenia mo¿na stwierdziæ, ¿e uczniowie upoœledzeni umys³owo ujaw-
niaj¹ nastawienie optymistyczne. Natomiast m³odzie¿ w normie intelektual-
nej w obliczu sytuacji pomyœlnych wyra¿a s¹dy bardziej ostro¿ne, w których
wskazuje, ¿e przyczyny powodzenia s¹ raczej zmienne, o zasiêgu spolary-
zowanym i personalizacji zarówno zewnêtrznej, jak i wewnêtrznej. Analizu-
j¹c porównawczo wyniki dwóch grup badanych mo¿na s¹dziæ, ¿e gimnazja-
liœci niepe³nosprawni intelektualnie stosunkowo bardziej ni¿ rówieœnicy
w normie intelektualnej z sytuacji powodzenia czerpi¹ wiêcej si³y, by opty-
mistycznie wyjaœniaæ znaczenie tych zdarzeñ w swoim ¿yciu. Sukces zdaje
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siê ich mobilizowaæ i zachêca, by oczekiwaæ dalszej pomyœlnoœci ¿yciowej.
Taki wniosek nawi¹zuje do wstêpnych rozwa¿añ tego artyku³u, dotycz¹cych
potrzeby spe³niania idei pozytywnej rehabilitacji osób z upoœledzeniem
umys³owym. Pozytywna rehabilitacja zdaje siê byæ wyjœciem naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
– poczucie sukcesu i przewidywanie powodzenia mo¿e motywowaæ j¹ do
podejmowania wa¿nych rozwojowo aktywnoœci. 

Na podstawie zestawieñ procentowych zosta³y zbudowane diagramy
obrazuj¹ce „przestrzenie atrybucyjne” z podzia³em na styl wyjaœniania
optymistyczny (kolor bia³y) i pesymistyczny (kolor szary) w dwóch bada-
nych grupach m³odzie¿y (Diagram 1, Diagram 2). 

Ta prezentacja pozwoli³a ukazaæ style wyjaœniania m³odzie¿y we wszystkich
kategoriach – trzech wymiarach optymistycznego wyjaœniania sytuacji powo-
dzenia (kategoria 1 – sta³oœæ powodzenia, 3 – uniwersalny zasiêg powodzenia, 5
– personalizacja wewnêtrzna) i pesymistycznego (kategoria 2 – nietrwa³oœæ po-
wodzenia, 4 – ograniczony zasiêg powodzenia, 6 – personalizacja zewnêtrzna). 

Diagramy te obrazuj¹ ca³¹ „przestrzeñ atrybucyjn¹” sytuacji pomyœl-
nych. Zestawienie pozwala wykazaæ hierarchiê procentow¹ poszczególnych
wymiarów stylu wyjaœniania. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sytuacje powodzenia
w grupie uczniów upoœledzonych umys³owo wywo³uj¹ ogólnie bardziej
optymistyczne (59% przestrzeni atrybucyjnej) ni¿ pesymistyczne (41%) ich
wyjaœnianie. W grupie m³odzie¿y w normie intelektualnej ogólnie ujête wy-
jaœnienia pesymistyczne (54% przestrzeni atrybucyjnej) s¹ stosunkowo czê-
stsze ni¿ wyjaœnienia optymistyczne (46%). 

Analizuj¹c ró¿nice miêdzy wynikami procentowymi „przestrzeni atrybucyj-
nej” sytuacji powodzenia obu grup mo¿na s¹dziæ, ¿e spoœród szeœciu analizo-
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Diagram 1. Przestrzeñ stylu wyjaœniania
sytuacji powodzenia, stosowanego
przez m³odzie¿  z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu lekkim

Diagram 2. Przestrzeñ stylu wyjaœniania
sytuacji powodzenia, stosowanego
przez m³odzie¿ w normie intelektualnej



wanych kategorii cztery zajmuj¹ tê sam¹ pozycjê. Dotyczy to zasiêgu powodze-
nia (kategoria 3, 4), personalizacji powodzenia (kategoria 5, 6). Ró¿nica widocz-
na jest g³ównie w sta³oœci lub nietrwa³oœci powodzenia (kategoria 1, 2). W gru-
pie uczniów upoœledzonych umys³owo sta³oœæ powodzenia dominuje w „prze-
strzeni atrybucyjnej” (23%), zaœ w grupie gimnazjalistów w normie intelektual-
nej znajduje siê na ostatnim miejscu (13%) zrangowanej listy wymiarów wyja-
œniania sytuacji powodzenia. Takie zestawienie w ca³oœci „przestrzeni atrybu-
cyjnej” pozwala ponownie podkreœliæ, ¿e gimnazjaliœci z lekk¹ niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ w wyjaœnieniach czêœciej stosuj¹ optymistyczny styl atry-
bucji zdarzeñ (kategoria 1, uznawanie sta³ego charakteru powodzenia), zaœ
w grupie gimnazjalistów w normie intelektualnej dominuje pesymistyczny styl
wyjaœniania sytuacji powodzenia (kategoria 2, uznawanie nietrwa³oœci powo-
dzenia). Wczeœniej podjê³am ju¿ próbê interpretacji tego stanu diagnostycznego.
Jeszcze raz chcê podkreœliæ znaczenie sytuacji pomyœlnych dla wzmacniania
optymizmu w myœleniu m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo. Okazuje siê, ¿e sy-
tuacje powodzenia mog¹ tê m³odzie¿ bardziej ni¿ ich rówieœników w normie in-
telektualnej mobilizowaæ, wzbudzaæ optymistyczne postrzeganie sytuacji wo-
kó³ nich, a niekiedy chroniæ poczucie w³asnej wartoœci i wzmacniaæ wiarê w sie-
bie. A w tym ju¿ jest pozytywna rehabilitacja i jej dzia³anie terapeutyczne.

Wprowadzone zosta³y analizy statystyczne, pozwalaj¹ce s¹dziæ o s³u-
sznoœci przeprowadzonych wywodów interpretacyjnych. Zastosowany zo-
sta³ test t-Studenta dla prób niezale¿nych miêdzy wynikami gimnazjalistów
z upoœledzeniem umys³owym a wynikami uczniów w normie intelektualnej.
Analiza wskaza³a na istotne statystycznie ró¿nice miêdzy obu badanymi
grupami w dwóch wymiarach stylu wyjaœniania sytuacji powodzenia: sta-
³oœæ powodzenia (t = 4,91; p < 0,001) oraz ogólne nastawienie w sytuacji po-
wodzenia (t = 3,27; p < 0,001). W wymiarze zasiêg powodzenia (t = 1,24) oraz
personalizacja powodzenia (t = 0,16) analizy nie wykaza³y istotnych staty-
stycznie ró¿nic miêdzy gimnazjalistami szko³y specjalnej i ogólnodostêpnej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e istotne statystycznie ró¿nice zosta³y wykazane w ogól-
nej kategorii stylu wyjaœniania – nastawienie w sytuacji powodzenia. Wynik
ten pozwala jeszcze raz zauwa¿yæ istotnie wy¿szy poziom wyjaœniania
optymistycznego sytuacji pomyœlnych przez m³odzie¿ upoœledzon¹ umys³o-
wo w stopniu lekkim w porównaniu z m³odzie¿¹ o prawid³owym rozwoju
intelektualnym. Kategoria ta wskazuje na ogólne optymistyczne nastawienie
m³odzie¿y. Niestety, nie mo¿na wykluczyæ (o czym by³o wy¿ej), ¿e mo¿e to
byæ nastawienie bardziej ¿yczeniowe ni¿ realne. 

Styl wyjaœniania w sytuacjach niepowodzenia

Ten styl wyjaœniania dotyczy wskazywania na przyczyny zdarzeñ niepo-
myœlnych, ukazuje sposoby interpretowania sytuacji niepowodzenia. W tym
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stylu wyjaœniania osoba mo¿e ujawniaæ pesymistyczne lub te¿ optymistycz-
ne t³umaczenie pora¿ki w istotnych wymiarach: sta³oœæ, zasiêg, personaliza-
cja. Tak te¿ pesymistyczny styl wyjaœniania wska¿e na: sta³y charakter nie-
powodzeñ, uniwersalny zasiêg sytuacji pora¿ki oraz personalizacjê wewnê-
trzn¹. Pesymista doœwiadczaj¹cy pora¿ki wyjaœnia, ¿e istniej¹ trwa³e przy-
czyny niepowodzenia (sta³oœæ), które wp³ywaj¹ niekorzystnie na ca³e jego
funkcjonowanie (zasiêg) oraz przyczyna niepowodzeñ bezpoœrednio wyni-
ka z jego braków, ograniczeñ, niemo¿noœci (personalizacja). Suma wyników
w trzech wymiarach wyjaœnieñ sytuacji niepowodzenia daje obraz nasilenia
pesymistycznego nastawienia cz³owieka. W tym stylu wyjaœniania nie-
od³¹cznym okreœleniem jest „zawsze”, w rozumieniu, ¿e coœ przykrego, co
spotyka, jest sta³¹ przyczyn¹ lub sta³ym skutkiem niekorzystnych zdarzeñ.
Tu te¿ osoba postrzega „rozlany” charakter w³asnego niepowodzenia, który
skutkuje w ró¿nych obszarach jej ¿ycia. Jednoczeœnie za niepowodzenia wi-
ni siebie. Trwa³y charakter, uniwersalny zasiêg oraz wewnêtrzna personali-
zacja niepowodzeñ tworzy wizerunek osoby o pesymistycznym nastawie-
niu ¿yciowym.

Jakie jest nasilenie pesymizmu w badanych grupach m³odzie¿y i jak wy-
jaœniaj¹ zdarzenia niepomyœlne w swoim ¿yciu, w czym upatruj¹ przyczyn
doœwiadczanych pora¿ek? 

Rozpoznanie empirycznie wskazuje na niezbyt zró¿nicowany styl wyja-
œniania sytuacji pora¿ki miêdzy obu badanymi grupami. Badania ujawni³y,
¿e m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w wyjaœnianiu sytuacji
niepomyœlnych stosunkowo czêœciej stosuje wyjaœnienia optymistyczne ni¿
pesymistyczne (w wiêkszoœci wyniki procentowe pesymistycznego stylu
wyjaœniania niepowodzeñ s¹ poni¿ej 50% wyniku maksymalnego). Analiza
profilu pesymistycznego wyjaœniania zdarzeñ niepomyœlnych wskazuje, ¿e
najczêœciej (w odniesieniu do pozosta³ych wymiarów) stosuje s¹dy,
w których sobie przypisuje winê za niepowodzenie (50% wyniku maksy-
malnego). W dalszej kolejnoœci w wyjaœnieniach ujawnia uniwersalny zasiêg
sytuacji pora¿ki (44%) oraz ogólne pesymistyczne nastawienie wobec sytu-
acji niepomyœlnych (41%) i wskazuje na sta³oœæ niepowodzenia (30%). 

Analiza profilu stylu wyjaœniania niepowodzenia w grupie m³odzie¿y
w normie intelektualnej ujawnia, i¿ wyniki procentowe (podobnie jak w gru-
pie m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym) nie przekraczaj¹ 50% wyniku
maksymalnego pesymistycznego stylu wyjaœniania zdarzeñ niepomyœlnych.
W sytuacjach niepowodzenia m³odzie¿ ta stosuje s¹dy, wskazuj¹ce na przy-
pisywanie sobie winy za niepowodzenie (48% wyniku maksymalnego).
W stosunkowo mniejszym stopniu ujawnia ogólne pesymistyczne nastawie-
nie wobec sytuacji niepomyœlnych (39%), wskazuje na uniwersalny zasiêg
niepowodzeñ (35%) oraz sta³oœæ pora¿ki (32%). Analiza prezentacji graficznej
stylu wyjaœniania sytuacji niepowodzenia (Wykres) obu badanych grup m³o-
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dzie¿y pozwala stwierdziæ zbie¿noœæ w kszta³cie profilów. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e niewielkie s¹ ró¿nice procentowe miêdzy obu grupami w trzech wymia-
rach stylu wyjaœniania sytuacji niepowodzeñ. Stosunkowo najwiêksza ró¿ni-
ca dotyczy zasiêgu stylu wyjaœniania sytuacji niepowodzeñ (ró¿nica 9% wy-
niku maksymalnego). Analiza wyników tego wymiaru wykazuje, ¿e w obu
badanych grupach wyjaœnienia pesymistyczne s¹ stosunkowo mniej czêste
ni¿ wyjaœnienia optymistyczne. Jednoczeœnie wyjaœnienia pesymistyczne
(szerszy zasiêg niepowodzenia) s¹ czêstsze w grupie m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym (44% wyniku maksymalnego) w porównaniu z m³odzie¿¹
w normie intelektualnej (35%). W tych wyjaœnieniach m³odzie¿ wskazuje, ¿e
jedna pora¿ka staje siê przyczyn¹ ci¹gu niepowodzeñ i nasilaj¹cych siê trud-
noœci. Osoby ujawniaj¹ce przekonanie o szerokim zasiêgu niepowodzeñ ma-
j¹ trudnoœci z zawê¿eniem postrzegania niepowodzenia tylko do obszaru,
którego bezpoœrednio dotyczy. W takich sytuacjach pojawia siê pesymistycz-
ny styl wyjaœniania, wyra¿aj¹cy siê m.in. w stwierdzeniu: „wszyscy ludzie s¹
nieuczciwi...”. Jeœli m³ody cz³owiek zgadza siê z tak¹ ocen¹ ludzi, jednocze-
œnie ujawnia brak zaufania do nich, to z tego mog¹ wynikaæ problemy doty-
cz¹ce relacji interpersonalnych czy te¿ utrudnienia w aktywnoœci spo³ecznej.
Sytuacje takie mog¹ umacniaæ postawê pesymistyczn¹, przejawiaj¹c¹ siê
w uogólnionym, uniwersalnym zasiêgu wyjaœniania przyczyn niepowodzeñ.

Nale¿y jednak odnotowaæ, ¿e w obu grupach wiêksz¹ rolê w wymiarze
zasiêg niepowodzenia pe³ni optymistyczny ni¿ pesymistyczny styl wyja-
œniania. W ponad 50% odpowiedzi m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ zgadza siê z opini¹: „tylko ta sytuacja sprawia mi trudnoœci”. Tu m³o-
dy cz³owiek stwierdza, ¿e jego problemy, pora¿ki ograniczaj¹ siê tylko do
konkretnych sytuacji, które wyj¹tkowo go spotykaj¹: „nie uwa¿a³em, kiedy
nauczyciel wyjaœnia³ w³aœnie to trudne zadanie” i „nie skupi³em siê wystar-
czaj¹co, by rozwi¹zaæ to zadanie”. 

W pozosta³ych wymiarach stylu wyjaœniania sytuacji niepowodzenia (sta-
³oœæ niepowodzenia, personalizacja, ogólne nastawienie na niepowodzenie,
nadzieja) ró¿nice zdaj¹ siê nie byæ znacz¹ce. Analiza sta³oœci niepowodzeñ
ujawnia, ¿e uczniowie gimnazjum obu badanych grup przyczyny swoich po-
ra¿ek g³ównie wyjaœniaj¹ jako chwilowe (70% wyniku maksymalnego w gru-
pie m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym i 68% w grupie m³odzie¿y
w normie intelektualnej). W tym wymiarze stylu wyjaœniania formu³uj¹ swo-
je opinie w stwierdzeniach „min¹, tym razem coœ siê nie uda³o”. W kategorii
tej badani uczniowie najczêœciej zgadzali siê ze stwierdzeniami: „tym razem
nie stara³em siê”, „tylko niektóre klasówki by³y trudne”, „czasami jestem nie-
ostro¿ny”. Takie formu³owanie wypowiedzi jest odzwierciedleniem myœlenia
w kategoriach: czasami, w tym dniu, akurat dzisiaj, czyli wyjaœniania zda-
rzeñ niepomyœlnych jako chwilowe, niesta³e. Stwierdzenia te s¹ przeciwieñ-
stwem pesymistycznych wyjaœnieñ o utrwalonej sta³oœci typu: „zawsze mi
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siê nie udaje”. Sytuacje niepowodzenia ze znacz¹co mniejszym nasileniem
wywo³uj¹ sta³y styl wyjaœniania pora¿ki (30% wypowiedzi w grupie uczniów
z upoœledzeniem umys³owym i 32% wyniku maksymalnego w grupie m³o-
dzie¿y o prawid³owym rozwoju intelektualnym). Tu uczniowie zgadzali siê
ze stwierdzeniami kwestionariusza: „zawsze denerwujê siê, gdy mam odpo-
wiadaæ”, „tramwaje zawsze siê spóŸniaj¹, gdy na ulicach s¹ korki, a nawet
wtedy, gdy ich nie ma”. Takie wyjaœnianie ujawnia pesymistyczny sposób
postrzegania i wyjaœniania sytuacji, tak¿e w³asnych pora¿ek i niepowodzeñ.

Analiza personalizacji niepowodzenia wskaza³a, ¿e wyniki w tym wy-
miarze s¹ spolaryzowane. W po³owie wypowiedzi m³odzie¿ sama poczuwa
siê do winy, zgadzaj¹c siê, ¿e przyczyn¹ pora¿ki s¹ oni sami. Wskazuj¹ na
to negatywne sposoby wyjaœniania zdarzeñ w postaci obwiniania siê: „to
moja wina, ¿e mnie nie lubi¹, gdy¿ dokuczam im, œmiejê siê z nich i przezy-
wam”, „to ja go zdenerwowa³em”. Sytuacje obwiniania siê czêsto mo¿na ³¹-
czyæ z niskim poczuciem w³asnej wartoœci, nisk¹ samoocen¹. 

Analizy wyników Kwestionariusza pozwoli³y uzyskaæ informacje o nasi-
leniu nadziei (NAD). WskaŸnikiem poziomu nadziei jest suma punktów
z wymiarów: sta³oœæ niepowodzeñ i zasiêg niepowodzeñ. Jak podaje M. Se-
ligman (1996, s. 79), „odkrywanie krótkotrwa³ych, o ograniczonym zasiêgu
przyczyn niepowodzeñ jest sztuk¹ znajdowania nadziei”. Nadzieja niesie ze
sob¹ optymistyczne spojrzenie w przysz³oœæ. Brak nadziei oznacza podda-
nie siê bezradnoœci i bierne przyjmowanie tego, co niesie los. Nadzieja jest
uznawana jako jeden z wa¿nych pozytywnych wymiarów charakteru cz³o-
wieka (S. Lopez, C. Synder, 2003; M. Seligmann, 2002). Wed³ug M. Seligma-
na (1996) ludzie, którzy przejawiaj¹ siln¹ motywacjê osi¹gniêæ, odznaczaj¹
siê wysokim poziomem nadziei na sukces, który przypisuj¹ wybitnym zdol-
noœciom w³asnym i wzmo¿onemu wysi³kowi. Osi¹gaj¹ oni dobre wyniki,
które motywuj¹ do szukania nastêpnej okazji, by móc potwierdziæ swoj¹
wartoœæ, podwy¿szyæ samoocenê, budowaæ „korzystny portret w³asny”.
Przyczyny niepowodzeñ przypisuj¹ oni czynnikom zmiennym. W ten spo-
sób maj¹ mo¿liwoœæ utrzymania korzystnego wyobra¿enia o sobie. Ludzie
o s³abej motywacji osi¹gania powodzenia czêsto ujawniaj¹ zahamowania,
obawy, które blokuj¹ myœlenie o pomyœlnej przysz³oœci, a niekiedy parali¿u-
je ich strach przed niepowodzeniem. Ludzie obawiaj¹cy siê niepowodzenia
postrzegaj¹ pora¿kê jako nastêpstwo swoich niedoskona³oœci, braków, ogra-
niczeñ (przyczyna wewnêtrzna, stabilna, uniwersalna). 

Wyniki badañ wykaza³y, ¿e zarówno m³odzie¿ w normie intelektualnej
(66% wyniku maksymalnego), jak i m³odzie¿ upoœledzona umys³owo (63%)
w sytuacjach niepowodzenia stosuje strategiê odnajdywania nadziei. Sytua-
cje niepowodzenia wyjaœnia bardziej jako nietrwa³¹ ni¿ sta³¹, a zasiêg niepo-
wodzenia jako bardziej ograniczony ni¿ uniwersalny. Takie wskaŸniki dia-
gnostyczne zapewniaj¹, ¿e potencja³y rozwojowe s¹ w m³odzie¿y i powinny
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byæ zauwa¿ane w konstruowaniu programów wychowawczych, rehabilita-
cyjnych, w których wa¿ne miejsce powinno zajmowaæ budowanie i wzmac-
nianie nadziei. Przypomnê, ¿e zgodnie z ideami psychologii pozytywnej
wa¿nym wymiarem „rozkwitu” cz³owieka jest nadzieja i optymizm, które
stwarzaj¹ warunki doznawania szczêœcia i pomyœlnoœci ¿yciowej. Buduj¹c
przestrzeñ rehabilitacyjn¹ wokó³ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹, nie mo¿na zapomnieæ o tych wa¿nych wartoœciach charakteru cz³owie-
ka – poczuciu optymizmu ¿yciowego i jego nadziei na pomyœlnoœæ ¿yciow¹. 

Podobnie jak w analizie stylu wyjaœniania w sytuacji powodzenia zosta-
³y wykreœlone diagramy, obrazuj¹ce „przestrzeñ atrybucyjn¹” sytuacji nie-
powodzenia. Na podstawie zestawieñ procentowych zbudowane diagramy
zobrazowa³y „obszary procentowe” stylu wyjaœniania sytuacji niepowodze-
nia, tak w aspekcie optymistycznym, jak i pesymistycznym w dwóch bada-
nych grupach m³odzie¿y (Diagram 3, Diagram 4). 

Jakie s¹ style wyjaœniania m³odzie¿y w sytuacji niepowodzenia? Diagramy
te obrazuj¹ pe³n¹ przestrzeñ stylu wyjaœniania sytuacji pora¿ki i pozwalaj¹
ustaliæ rangê poszczególnych wymiarów stylu myœlenia badanych osób. M³o-
dzie¿ niepe³nosprawna intelektualnie sytuacje niepowodzenia wyjaœnia przez:
– zmienny charakter (kategoria 2,23% wyniku maksymalnego),
– ograniczony zasiêg (kategoria 4,19%), 
– personalizacjê zewnêtrzn¹ (kategoria 6,17%), 
– uniwersalny zasiêg (kategoria 3,17%),
– personalizacjê wewnêtrzn¹ (kategoria 5,16%),
– sta³y charakter niepowodzenia (kategoria 1,10%). 

W grupie gimnazjalistów w normie intelektualnej styl wyjaœniania w sy-
tuacji niepowodzenia ujawniany jest w wyjaœnieniach o:
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Diagram 3. Przestrzeñ stylu wyjaœniania
sytuacji niepowodzenia, stosowanego
przez m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu lekkim

Diagram 4. Przestrzeñ stylu wyjaœniania
sytuacji niepowodzenia, stosowanego
przez m³odzie¿ w normie intelektualnej



– zmiennym charakterze (kategoria 2,23% wyniku maksymalnego),
– ograniczonym zasiêgu (kategoria 4,21%),
– personalizacji zewnêtrznej (kategoria 6,17%),
– personalizacji wewnêtrznej (kategoria 5,17%),
– uniwersalnym zasiêgu (kategoria 3,12%), 
– sta³ym charakterze niepowodzenia (kategoria 1,11%). 

Analizuj¹c ró¿nice miêdzy wynikami procentowymi obu grup mo¿na s¹-
dziæ, ¿e spoœród szeœciu analizowanych kategorii trzy zajmuj¹ tê sam¹ pozy-
cjê. Ró¿nica dotyczy jedynie wymiaru uniwersalny zasiêg niepowodzenia.
W grupie m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo wymiar ten znajduje siê na
czwartym miejscu wyjaœniaj¹cym sytuacje niepowodzenia, zaœ w grupie gim-
nazjalistów w normie intelektualnej sytuuje siê na miejscu pi¹tym. Odnotowa-
ne wyniki poddane zosta³y analizie statystycznej, która wskaza³a na istotne
ró¿nice miêdzy obu badanymi grupami w wymiarze: uniwersalny zasiêg nie-
powodzenia (t = 2,98; p < 0,001). W pozosta³ych wymiarach analizy nie wyka-
za³y istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy gimnazjalistami szko³y specjalnej
i ogólnodostêpnej (od t = 0,11 do t = 1,43). Uniwersalny zasiêg niepowodze-
nia to pesymistyczny wymiar stylu wyjaœniania, który bardziej charakteryzu-
je m³odzie¿ upoœledzon¹ umys³owo ni¿ w normie intelektualnej. Wykazana
statystycznie ró¿nica daje podstawy do podjêcia analizy interpretacyjnej. 

Z czego mo¿e wynikaæ bardziej nasilone w grupie m³odzie¿y upoœledzonej
umys³owo uniwersalne (pesymistyczne) wyjaœnianie sytuacji niepowodzenia?

Mo¿na s¹dziæ, ¿e w sytuacji pora¿ki, braku uznania, a tak¿e czêsto kry-
tykowania m³odzie¿ upoœledzona umys³owo tym negatywnym sygna³om
otoczenia nadaje znaczenie bardziej ogólne. Wyra¿a siê ono tak¿e w nieko-
rzystnej ocenie w³asnych innych umiejêtnoœci. Sytuacje te nasilaj¹ poczucie
„jestem gorszy”, „jestem nieudacznikiem” nie tylko w konkretnej dziedzi-
nie, ale w sensie uogólnionym i „zawsze i wszêdzie jestem gorszy”. Takich
sygna³ów z otoczenia najbli¿szego (rodzina) i dalszego (rówieœnicy, spo³ecz-
noœæ lokalna) m³odzie¿ ta doœwiadcza i systematycznie podlega procesowi,
który B. Nirje (1969) nazwa³ nabywaniem „œwiadomoœci w³asnej niepe³no-
sprawnoœci”. Jednoczeœnie odwo³anie siê do licznych badañ na temat cech
osobowoœci wskazuje, ¿e u upoœledzonych umys³owo dominuj¹ sk³onnoœci
do obwiniania siê, poczucia niepewnoœci, zamartwiania. Osoby te s¹ mniej
wytrwa³e, ³atwo rezygnuj¹ z wysi³ku, ujawniaj¹ ograniczon¹ motywacjê
osi¹gniêæ, s¹ niecierpliwe, niekiedy rozwijaj¹ w sobie wrogie cechy motywa-
cyjne, wysok¹ potrzebê wsparcia socjalnego, przenikaj¹cy lêk o przysz³oœæ
(E. Zigler, D. Balla, R. Hodapp, 1984). Osobom o takich cechach trudno od-
naleŸæ w sobie si³ê do pokonywania czy choæ ograniczania „œwiadomoœci
w³asnej niepe³nosprawnoœci”, a niepowodzenia staj¹ siê jeszcze dodatko-
wym œwiadectwem „bycia gorszym”. W ten sposób narasta negatywna sa-
moocena, a konsekwencj¹ mo¿e byæ uznawanie przez m³odzie¿ niepe³no-
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sprawn¹ intelektualnie szerszego zasiêgu niepowodzenia (tym samym bar-
dziej pesymistycznego). Jednoczeœnie tê niekorzystn¹ sytuacjê znacz¹co mo-
¿e wzmacniaæ konfrontacja w³asnych ograniczeñ w porównaniu z mo¿liwo-
œciami m³odzie¿y w normie intelektualnej.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w obu badanych grupach sytuacje niepowodze-
nia nie wywo³uj¹ drastycznego poddawania siê m³odzie¿y pesymizmowi. Oka-
za³o siê, ¿e zarówno w grupie uczniów upoœledzonych umys³owo, jak i w nor-
mie intelektualnej wyjaœnienia optymistyczne (59% i 61% przestrzeni atrybucyj-
nej) przewa¿aj¹ nad wyjaœnieniami pesymistycznymi (41% i 39% przestrzeni
atrybucyjnej). Mo¿e to wskazywaæ, mimo pewnych ró¿nic, ¿e zbie¿ny jest styl
wyjaœniania m³odzie¿y obu badanych grup w sytuacji niepowodzenia. 

Sytuacje powodzenia a sytuacje niepowodzenia w stylu wyjaœniania

Stwierdzenia wynikaj¹ce z tych badañ ukierunkowuj¹ nastêpn¹ próbê in-
terpretacyjn¹ – porównanie stylu wyjaœniania w sytuacji powodzenia i sytu-
acji niepowodzenia. Dotychczasowe wyniki wskaza³y, ¿e gimnazjaliœci nie-
pe³nosprawni intelektualnie w porównaniu z gimnazjalistami w normie inte-
lektualnej w sytuacjach powodzenia zwracaj¹ uwagê na te powody, które po-
zwalaj¹ im optymistycznie wyjaœniaæ znaczenie tych sytuacji. Jest interesuj¹-
ce, tak¿e z punktu widzenia konstruowania sytuacji rehabilitacyjnych, jakie
s¹ informacje diagnostyczne z konfrontacji stylu optymistycznego wyjaœnia-
nia stosowanego w sytuacji powodzenia i niepowodzenia miêdzy obu bada-
nymi grupami. W analizy te nale¿y równie¿ w³¹czyæ wyniki badañ, które po-
twierdzaj¹ opinie, ¿e optymizm nie zawsze jest realnym przejawem poczucia
pomyœlnoœci ¿yciowej. Optymizm niekiedy mo¿e uczestniczyæ w „obronie”
naszego wizerunku, poczucia w³asnej wartoœci, samooceny. W³¹czany jest
wtedy w mechanizmy obronne osobowoœci, a jego przejawem jest optymizm
nierealistyczny (D. Doliñski, 1993). Badania wskazuj¹, ¿e taka nierealistyczna
postawa bardziej nasila siê w zetkniêciu ze zdarzeniami negatywnymi (nie-
powodzeniami) ni¿ zdarzeniami pozytywnymi (sukcesami).

W tych analizach bêdzie próba wykazania, czy rodzaj sytuacji (powodzenie
lub niepowodzenie) ma jakieœ znaczenie dla ró¿nicowania stylu wyjaœniania sto-
sowanego przez m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym i m³odzie¿ w normie
intelektualnej. Prezentacja graficzna (Wykres) zdaje siê obrazowaæ zró¿nicowa-
nie w tym zakresie miêdzy obu badanymi grupami – rodzaj sytuacji (powodze-
nie lub niepowodzenie) wp³ywa na charakterystykê wyjaœniania zdarzeñ. 

Okazuje siê, ¿e w grupie m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo sytuacja sukce-
su lub pora¿ki nie ró¿nicuje optymistycznego stylu wyjaœniania zdarzeñ. Zasto-
sowany test t-Studenta dla prób zale¿nych pozwoli³ wyliczyæ wskaŸniki, œwiad-
cz¹ce o nieistotnych statystycznie ró¿nicach (od t = 0,09 do t = 1,53). Natomiast
w przypadku gimnazjalistów w normie intelektualnej badania wskaza³y, ¿e cha-
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rakterystyka sytuacji (pora¿ka, sukces) ma znaczenie dla optymistycznego stylu
ich wyjaœniania. Zastosowanie testu t-Studenta dla prób zale¿nych (gimnazjali-
œci w normie intelektualnej) pozwoli³o wykazaæ istotne statystycznie ró¿nice
w wymiarach: sta³oœæ (t = 7,34; p < 0,001), ogólne nastawienie (t = 4,11; p < 0,001),
zasiêg (t = 3,64; p < 0,001). Jedynie w wymiarze personalizacja (t = 0,64) analizy
statystyczne nie wykaza³y znaczenia rodzaju sytuacji (powodzenie, niepowodze-
nie) dla stosowania przez m³odzie¿ w normie intelektualnej stylu wyjaœniania
zdarzeñ. Z uzyskanych rezultatów mo¿na by s¹dziæ, ¿e dla m³odzie¿y w normie
intelektualnej w wyjaœnianiu sytuacji wa¿n¹ rolê odgrywa informacja, która j¹
charakteryzuje – sukces lub pora¿ka. Zró¿nicowanie sytuacji ze wzglêdu na jej
rodzaj wyznacza styl wyjaœniania stosowany przez tê m³odzie¿. 

Wiek dorastania jest okresem krytycznym w rozwoju. M³ody cz³owiek
zaczyna uk³adaæ plany na przysz³oœæ, a niepowodzenia i powodzenia w ich
spe³nianiu nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. Zaczyna zastanawiaæ siê,
dlaczego coœ oczekiwanego nie spe³nia siê lub te¿, jak zadbaæ o trwanie po-
myœlnych zdarzeñ. W³asna aktywnoœæ i jej skutki (powodzenia – niepowo-
dzenia) oraz charakter kontaktów spo³ecznych (akceptacja lub odrzucenie)
kszta³tuje samoocenê, poczucie wartoœci i tak¿e wyznacza ocenê w³asnych
doœwiadczeñ, nadaj¹c im wyjaœnienia optymistyczne lub pesymistyczne. 

Pogl¹dy na temat psychologicznych aspektów szczêœcia i jakoœci ¿ycia to
wa¿ny obszar rozwa¿añ pedagogów, terapeutów, wychowawców, którzy
praktycznie wp³ywaj¹ na to, jak ¿yj¹, jak powinny ¿yæ i jak chc¹ ¿yæ osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Aktualnie proponowany system
wsparcia eksponuje za³o¿enia jakoœciowej zmiany w rehabilitacji (R. Luckas-
son, 2002, s. 204). Ta znacz¹ca przemiana wyra¿a siê w szczególnym dostrze-
ganiu jakoœci ¿ycia osoby rehabilitowanej oraz w stosowaniu coraz korzyst-
niejszych modeli rehabilitacji, pozwalaj¹cych osi¹gaæ wy¿sze jakoœciowo re-
zultaty pomyœlnoœci ¿yciowej tych osób. 

Analizy przeprowadzone w tych badaniach ujawni³y, ¿e sytuacje powodze-
nia stosunkowo bardziej stymuluj¹ do dzia³ania i optymistycznego myœlenia
m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ni¿ m³odzie¿ o prawid³owym
funkcjonowaniu umys³owym. W sytuacjach niepowodzenia styl wyjaœniania
miêdzy badanymi grupami jest bardziej zbli¿ony ni¿ w sytuacjach powodze-
nia. Wydawaæ siê mo¿e, i¿ m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym jest bar-
dziej wra¿liwa na sytuacje sukcesu w porównaniu z rówieœnikami w normie
intelektualnej. Sytuacje powodzenia zdaj¹ siê bardziej j¹ motywowaæ do stoso-
wania wyjaœniania optymistycznego. W dyskusji podjêta by³a próba interpre-
tacji tych wyników z punktu widzenia realnoœci wyjaœnieñ m³odzie¿y, na ile
odpowiadaj¹ one faktycznemu nastawieniu optymistycznemu, a na ile mog¹
byæ wynikiem stosowania pewnych mechanizmów kompensacyjnych. Sytua-
cje niepowodzenia w wymiarze zasiêg niepowodzenia ró¿nicuj¹ badane gru-
py, wskazuj¹c na bardziej uniwersalny styl wyjaœniania niepowodzeñ przez
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m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, co œwiadczyæ mo¿e o bardziej
nasilonym pesymizmie. Zestawienie wyników dwóch rodzajów sytuacji od-
dzielnie w ka¿dej z badanych grup wskaza³o, ¿e m³odzie¿ w normie intelektu-
alnej do wyjaœniania sytuacji stosuje aspekty ró¿nicuj¹ce – sukces lub pora¿ka.

Badacze wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e systematycznie stosowane wsparcie
umo¿liwia polepszenie funkcjonowania osoby z upoœledzeniem umys³owym,
wyra¿aj¹ce siê tak¿e w podwy¿szeniu jakoœci ¿ycia, doœwiadczaniu poczucia
szczêœcia i pomyœlnoœci ¿yciowej. W tym zakresie jak¿e istotne by³oby rów-
nie¿ zapewnienie w procesie rehabilitacji miejsca na uczenie osoby z upoœle-
dzeniem umys³owym optymizmu i optymistycznego wyjaœniania siebie,
œwiata, innych. Nale¿y jednak zadbaæ, aby by³ to optymizm realny, który ma
mo¿liwie pe³ne odzwierciedlenie w rzeczywistoœci. Optymizm, który spra-
wia, ¿e osoba z upoœledzeniem umys³owym radzi sobie z sytuacjami ¿yciowy-
mi, osi¹ga cele sprawiaj¹ce jej radoœæ i daj¹ce nadziejê. W znaczenie takiej re-
habilitacji musimy sami uwierzyæ, a zgodnie z zapewnieniami Martina Selig-
mana, optymizmu mo¿na siê nauczyæ i mo¿na nim „zaraziæ” innych. 
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OPTYMIZM CZY PESYMIZM M£ODZIE¯Y Z LEKK¥ NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ 
INTELEKTUALN¥ W STYLU WYJAŒNIANIA SYTUACJI SUKCESU I PORA¯KI

Streszczenie

Humanistyczne idee, wnikaj¹c w praktykê rehabilitacyjn¹, coraz wyraŸniej podkreœlaj¹,
¿e pragnienia, nadzieje, radoœci, potrzeba szczêœcia to wa¿ne obszary ¿ycia i doznañ osób
niepe³nosparwnych intelektulanie. Przek³adanie koncepcji teoretycznych na praktykê reha-
bilitacyjn¹ jest niezbêdnym warunkiem realnego spe³niania tych wartoœci, które uznajemy
jako podstawowe: godnoœæ, podmiotowoœæ, autonomia, to¿samoœæ osoby niepe³nosprawnej.
Psychologia humanistyczna przekonuje, ¿e wa¿nym przedmiotem diagnozy „rozkwitu”
cz³owieka, tak¿e niepe³nosprawnego, mo¿na uznaæ jego optymizm ¿yciowy, optymistyczne
postrzeganie siebie, zdarzeñ, innych ludzi. Optymizm, pesymizm, style wyjaœniania, atry-
bucje Ÿróde³ sukcesu i pora¿ki to kategorie pojêciowe teorii poznawczych. Nadzieja i opty-
mizm wysoko wartoœciuj¹ charakter cz³owieka i stwarzaj¹ warunki doznawania szczêœcia
i pomyœlnoœci ¿yciowej. Zamierzeniem badawczym artyku³u jest rozpoznanie tego faktu
diagnostycznego w odniesieniu do m³odzie¿y z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 
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Teoretyczne podstawy prezentowanego w tym artykule postêpowania badawczego
opieraj¹ siê na koncepcji Martina Seligmana (1997), dotycz¹cej poznawczych zdolnoœci
cz³owieka w optymistycznym lub pesymistycznym wyjaœnianiu œwiata, zdarzeñ, sytua-
cji. Artyku³ podejmuje próbê diagnozy stylu wyjaœniania sytuacji sukcesu i pora¿ki, jaki
stosuje m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim w porównaniu z m³o-
dzie¿¹ w normie intelektualnej. 

Autorka zastanawia siê nad implikacjami psychologii pozytywnej dla rehabilitacji
i rozwa¿a mo¿liwoœæ wprowadzenia kategorii pojêciowej – pozytywna rehabilitacja,
w której szczególn¹ trosk¹ bêdzie siê otaczaæ to, co jest si³¹ cz³owieka niepe³nosprawne-
go intelektualnie, co daje mu szczêœcie, wzbudza optymizm i nadziejê.

S³owa kluczowe: psychologia pozytywna, teoria atrybucji, styl wyjaœniania, rehabilita-
cja humanistyczna, upoœledzenie umys³owe

OPTIMISM OR PESSIMISM OF YOUNG PEOPLE WITH MILD INTELLECTUAL
DISABILITY IN THE EXPLANATION STYLE OF SUCCESS AND FAILURE
SITUATIONS

Summary

Humanistic ideas that infiltrate the rehabilitation practice are emphasizing in a more and
more clear way that desires, hopes, joys, and the need for happiness are all important areas
of life and experiences of intellectually disabled people. Translating the theoretical concepts
into the rehabilitation practice is a vital condition to satisfy the values that we consider basic,
i.e.: dignity, subjectivity, independence, and identity of a disabled person. Humanistic psy-
chology reasons that practical optimism, optimistic perception of the self, events, and of other
people can be regarded as an important subject of a person’s „full-bloom” diagnosis, inclu-
ding a disabled person’s „full-bloom”. Optimism, pessimism, explanation styles, as well as
success and failure attributions constitute the concept categories of cognitive theories. Hope
and optimism are an important value judgment for a man’s character and they create condi-
tions for happiness and practical well-being. The paper’s research intent is the identification
of this diagnostic fact in reference to young people with mild intellectual disability.

The theoretical basis of the research procedure presented in this paper is founded on
Martin Seligman’s theory (1997) concerning a person’s cognitive abilities in explaining
the world, events and situations in an optimistic or pessimistic way. The paper makes an
attempt to diagnose the explanation style of success and failure situations used by young
people with mild intellectual disability in comparison with their nondisabled peers. 

The author ponders over the implications of positive psychology for the rehabilitation
and she considers the possibility of introducing a new concept category, i.e. a concept of
positive rehabilitation in which very good special care will be taken of what the strength
of an intellectually disabled person is, of what gives them happiness, and of what inspi-
res optimism and hope. 

Key words: positive psychology, attribution theory, explanation style, humanistic re-
habilitation, mental disability
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ROLA TELEWIZJI W PROCESIE KSZTA£TOWANIA
WIZERUNKU OSOBY NIEPE£NOSPRAWNEJ
INTELEKTUALNIE

Asymilacja kulturowa osoby niepe³nosprawnej intelektualnie, jako jeden
z g³ównych celów postêpowania rehabilitacyjnego, jest w du¿ej mierze uzale¿-
niona od relacji zachodz¹cych miedzy ni¹ a otoczeniem spo³ecznym. Relacje te
okreœla m.in. proces postrzegania osoby niepe³nosprawnej przez grupy spo³ecz-
ne, z którymi chce wchodziæ w interakcje. Proces ten jest wa¿nym regulatorem
wzajemnych stosunków interpersonalnych (K. Skar¿yñska, 1981).

Proces postrzegania interpersonalnego zwykle zachodzi w ka¿dej sytua-
cji spo³ecznej, której uczestnikami mog¹ byæ zarówno osoby niepe³nospraw-
ne intelektualnie, jak i o prawid³owym poziomie rozwoju umys³owego. Jed-
nym z podstawowych sk³adników spostrzegania interpersonalnego zwykle
jest ,,obiekt percepcji“, czyli osoba spostrzegana przez inne podmioty ucze-
stnicz¹ce w danej sytuacji spo³ecznej. Spostrzegane s¹ najczêœciej u osoby
bêd¹cej obiektem percepcji cechy zewnêtrzne, formy zachowania, stany psy-
chiczne, trwa³e w³aœciwoœci, sposoby realizowania zadañ (Tam¿e). W wy-
padku osoby niepe³nosprawnej, przypisywanie jej cech, a nastêpnie podda-
wanie ich ocenie przez otoczenie uwarunkowane jest w znacznym stopniu
,,stwierdzeniem innoœci fizycznej i generalizowanie jej na innoœæ psychicz-
n¹“ (A. Sêkowski, 1994, s. 34).

Osoby niepe³nosprawne intelektualnie najczêœciej spostrzegane s¹ jako
niezdolne i nie mog¹ce odnosiæ sukcesów, jednoczeœnie przypisywany im
jest brak odpowiedzialnoœci za w³asne postêpowanie. Przypisywanie i uo-
gólnianie tych cech wywo³aæ mo¿e uczucie lêku, niepewnoœci u osoby, która
zamierza wejœæ w interakcjê z osob¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie (S. Ko-
walik, 1996). Jednoczeœnie uruchamiane s¹ procesy kategoryzacji, czyli two-
rzenie grupy niepe³nosprawnych intelektualnie o okreœlonych cechach
odmiennych, niezgodnych z przyjêtymi standardami. Faktem kategoryzacji
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jest ,,domyœlne przypisywanie cech innych ni¿ obserwowane“ (M. Kamiñ-
ska-Feldman, 1994, s. 63), równoczeœnie nosz¹ce znamiona subiektywnoœci.
Czêsto uproszczone kategoryzacje s¹ wynikiem pos³ugiwania siê stereoty-
pami spo³ecznymi, wynikaj¹cymi ze schematycznej i niepe³nej wiedzy (Z.
Chlewiñski, I. Kurcz, 1992; M. Kamiñska-Feldman, 1994; C.W. Macrae, Ch.
Stangor, M. Hewstone, 1999). Prowadziæ to mo¿e do stereotypizacji i deper-
sonalizacji obejmuj¹cej m.in. wyró¿nion¹ spo³ecznie kategoriê osób niepe³-
nosprawnych intelektualnie. ,,Przestaj¹ one byæ spostrzegane jako pojedyn-
cze osoby posiadaj¹ce niepowtarzalny zestaw cech psychicznych i fizycz-
nych, pojawia siê natomiast anonimowy, zgeneralizowany obraz homoge-
nicznej zbiorowoœci“ (K. B³eszyñski, 2001, s. 87).

Percepcja osób niepe³nosprawnych intelektualnie oparta o procesy stere-
otypizacji i stygmatyzacji (naznaczenia) prowadziæ mo¿e do ujawnienia siê
ze strony œrodowiska spo³ecznego postaw negatywnych, nacechowanych
uprzedzeniami. Szczególnie w uprzedzeniu akcentowany jest sk³adnik
afektywny, natomiast poznawczy przyjmuje zwykle formê stereotypu.
Obydwa te sk³adniki okreœlaj¹ wystêpowanie sk³adnika behawioralnego,
czyli okreœlonych form zachowywania wobec podmiotu uprzedzenia.
W przypadku, gdy stereotyp oka¿e siê byæ sk³adnikiem uprzedzenia, to
wówczas ,,jego zwi¹zek z okreœlonym typem ustosunkowania staje siê nie-
rozerwalny“ (I. Kurcz, 201, s. 7).

Istotnym wyznacznikiem negatywnych postaw wobec ogó³u osób nie-
pe³nosprawnych, w tym tak¿e intelektualnie, s¹ uprzedzenia zwi¹zane ze
stereotypowymi opiniami dotycz¹cymi ich struktury psychofizycznej,
z podkreœleniem szczególnie dysfunkcji, a niedostrzeganiem potencja³u
rozwojowego tkwi¹cego w nich. Proces stereotypizacji obejmuj¹cy osoby
niepe³nosprawne intelektualnie mo¿e stanowiæ podstawê formu³owania
s¹dów i przekonañ, nadaj¹c tym osobom okreœlone znaczenie, zaliczaj¹c je
do specyficznej kategorii podmiotów, którym przypisywane s¹ w³aœciwo-
œci niezale¿nie od tego, czy je posiadaj¹ (bywa czêsto, ¿e ich wcale nie po-
siadaj¹). Tworzenie wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektualnie
opartego o atrybuty jej przypisywane, mog¹ wzbudzaæ odpowiednio do
ich znaczeñ negatywne emocje, m.in. w postaci lêku, niechêci, nadmierne-
go dystansu, lekcewa¿enia. Odpowiednio do nadanego znaczenia maj¹ce-
go wartoœæ ujemn¹ i negatywnych uczuæ, powstaje chêæ i d¹¿enie do agre-
sji wobec osoby niepe³nosprawnej intelektualnie, unikania kontaktów z ni¹
(H. Larkowa, 1991).

Przyjmuj¹c za³o¿enie podkreœlane bardzo mocno w pedagogice specjalnej,
zgodnie z którym osoba niepe³nosprawna intelektualnie powinna byæ trakto-
wana podmiotowo, z poszanowaniem jej godnoœci i niezbywalnych praw,
nale¿y podejmowaæ wielostronne kompleksowe dzia³ania na rzecz kszta³to-
wania w³aœciwego jej wizerunku. Nale¿y w zwi¹zku z tym przedstawiaæ oso-
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by niepe³nosprawne intelektualnie w ró¿nych sytuacjach interpersonalnych,
eliminuj¹c postawy oparte o uprzedzenia i stereotypowe s¹dy. Istotne zna-
czenie w procesie kszta³towania pozytywnych postaw wobec nich przyjmu-
j¹ m.in. dzia³ania ukierunkowane na tworzenie ,,(…) koncepcji cz³owieka nie-
pe³nosprawnego, zawieraj¹cej pozytywne przekonania o osobach niepe³no-
sprawnych, pozytywn¹ ocenê ich wartoœci, akceptacjê rozszerzonych stan-
dardów zmniejszaj¹cych, a nawet likwiduj¹cych dystans psychologiczny
miêdzy osobami sprawnymi a niepe³nosprawnymi“ (Tam¿e, s. 66).

W procesie tworzenia wspó³czesnej koncepcji osoby niepe³nosprawnej
intelektualnie niezwykle wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ œrodki masowej komunika-
cji, ,,(…) s¹ potê¿nym narzêdziem decyduj¹cym o miejscu osób niepe³no-
sprawnych w spo³eczeñstwie, zw³aszcza w kszta³towaniu postaw i spo³ecz-
nym zachowaniu wobec nich osób pe³nosprawnych (...). Udostêpniaj¹ wie-
dzê specjalistyczn¹ ogó³owi spo³eczeñstwa lub okreœlonym grupom spo³ecz-
nym. Podsuwaj¹ ludziom pe³nosprawnym wzorce zachowania siê wobec lu-
dzi niepe³nosprawnych i odwrotnie“ (A. Hulek, 1991, s. 19).

Media, czyli œrodki masowego przekazu, traktowane s¹ jako instytucje
i urz¹dzenia, za pomoc¹ których kieruje siê okreœlone treœci do licznych grup
spo³ecznych. Zalicza siê do nich przede wszystkim wysokonak³adow¹ prasê,
radio, telewizjê, fonografiê, szeroko dystrybuowane filmy kinowe i wideoka-
sety oraz wydawane w wielkich nak³adach ksi¹¿ki (Z.E. Banaszkiewicz, 2000).

Szczególn¹ rolê wœród wyró¿nionych mass mediów odgrywa telewizja,
pe³ni¹c szereg funkcji, m.in. informacyjn¹, edukacyjno-wychowawcz¹, sty-
muluj¹c¹, wzorowotwórcz¹. Audycje telewizyjne docieraj¹ do ró¿norod-
nych œrodowisk spo³ecznych kszta³tuj¹c ich pogl¹dy, nastawienia do wielu
zjawisk spo³ecznych1. 

Ze wzglêdu na masowoœæ oddzia³ywania telewizja, w zale¿noœci od for-
my, treœci programu, ma pierwszoplanowe znaczenie w tworzeniu wizerun-
ku osoby niepe³nosprawnej, w tym niepe³nosprawnej intelektualnie. Wa¿ne,
aby wizerunek ten nie opiera³ siê na stereotypie, czyli ,,(…) funkcjonuj¹cym
w œwiadomoœci spo³ecznej, skrótowym, uproszczonym i zabarwionym war-
toœciuj¹co obrazie rzeczywistoœci, odnosz¹cym siê do osób, grup spo³ecz-
nych, rzeczy, instytucji itp. Czêsto stereotyp oparty jest na niepe³nej lub fa³-
szywej wiedzy o œwiecie, utrwalony jednak przez tradycje z trudem ulega
zmianom“ (M. Szymczak 1992, s. 139).

Wa¿ne jest, aby œrodki masowego przekazu, w tym telewizja, nie tworzy³y
wizerunku osoby niepe³nosprawnej opartego o stereotypy (A. Shearer, 1984):
– jako wiecznego ,,dziecka“, niezdolnego do tego by dorosn¹æ i wyjœæ poza

kr¹g dzieciêcego rozumowania i dzieciêcej zale¿noœci,
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– jako osoby pozbawionej zdolnoœci racjonalnego myœlenia i spostrzegania
w³asnego otoczenia,

– jako osoby godnej po¿a³owania, skazanej na to, by wieœæ ¿ycie tragiczne
i przysparzaæ smutku wszystkim osobom z otoczenia.
Prze³amuj¹c utarte pogl¹dy oparte o stereotypy, konieczne jest akcento-

wanie cech pozytywnych w wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektu-
alnie. Czyli trzeba zgodziæ siê z pogl¹dem A. Shearer (Tam¿e, s. 3), ¿e ,,(…)
nie istnieje coœ takiego jak naturalny obraz osoby upoœledzonej umys³owo.
Dopóki nie sprawimy, ¿e bêdzie on pozytywny, ludzie bêd¹ szukali po-
twierdzenia dla swych negatywnych przekonañ niezale¿nie od tego, czy
bêd¹ to czyniæ œwiadomie czy nie“. Dlatego te¿, ,,(…) nie wystarczy poka-
zywaæ obraz negatywny i dopiero mówiæ czy pisaæ o jego alternatywie. Si-
³a przekazu jest zbyt du¿a. Ludzie najczêœciej zapamiêtuj¹ jedynie nega-
tywne zdjêcia, potwierdzaj¹ce ich g³êboko zakorzenione lêki i uprzedze-
nia“ (Tam¿e, s. 8).

Na prze³omie XX i XXI w. coraz powszechniejsze staje siê przekonanie
o koniecznoœci kszta³towania wizerunku osoby niepe³nosprawnej przez
œrodki masowego przekazu. Zarysowuje siê jednoczeœnie tendencja tworze-
nia tego wizerunku opartego o potencjalne mo¿liwoœci tkwi¹ce w niej. W de-
klaracjach i apelach formu³owanych przez przedstawicieli mass mediów ak-
centowany jest w sposób jednoznaczny kierunek prezentowania osób niepe³-
nosprawnych. Wyrazem zarysowuj¹cej siê tendencji s¹ m.in. nastêpuj¹ce
oœwiadczenia formu³owane w kodeksach i zasadach etyki dziennikarskiej:
– ,,Nale¿y dbaæ o to, by nikt nie poczu³ siê dotkniêty z powodu u³omnoœci

fizycznych, psychicznych czy choroby“ (Zasady etyki dziennikarskiej Telewi-
zji Polskiej S.A.),

– ,,Trzeba dbaæ o to, by nie uraziæ osób niepe³nosprawnych fizycznie lub
psychicznie, starych i chorych, ¿yciowo nieporadnych“ (Kodeks Etyki
Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),

– ,,Dziennikarz mo¿e jedynie wówczas informowaæ (...) o u³omnoœci (...)
osób, gdy ma to istotne znaczenie. Dziennikarz nie powinien ani opraco-
wywaæ, ani upowszechniaæ materia³ów mog¹cych wywo³ywaæ dyskrymi-
nacjê, oœmieszanie, uprzedzenia lub nienawiœæ z powy¿szych powo-
dów“(Kodeks postêpowania Brytyjskiego Zwi¹zku Dziennikarzy),

– ,,Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, by nie poni¿aæ i nie oœmieszaæ
ludzi, a tym samym telewidzów, którzy cierpi¹ na fizyczne lub psychicz-
ne u³omnoœci b¹dŸ choroby“ (Amerykañski Kodeks Dziennikarza Telewizji),

– ,,Trzeba pokazywaæ ludzi niepe³nosprawnych w normalnych sytuacjach
spo³ecznych, akcentowaæ ich ludzkie mo¿liwoœci jako obywateli maj¹cych
równe prawa choæ nierówne szanse. Trzeba, aby zobaczono ich jako ludzi
aktywnych, wnosz¹cych wk³ad w dobro wspólne“ (Apel – Polska Rada Ety-
ki Mediów).
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Cel i metoda badañ

W pe³ni identyfikuj¹c siê z treœciami zawartymi w wymienionych doku-
mentach uznano za wskazane, okreœliæ stopieñ i zakres zainteresowania te-
lewizji – jednego z g³ównych œrodków masowego przekazu – tworzeniem
wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektualnie.

Szczegó³owe cele badañ dotyczy³y uzyskania odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania:
– Jaka jest czêstotliwoœæ prezentowania programów, serwisów informacyj-

nych w telewizji poœwiêconych osobom niepe³nosprawnym intelektualnie?
– Jakie najczêœciej pojawiaj¹ siê w telewizji opracowania tematyczne poru-

szaj¹ce ró¿ne aspekty egzystencji osób niepe³nosprawnych intelektualnie?
– Jakie atrybuty okreœlaj¹ce wizerunek osoby niepe³nosprawnej intelektual-

nie prezentowane s¹ w programach telewizyjnych?
– Jakie mo¿na stwierdziæ ró¿nice miêdzy Telewizj¹ Polsk¹ S.A. a telewizj¹ Polsat SA

w zakresie eksponowania wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektualnie?
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, przeprowadzona

zosta³a analiza jakoœciowa dokumentów2.  Przedmiotem analizy by³y wye-
mitowane w telewizji publicznej i komercyjnej w latach 1999–2003 programy
krótko- i d³ugometra¿owe oraz wiadomoœci zawarte w serwisach informa-
cyjnych, ukazuj¹ce ró¿norodne sfery ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelek-
tualnie. Miejscem badañ by³y nastêpuj¹ce struktury organizacyjne telewizji:
– Dzia³ Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej SA,
– Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej,
– Archiwum telewizji Polsat S.A.,
– Archiwum Dzia³u Informacyjnego telewizji Polsat S.A.

Wybór Telewizji Polskiej S.A. i telewizji Polsat S.A. podyktowany by³ fak-
tem najwy¿szej ogl¹dalnoœci. Ogl¹dalnoœæ w roku 2003 okreœlonych stacji te-
lewizyjnych przedstawia³a siê nastêpuj¹co: TVP I – 26,29%, TVP II – 20,63%,
Polsat – 16, 30%, TVN – 13,85%, TV 4 – 3,85%, TV 3 – 4,82%, TV 7 – 1,87%3. 

Wyniki badañ

Kszta³towanie wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektualnie
w otwartym œrodowisku spo³ecznym pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku
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z propagowaniem o niej wiedzy uwzglêdniaj¹cej ró¿norodne aspekty jej eg-
zystencji. W tym zakresie, jak ju¿ podkreœlano, jedn¹ z wa¿niejszych funkcji
pe³ni¹ œrodki masowego przekazu, a szczególnie telewizja. 

O stopniu zainteresowania telewizji problematyk¹ zwi¹zan¹ z mo¿liwo-
œciami psychospo³ecznego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie œwiadczy zarówno czêstotliwoœæ, jak i charakter emitowanych tre-
œci w programach telewizyjnych. Dlatego te¿ na podstawie materia³ów ar-
chiwalnych ustalona zosta³a liczba wyemitowanych w Telewizji Polskiej S.A.
(I i II program) i komercyjnej Polsat S.A. w latach 1999–2003 audycji koncen-
truj¹cych siê wokó³ ró¿norodnej problematyki zwi¹zanej z egzystencj¹ osób
niepe³nosprawnych intelektualnie. Ujêcie iloœciowe opiera siê na analizie
dwóch kategorii materia³ów. Pierwsza ujmuje materia³ filmowy krótko-
i d³ugometra¿owy (reporta¿e, relacje studyjne, wywiady, filmy dokumental-
ne, programy cykliczne). Drug¹ stanowi¹ aktualne informacje z kraju i ze
œwiata nadawane w serwisach informacyjnych.

W ramach wyró¿nionej pierwszej kategorii opartej o ró¿norodny materia³
filmowy liczba wyemitowanych audycji w Telewizji Polskiej S.A. (program
I i II) przedstawia siê nastêpuj¹co: rok 1999 – 14 audycji, rok 2000 – 3 audy-
cje, rok 2001 – 4 audycje, rok 2003 – 6 audycji. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w roku
1999 r. emitowane by³y równolegle dwa cykle audycji: ,,Tacy sami“ i ,,Dzie-
ci takie jak nasze“, st¹d wskaŸnik liczbowy (N = 14) w zestawieniu z inny-
mi latami jest najwiêkszy. Jednoczeœnie trzeba uwzglêdniæ fakt, ¿e cykle wy-
mienionych audycji podejmowa³y wiele istotnych tematów dotycz¹cych
osób niepe³nosprawnych, w tym równie¿ odnosz¹ce siê tylko do niepe³no-
sprawnych intelektualnie. Warto podkreœliæ, ¿e cykliczne formy wyemito-
wanych audycji podbudowane by³y autorytetami znacz¹cych osób, jako
uczestników, recenzentów, dyskutantów, reprezentuj¹cych dyscypliny nauk:
psychologicznych, socjologicznych, prawniczych.

Autorzy wyemitowanych audycji na antenie programu I i II TVP w ra-
mach materia³u filmowego poruszali zagadnienia, które tworzy³y okreœlone
struktury tematyczne.

Kategorie struktur tematycznych oraz ich liczba prezentowanych w TVP
– program I i II – w latach 1999–2003 przedstawia siê nastêpuj¹co:
– ,,twórczoœæ niepe³nosprawnych intelektualnie“ – 10 audycji,
– ,,rola oœrodków szkolno-wychowawczych w procesie rehabilitacji spo³ecz-

nej osób niepe³nosprawnych intelektualnie“ – 7 audycji,
– ,,interakcje emocjonalne zachodz¹ce miêdzy osobami niepe³nosprawnymi

intelektualnie ze zró¿nicowaniem na p³eæ“ – 4 audycje,
– ,,monografie wybranych aspektów funkcjonowania spo³ecznego osób nie-

pe³nosprawnych intelektualnie“ – 3 audycje,
– ,,inicjatywy spo³eczne podejmowane na rzecz osób niepe³nosprawnych in-

telektualnie“ – 3 audycje,
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– ,,procedury postêpowania rehabilitacyjnego w stosunku do osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie“ – 3 audycje,

– ,,inne tematy“ – 6 audycji.
Najczêœciej by³a podejmowana tematyka twórczoœci niepe³nosprawnych

intelektualnie. Eksponowanie aktywnoœci artystycznej tej grupy osób mog³o
odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w procesie tworzenia przychylnych nastawieñ œro-
dowiska spo³ecznego, doceniaj¹cych ró¿ne formy ekspresji przejawianej
przez te osoby.

Uwzglêdniaj¹c drug¹ wyró¿nion¹ kategoriê materia³u obejmuj¹cego ser-
wisy informacyjne z kraju i ze œwiata, poruszaj¹ce m.in. ró¿norodne aspek-
ty ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie, nale¿y podkreœliæ, ¿e ze
wzglêdów iloœciowych materia³ ten by³ wielce znacz¹cy. Bior¹c pod uwagê
pojawiaj¹ce siê na wizji informacje o osobach niepe³nosprawnych intelektu-
alnie opatrzone materia³em filmowym oraz w formie czystego przekazu ust-
nego, wyró¿niæ mo¿na liczbê informacji pojawiaj¹cych siê na antenie I i II
programu TVP w kolejnych latach: 1999 (29 informacji), rok 2000 (37 infor-
macji), rok 2001 (14 informacji), rok 2002 (28 informacji), rok 2003 (25 infor-
macji). W analizie iloœciowej nie uwzglêdnione zosta³y materia³y pochodz¹-
ce z relacji telewizyjnych, które pojawia³y siê w takiej samej formie i o takiej
samej treœci w kilku dziennych emisjach tego samego serwisu informacyjne-
go. Nie uwzglêdniono tak¿e tych informacji, które podejmowa³y ten sam te-
mat opatrzony takim samym materia³em filmowym, a nadawane by³y
w ró¿nych serwisach informacyjnych.

Treœci przekazywane w serwisach informacyjnych w latach 1999–2003
dotyczy³y szczególnie: 
– inicjatyw spo³ecznych zorientowanych na osoby niepe³nosprawne intelek-

tualnie, wspomagaj¹cych ich proces integracji spo³ecznej i edukacyjnej;
– postanowieñ i dzia³añ ministerialnych dotycz¹cych szkolnictwa, pracy,

mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej wobec osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie;

– przejawów aktywnoœci spo³ecznej osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Istotnym zagadnieniem dotycz¹cym kreowania wizerunku osób niepe³-

nosprawnych intelektualne jest okreœlenie roli, jak¹ odgrywa w tym zakre-
sie komercyjna telewizja. Uwzglêdniono w zwi¹zku z tym telewizjê Polsat
S.A., znajduj¹c¹ siê w latach 1999–2003 na drugim miejscu ogl¹dalnoœci.

Zanalizowany materia³ archiwalny wskazuje na mniejszy udzia³ telewizji
Polsat S.A. w zestawieniu z Telewizj¹ Polsk¹ S.A. w podejmowaniu tematów
zwi¹zanych z osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie. 

W kategorii obejmuj¹cej materia³ filmowy krótko- i d³ugometra¿owy poja-
wia³y siê na wizji w latach 1999–2003 audycje omawiaj¹ce zagadnienia zwi¹-
zane z osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie, które pochodzi³y z jedne-
go Ÿród³a redakcyjnego. By³a nim Redakcja Programów Religijnych, zajmuj¹-
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ca swój czas antenowy w ka¿d¹ niedzielê o godz. 7 rano. £¹cznie w ci¹gu czte-
rech lat telewizja Polsat S.A. wyemitowa³a szeœæ audycji poœwiêconych oso-
bom niepe³nosprawnym intelektualnie: w roku 1999 (1 audycja), w roku 2000
(1 audycja), w roku 2002 (2 audycje) i w roku 2003 (2 audycje).

Obszar tematyczny emitowanych programów na antenie Polsat obejmo-
wa³ treœci zwi¹zane z:
– podejmowanymi dzia³aniami rehabilitacyjnymi na terenie oœrodków opie-

kuñczo-wychowawczych (3 audycje);
– twórczoœci¹ osób niepe³nosprawnych intelektualnie (2 audycje);
– prezentacj¹ wybranych aspektów historii ¿ycia osób niepe³nosprawnych

intelektualnie – ujêcie monograficzne ( 1 audycja).
Wiedza prezentowana w serwisach informacyjnych telewizji Polsat na te-

mat osób niepe³nosprawnych intelektualnie w latach 1999–2003 w ujêciu ilo-
œciowym przedstawia³a siê nastêpuj¹co: rok 1999 – 4 audycje, rok 2000 – 7
audycji, rok 2001 – 2 informacje, rok 2002 – 7 informacji, rok 2003 – 6 infor-
macji.

Informacje emitowane w serwisach dotyczy³y konkretnych wydarzeñ,
inicjatyw i relacji z bezpoœrednim udzia³em osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie. Informacje te tworzy³y nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
– ekspozycja dramatycznych wydarzeñ spo³ecznych, których uczestnikami

by³y osoby niepe³nosprawne intelektualnie (9 informacji),
– aktywnoœæ sportowa osób niepe³nosprawnych intelektualnie (2 informacje),
– podejmowane inicjatywy na rzecz integracji osób niepe³nosprawnych inte-

lektualnie ze œrodowiskiem (5 informacji),
– reformy systemu rehabilitacji (5 informacji),
– inne tematy (3 informacje).

Porównuj¹c publiczn¹ telewizjê z komercyjn¹ Polsat w zakresie liczebno-
œci i zró¿nicowania problematyki dotycz¹cej osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie, mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– publiczna Telewizja Polska wyraŸnie dominowa³a nad telewizj¹ Polsat

w zakresie liczby wyemitowanych programów oraz paneli serwisowych
dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych intelektualnie,

– publiczna Telewizja Polska pokazywa³a szersze spektrum tematyczne od-
nosz¹ce siê do osób niepe³nosprawnych intelektualnie ani¿eli Telewizja
Polsat.
Analiza iloœciowa archiwalnych materia³ów dotycz¹cych prezentacji zaga-

dnieñ zwi¹zanych z rozwojem i mo¿liwoœciami osób niepe³nosprawnych in-
telektualnie œwiadczy o tym, ¿e zarówno publiczna Telewizja Polska, jak i ko-
mercyjna Polsat widz¹ celowoœæ opracowywania i emitowania programów
filmowych i informacyjnych, które uwzglêdniaj¹ ¿ywotne interesy tych osób.

Pojawia siê natomiast pytanie, na ile emitowane materia³y programowe
(filmowe) cyklicznie i niecyklicznie oraz informacyjnie (pojawiaj¹ce siê w ser-
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wisach informacyjnych) Telewizji Polskiej i telewizji Polsat przybli¿aj¹ wie-
dzê o zjawisku niepe³nosprawnoœci intelektualnej i tym samym wyzwalaj¹
pozytywne nastawienia otoczenia do osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹. Postawy spo³eczne afirmuj¹ce osobê niepe³nosprawn¹ intelektualnie
w du¿ej mierze zale¿¹ od ekspozycji jej wizerunku opartego o zespó³ cech
pomniejszaj¹cych ró¿nice, jakie mog¹ zachodziæ miêdzy ni¹ a osobami pe³no-
sprawnymi. Akcentowanie w materia³ach (programowych i informacyjnych)
mo¿liwoœci rozwojowych osób niepe³nosprawnych intelektualnie, ich d¹¿eñ
do zaznaczenia swojej to¿samoœci w interakcjach z otoczeniem wp³ywaæ mo-
¿e tak¿e na eliminowanie stosunku otoczenia do zjawiska niepe³nosprawno-
œci intelektualnej opartego o stereotypy, schematy, uprzedzenia.

Analiza jakoœciowa struktury semantycznej obrazu i s³owa dokumentów
krótko- i d³ugometra¿owych omawiaj¹cych problematykê niepe³nospraw-
noœci intelektualnej wskazuje, ¿e zarówno Telewizja Polska, jak i telewizja
Polsat przedstawiaj¹ ró¿norodne aspekty funkcjonowania psychospo³eczne-
go osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Zdecydowana wiêkszoœæ progra-
mów telewizyjnych ukazuje pozytywne atrybuty okreœlaj¹ce wizerunek oso-
by niepe³nosprawnej intelektualnie, zdolnej do zaznaczenia swojego ,,Ja"
w ró¿norodnych sytuacjach spo³eczno-zadaniowych oraz swojej normalno-
œci w rozwi¹zywaniu podstawowych zadañ ¿yciowych. Podkreœlane s¹ tak-
¿e w wielu programach telewizyjnych mo¿liwoœci ujawniania przez osoby
niepe³nosprawne intelektualnie ekspresji twórczej.

Eksponowanie aktywnoœci twórczej osób niepe³nosprawnych intelektual-
nie z jednoczesnym podkreœlaniem ich rzeczywistych sukcesów osi¹ganych
w ró¿norodnych dziedzinach – teatralnej, plastycznej, muzycznej, choreo-
graficznej – pojawia³o siê w wielu programach. Miêdzy innymi œwiadcz¹
o tym dokumentalne materia³y filmowe:
– reporta¿e z Miêdzynarodowego Spotkania z Twórczoœci¹ Osób Upoœle-

dzonych Umys³owo w Gdañsku (,,Tacy sami“ 16.06.1999, TVP P.II) oraz cy-
kliczna audycja ,,Dzieci takie jak nasze“ (29.01.1999, TVP P.I),

– relacje z przebiegu spektakli teatralnych (,,Spróbujmy razem“, 24.01.2002,
TVP P.II, ,,W drodze“, 2000 r., 2003, TV Polsat),

– relacje z wystaw malarskich ukazuj¹cych autorów niepe³nosprawnych in-
telektualnie (,,Tacy sami“ 17.12.1999 r., TVP P.II, 16.09.1999 r., TVP P.II),

– prezentacje twórczoœci muzyczno-wokalnej zespo³ów ,,Mazowiacy“, ,,Na
Górze“ (,,Tacy sami“ 22.04.1999 r., TVP P.II, ,,Raj“ 26.02.2002, 23.08.2002
TVP P.I).
Wa¿n¹ kwesti¹ w procesie przekazywania wiedzy o osobach niepe³no-

sprawnych intelektualnie jest prezentowanie ró¿norodnych form, metod od-
dzia³ywania rehabilitacyjnego z jednoznacznym akcentowaniem ich sku-
tecznoœci. Pokazywanie funkcji psychokorekcyjnej, ró¿norodnych form i me-
tod rehabilitacyjno-terapeutycznych mo¿e stanowiæ wa¿ny wyznacznik
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kszta³towania wizerunku osoby niepe³nosprawnej jako podatnej na celowe
intencjonalne oddzia³ywania, zdolnej do osi¹gania coraz wy¿szych stadiów
rozwoju osobowego.

Zró¿nicowanie procedur postêpowania rehabilitacyjno-terapeutycznego
wspieraj¹ce rozwój osób niepe³nosprawnych intelektualnie znajdowa³y
swoje odzwierciedlenie w materia³ach filmowych emitowanych przez tele-
wizjê. Odbiorca tych programów uzyskiwa³ wiedzê o mo¿liwoœciach wyko-
rzystania w procesie wspierania w rozwoju osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie, np.: hipoterapii (,,Polskie stada“, 2001 r., TVP P.II), lalkoterapii
(,,Dzieci takie jak nasze“, 2000 r., TVP P.II), chromoterapii (,,Dzieci takie jak
nasze“, 2000, TVP P.I), socjoterapii (,,Tacy sami“, 2000 r., TVP P.II).

Na proces ograniczania przekonañ o ca³kowitym braku kompetencji spo-
³ecznej osób niepe³nosprawnych intelektualnie mo¿e wp³ywaæ prezentacja
ich mo¿liwoœci efektywnego funkcjonowania w okreœlonych sytuacjach spo-
³ecznych. Znacz¹c¹ rolê w tym zakresie mog³y spe³niaæ audycje programo-
we ukazuj¹ce rzeczywiste przejawy ich dojrza³oœci spo³ecznej, np. emitowa-
ne przez telewizjê Polsat w katolickim cyklu ,,W drodze“ (dokument ,,Inny
Œwiat“, 2000 r.) oraz reporta¿e filmowe wyemitowane przez Telewizjê Pol-
sk¹ (,,Raj“, 2002 , TVP P.I), ,,St¹d widaæ Pary¿“, ,,O tych, co widz¹ Boga w lu-
dziach, 1999 r., TVP P.II). W materia³ach tych ukazany jest obraz osób nie-
pe³nosprawnych intelektualnie posiadaj¹cych znacz¹cy poziom motywacji
i umiejêtnoœci koniecznych do:
– wchodzenia w pozytywne interakcje emocjonalne z otoczeniem,
– wspó³dzia³ania z innymi i wykonywania ró¿nych zadañ spo³ecznych wa¿-

nych dla funkcjonowania grupy,
– formu³owania komunikatów werbalnych o swoich marzeniach, planach

¿yciowych.
Jednoczeœnie w wymienionych dokumentach filmowych ukazana zosta-

³a sfera emocji, potrzeb nie ró¿nicuj¹cych osoby niepe³nosprawnej intelektu-
alnie od jej otoczenia.

Nie pomijana by³a w audycjach telewizyjnych wa¿na kwestia, jak¹ jest
seksualnoœæ osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Przyk³adem tego s¹ do-
kumenty filmowe zawarte w audycjach z cyklu ,,Tacy sami“ (28.01.2000 r.
TVP P.II), reporta¿ach ,,Rozwój“ (31.10.2001 r., TVP P.I), poruszaj¹cych
zwi¹zki emocjonalne osó,b niepe³nosprawnych intelektualnie.

W materia³ach obrazuj¹cych potencja³ tkwi¹cy w osobach niepe³nospraw-
nych intelektualnie znalaz³y siê tak¿e dokumenty filmowe ukazuj¹ce mo¿li-
woœci osi¹gania przez nie znacznej sprawnoœci fizycznej, koniecznej do upra-
wiania turystyki górskiej (,,Tacy sami“, 16.09.1999 r., TVP P.II) i uprawiania
sportu – reporta¿ z olimpiad specjalnych (,,Tacy sami“ 16.06.1999 r. TVP P. II).

Obraz osób niepe³nosprawnych intelektualnie mo¿e byæ równie¿ kszta³-
towany przez serwisy informacyjne podawane przez telewizjê. Serwisy in-
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formacyjne s¹ specyficznym sposobem przekazywania faktów w postaci
opisu z pomijaniem formu³owania s¹dów oceniaj¹cych dane zjawisko (M.
Mrozowski, 2001). St¹d wa¿ne jest przedstawianie ró¿norodnych zdarzeñ
zwi¹zanych z funkcjonowaniem osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Materia³ filmowy zgromadzony przez Telewizyjn¹ Agencjê Informacyjn¹
(Telewizja Polska S.A.) oraz telewizjê Polsat traktuje wielow¹tkowo proble-
matykê osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Serwisy informacyjne w la-
tach 1999–2003 szczególnie przekazywa³y treœci zwi¹zane z inicjatywami
podejmowanymi z racji og³aszanych apeli, oœwiadczeñ w ramach: ,,Dni Wal-
ki z Dyskryminacj¹ Osób Niepe³nosprawnych“, ,,Europejskiego Dnia God-
noœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹“, ,,Europejskiego Roku
2003 Osób Niepe³nosprawnych“.

Materia³ informacyjny przekazywany w telewizyjnych wiadomoœciach
(szczególnie du¿a ogl¹dalnoœæ) podkreœla³ koniecznoœæ zauwa¿ania:
– ,,ludzkiej obojêtnoœci na sprawy osób niepe³nosprawnych intelektualnie"

(,,Kurier“ 05.05.2003 TVP),
– dystansu emocjonalnego przejawianego w stosunku do osób niepe³no-

sprawnych intelektualnie, które ,,nie s¹ gorsze, chc¹ byæ akceptowane i ko-
chane“(,,Kurier“ 05.05.2003 r.),

– ograniczeñ do opieki zdrowotnej (,,Panorama" 05.07.2001 TVP).
Widz móg³ tak¿e, na podstawie przekazywanego materia³u informacyj-

nego, uzyskaæ wiedz¹ o mo¿liwoœciach osób niepe³nosprawnych intelektu-
alnie integrowania siê ze œrodowiskiem spo³ecznym poprzez fakt:
– zamieszkiwania w blokach wybranych dla osób niepe³nosprawnych inte-

lektualnie i pe³nosprawnych (,,Panorama“ 04.04.2003 r., ,,Teleku-
rier“26.09.2001 r.),

– uczestniczenia we wspólnym rejsie integracyjnym (,,Telekurier“ 05.05.1999 r.).
Znacz¹ca by³a te¿ rola materia³ów informacyjnych w procesie kszta³towa-

nia wiedzy o mo¿liwoœciach osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Wiele
uwagi telewizja poœwiêca³a Igrzyskom Paraolimpijskim, sukcesom odnoszo-
nym m.in. przez osoby niepe³nosprawne intelektualnie (,,Panorama“
10.19.2000 r.,TVP, ,,Informacje“ 24.02.2000 r., 06.06 2002 r., Polsat).

Wiele serwisów informacyjnych przedstawia³o obraz kliniczny osoby
niepe³nosprawnej intelektualnie (,,Wiadomoœci“ 10.08.2003 r., TVP P. I) oraz
procedury postêpowania rehabilitacyjnego (,,Kurier“ 05.05.2002, ,,Panora-
ma“ 11.05.2000 r.)

Podsumowanie

Trzeba z uznaniem podkreœliæ, ¿e Telewizja Polska z roku na rok powiêk-
sza czas antenowy poœwiêcony osobom niepe³nosprawnym. Ukazywanie
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osób niepe³nosprawnych w codziennym ¿yciu stwarzaæ mo¿e podstawy do
intensyfikowania procesu ich integracji spo³ecznej. Jednoczeœnie prezentacja
osób niepe³nosprawnych w ró¿nych sytuacjach interpersonalnych,
w których ujawniaj¹ reakcje spo³ecznie aprobowane, mo¿e minimalizowaæ
b¹dŸ nawet eliminowaæ negatywne stereotypy ich wizerunku (M. Marek-
-Ruka, 2004).

Liczba i charakter audycji oraz informacji emitowanych przez TVP S.A.
i komercyjny Polsat S.A. w latach 1999–2003 œwiadczy o dostrzeganiu tak¿e,
obok innych kategorii niepe³nosprawnoœci, ró¿nych aspektów ¿ycia osób
niepe³nosprawnych intelektualnie. Audycje cykliczne i niecykliczne oraz in-
formacje filmowe ukaza³y m.in.:
– bogactwo prze¿ywanych przez osoby niepe³nosprawne emocji,
– aktywnoœæ artystyczn¹ i sportow¹ uwieñczon¹ rzeczywistymi sukcesami,
– osi¹gane w procesie rehabilitacji zdolnoœci i umiejêtnoœci konieczne do

wchodzenia w pozytywne interakcje z otoczeniem spo³ecznym,
– przyswajane umiejêtnoœci, wa¿ne dla formu³owania i przekazywania ko-

munikatów o w³asnych spostrze¿eniach, potrzebach czy emocjach.
Akcentowanie w programach telewizyjnych oczekiwanych spo³ecznie

cech osób niepe³nosprawnych intelektualnie stanowiæ mo¿e podstawê
kszta³towania pozytywnych nastawieñ do nich, a eliminowania uprzedzeñ
i zjawiska stygmatyzacji spo³ecznej.

Wskazane by³oby przeprowadzenie badañ o charakterze sonda¿owym,
które mia³yby na celu ukazanie wp³ywu okreœlonych programów telewizyj-
nych na zmiany, jakie zachodz¹ w œwiadomoœci spo³ecznej odnoœnie percep-
cji osoby niepe³nosprawnej intelektualnie. Wyniki tych badañ mog³yby sta-
nowiæ zarys doskonalenia form przekazywanych przez telewizjê, w których
znacz¹ce miejsce znajdowa³aby osoba niepe³nosprawna intelektualnie.

Nale¿y w pe³ni doceniaæ znaczenie telewizji w kszta³towaniu opinii spo³ecz-
nej opartej na wiedzy i przekonaniach o mo¿liwoœciach rozwoju osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie. Jednoczeœnie zachodzi wyraŸna potrzeba zwiêksza-
nia liczby emitowanych przez telewizjê filmów dokumentalnych, reporta¿y
ukazuj¹cych osi¹gniêcia tych osób, a tak¿e ich zmaganie siê z w³asn¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ i trudami, jakie niesie codziennoœæ i wymaga ¿ycie spo³eczne.
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ROLA TELEWIZJI W PROCESIE KSZTA³TOWANIA WIZERUNKU OSOBY
NIEPE£NOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

Streszczenie

Ze wzglêdu na masowoœæ oddzia³ywania telewizja w zale¿noœci od formy, treœci pro-
gramu ma pierwszoplanowe znaczenie w tworzeniu wizerunku osoby niepe³nosprawnej
w tym intelektualnie. Wa¿ne, aby nie opiera³ siê on o stereotyp, czyli ,,funkcjonuj¹cy
w œwiadomoœci spo³ecznej, skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartoœciuj¹co obraz
rzeczywistoœci, odnosz¹cy siê do osób, grup spo³ecznych, rzeczy, instytucji, itp. Czêsto
oparty jest na niepe³nej lub fa³szywej wiedzy o œwiecie, utrwalony jednak przez tradycje
z trudem ulega zmianom“ (M. Szymczak, 1992, s.1391).

Trzeba z uznaniem podkreœliæ, ze Telewizja Polska z roku na rok powiêksza czas an-
tenowy poœwiêcony osobom niepe³nosprawnym. Ukazywanie osób niepe³nosprawnych
w codziennym ¿yciu stwarzaæ mo¿e podstawy do intensyfikowania procesu ich integra-
cji spo³ecznej. Jednoczeœnie prezentacja osób niepe³nosprawnych w ró¿nych sytuacjach
interpersonalnych, w których ujawniaj¹ reakcje spo³ecznie aprobowane, mo¿e minimali-
zowaæ b¹dŸ nawet eliminowaæ negatywne stereotypy o ich mo¿liwoœciach (M. Marek-
Ruka, 2004).

Liczba i charakter audycji oraz informacji emitowanych przez TVP S.A. i komercyjny
Polsat S.A. w latach 1999–2003, œwiadczy o dostrzeganiu tak¿e obok innych kategorii nie-
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pe³nosprawnoœci ró¿nych aspektów ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Audy-
cje cykliczne i niecykliczne oraz informacje filmowe ukaza³y m.in. ich:
– bogactwo prze¿ywanych doznañ emocjonalnych,
– aktywnoœæ artystyczn¹ i sportow¹ uwieñczon¹ rzeczywistymi sukcesami,
– osi¹gane w procesie rehabilitacji zdolnoœci i umiejêtnoœci konieczne do wchodzenia

w pozytywne interakcje z otoczeniem spo³ecznym,
– przyswajane umiejêtnoœci wa¿ne dla formu³owania i przekazywania komunikatów

o w³asnych spostrze¿eniach, potrzebach, emocjach.
S³owa kluczowe: mass media, telewizja publiczna, telewizja komercyjna, stereotypiza-

cja, uprzedzenia, tolerancja, stygmatyzacja spo³eczna

THE TELEVISION'S ROLE IN THE PROCESS OF CREATING AN INTELLECTUALLY 
DISABLED PERSON'S IMAGE

Summary

Depending on the program's form and its content, television is of the utmost impor-
tance in creating a disabled person's image, including this of an intellectually disabled
person, because of its mass influence. It is important that this image is not based on a ste-
reotype, i.e. on „a picture of reality which is oversimplified and tinged with judgment,
which relates to people, social groups, things, institutions, etc. and which is present in so-
cial consciousness. It is often based on incomplete or false knowledge of the world and
it does not undergo any changes easily since it is consolidated by tradition“ (M. Szym-
czak, 1992, p. 1391).

It is necessary to acknowledge and emphasize that the Polish Television is increasing
broadcasting time dedicated to disabled people by the year. Presenting disabled people
may create the basis for intensification of the process of their social integration. At the sa-
me time, presenting disabled people in different interpersonal situations in which they
show socially approved reactions may minimize or even eliminate negative stereotypes
concerning their abilities (M. Marek-Ruka, 2004).

The number and the nature of the programs and information broadcasted from1999
to 2003 by the Polish Television TVP S.A. and the commercial channel Polsat S.A. prove
that apart from other categories of disabilities, different aspects of intellectually disabled
people's lives are perceived. Periodic and non-periodic broadcasts, as well as films have
shown:
– rich diversity of emotions they experience
– artistic and sport activity rewarded with real successes
– abilities and skills developed through a rehabilitation process that are necessary for ha-

ving positive interactions with social environment
– skills they acquire to formulate and give messages about their observations, needs and

emotions.
Key words: mass media, public television, commercial television, stereotypization, pre-

judice, tolerance, social stigmatization
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MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„W¥TKI ZANIECHANE, ZANIEDBANE, NIEOBECNE
W PROCESIE EDUKACJI I WSPARCIA SPO£ECZNEGO
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH”

Istnieje wiele powodów, dla których warto, a nawet trzeba, podejmowaæ re-
fleksjê nad zaniedbaniami i zaniechaniami w obrêbie ka¿dej dyscypliny nauko-
wej. W wypadku zakreœlonego w temacie konferencji obszaru – edukacji
i wsparcia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych – zakres zaniedbañ (podobnie
jak w wypadku wielu innych problemów spo³ecznych) jest wprost proporcjo-
nalny do dynamiki przemian kulturowych, politycznych, gospodarczych i tech-
nicznych. Wszak trudno zaprzeczyæ, ¿e intensywne zmiany s¹ jednym z wa¿-
niejszych determinantów warunkuj¹cych koniecznoœæ poszukiwania nowych
rozwi¹zañ (koncepcji) w zakresie edukacji i wsparcia spo³ecznego. W efekcie
czego w obszarze zapomnienia pozostaj¹ przebrzmia³e, czasem niedokoñczone
lub niedocenione idee, pomys³y czy praktyczne rozwi¹zania. Szybkie tempo
zmian prokuruje te¿ zaniedbania. S¹ one rezultatem przeformowywania para-
dygmatów wychowania i szeroko rozumianego wsparcia w aspekcie zmienia-
j¹cych siê kontekstów funkcjonowania osoby niepe³nosprawnej. 

Innym powodem refleksji nad zaniedbaniami i zaniechaniami jest moda.
Jej efektem jest koniunktura na podejmowanie zarówno w dyskursach teo-
retycznych, jak i badaniach empirycznych okreœlonych obszarów (wycin-
ków) rzeczywistoœci wychowawczej. Oprócz pozytywnych konotacji zjawi-
sko to niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo ignorowania niektórych problemów
znajduj¹cych siê na marginesie owej koniunktury. Zapewne jest to argument
uznaj¹cy potrzebê diagnozowania i uwydatnia obszarów zaniedbanych, za-
niechanych i nieobecnych. St¹d zamys³ organizatorów uznania tego tematu
za myœl przewodni¹ obrad konferencji. Pewn¹ inspiracj¹ tak ujêtej myœli
przewodniej obrad by³a tak¿e tematyka konferencji zorganizowanej w listo-
padzie 2000 r. przez Komitet Naukowy PAN oraz Instytut Pedagogiki Uni-
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wersytetu Miko³aja Kopernika, zawarta w tytule: „Pedagogika u progu trze-
ciego tysi¹clecia, w¹tki zaniechane, przebrzmia³e, konieczne”. 

Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W¹tki zaniechane, zanied-
bane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spo³ecznego osób niepe³no-
sprawnych” odby³a siê w dniach 24–25 maja w Ustroniu, g³ównymi jej orga-
nizatorami byli: Katedra Teorii i Systemów Wychowania Cieszyñskiej Filii
Uniwersytetu Œl¹skiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu
Ostrawskiego, Diakonia Œl¹ska w Republice Czeskiej, Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego, Oddzia³ Beskidzki, Starostwo Powiatowe w Cie-
szynie. Komitet Naukowy Konferencji tworzyli: Teresa Borowska, W³ady-
s³aw Dykcik, Petr Franiok, Mieczys³aw Gulda, Henryk Knapik, Józef Opara,
Jan Pañczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Janina Wyczesany.

Mimo zakreœlonej wspólnej myœli rozwa¿añ zakres podejmowanych te-
matów by³ wielow¹tkowy. Nie brakowa³o w nim zbie¿nych i rozbie¿nych
argumentów prezentowanych w kontekœcie zró¿nicowanego poziomu ogól-
noœci podejmowanych tematów. W wypowiedziach autorzy ukazywali nie-
pe³nosprawnoœæ w ró¿nych kontekstach, p³aszczyznach i uwarunkowaniach
prezentowanych z punktu widzenia pedagogiki specjalnej, psychologii, me-
dycyny, socjologii, polityki spo³ecznej i rehabilitacji ruchowej. By³o to spro-
wokowane, zapewne, równie¿ jednym z wyjœciowych za³o¿eñ konferencji,
w myœl którego uczestnicy dokonywali subiektywnej kwalifikacji zagadnieñ
uznanych przez referentów jako kwestie zaniedbane, niewystarczaj¹co roz-
patrzone lub wymagaj¹ce rekonstrukcji.

Otwarcia konferencji dokona³a Halina Rusek, prorektor ds. Cieszyñ-
skiej Filii Uniwersytetu Œl¹skiego. Wprowadzeniem w problematykê
obrad by³ referat wyg³oszony przez Mieczys³awa Guldê na temat kulturo-
wych uwarunkowañ przemian transformacyjnych w Polsce oraz zaryso-
wanie na ich tle spo³ecznej pozycji osób niepe³nosprawnych. Nastêpnie
W³adys³aw Dykcik rozpatrzy³ zmiany modelu edukacji i rehabilitacji spo-
³ecznej osób niepe³nosprawnych, odnosz¹c je do uwarunkowañ spo³ecz-
nych, psychicznych i fizycznych. W dalszej czêœci obrad plenarnych Ja-
dwiga Kuczyñska–Kwapisz podjê³a w¹tek integracji, rozpatruj¹c m.in. sy-
tuacjê prawn¹ kszta³cenia integracyjnego, korzyœci p³yn¹ce z systemu in-
tegracyjnego. Wa¿n¹ egzemplifikacj¹ treœci wyst¹pienia by³a projekcja
fragmentów filmu propaguj¹cego wiedzê na temat osób niepe³nospraw-
nych. Janina Wyczesany skoncentrowa³a siê na problemach rodzin dzieci
niepe³nosprawnych, przywo³uj¹c typologiê sytuacji trudnych. Henryk
Knapik omówi³ cele specyficzne i niespecyficzne w rehabilitacji, zaœ Józef
Opara podj¹³ temat jakoœci ¿ycia osób po urazie rdzenia krêgowego. Na
zakoñczenie obrad plenarnych Peter Franiok przedstawi³ problematykê
kszta³cenia pedagogów specjalnych w Republice Czeskiej, odnosz¹c j¹ do
przemian prawnych i spo³ecznych. 
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Rozmaitoœæ podjêtych zagadnieñ jeszcze bardziej uwidoczni³y obrady
w szeœciu sekcjach. Ogó³em przedstawiono w nich ponad osiemdziesi¹t re-
feratów. Nie sposób w tym miejscu przywo³aæ pe³nej problematyki wyst¹-
pieñ, st¹d ograniczamy siê jedynie do jej zasygnalizowania. Obrady sekcji
pierwszej otworzy³a Aleksandra Maciarz, omawiaj¹c znaczenie wiêzi
i wsparcia spo³ecznego w wype³nianiu rodzicielstwa wobec dziecka niepe³-
nosprawnego. W sekcji drugiej – na wstêpie referat dotycz¹cy autonomii
osób niepe³nosprawnych wyg³osi³a Aniela Korzon, wiele miejsca w tej sek-
cji poœwiêcono na rozpatrzenie paradygmatu zignorowanego – ¿ycia seksu-
alnego osób niepe³nosprawnych. Wprowadzeniem w problemy omawiane
w kolejnej sekcji by³o zagadnienie edukacji i wsparcia spo³ecznego osób do-
ros³ych niepe³nosprawnych, zaprezentowane przez Jerzego Stochmia³ka.
W czwartej sekcji dyskusja oscylowa³a g³ównie wokó³ tematów dotycz¹cych
wsparcia spo³ecznego i edukacji osób z wielozakresowymi zaburzeniami.
Obrady w sekcji pi¹tej zosta³y zdominowane przez filozoficzne konotacje
edukacji i wsparcia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. W ostatniej sekcji
prezentowano przede wszystkim w¹tki zwi¹zane z procesem edukacji spe-
cjalnej w formie segregacyjnej, integracyjnej oraz indywidualnej.

Zaproponowana konwencja tematyczna konferencji stworzy³a, jak s¹dzi-
my, podstawê otwartej dyskusji nad kwestiami, które zdaniem uczestników
w sposób nik³y lub przynajmniej niewystarczaj¹cy zosta³y zbadane, rozpa-
trzone, zinterpretowane lub w zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹
wymagaj¹ powtórnego zbadania, rozpatrzenia, reinterpretacji. Warto pod-
kreœliæ, ¿e zaproponowane przez uczestników tematy dotyczy³y nie tylko
zagadnieñ czysto teoretycznych, ale tak¿e praktycznych, wdra¿anych,
wdro¿onych lub planowanych do wdro¿enia w przysz³oœci. 

Jednym z za³o¿eñ organizatorów by³o mo¿liwie najintensywniejsze na-
wi¹zanie do praktyki. W zwi¹zku z tym w drugim dniu konferencji, dla
chêtnych uczestników, odby³ siê wyjazd do oœrodków prowadzonych przez
Diakoniê Œl¹sk¹ w Republice Czeskiej oraz do Powiatowego Domu Pomocy
Spo³ecznej „Feniks” w s¹siednim Skoczowie. Celem wyjazdu by³o bli¿sze
zapoznanie siê z praktycznymi rozwi¹zaniami w zakresie wsparcia, rehabi-
litacji, opieki, wychowania i kszta³cenia osób niepe³nosprawnych w tamtej-
szych placówkach.

Wydaje siê, ¿e praktyczna egzemplifikacja ró¿nych rozwi¹zañ w obsza-
rach wsparcia spo³ecznego i edukacji osób niepe³nosprawnych na terenie
Republiki Czeskiej i Polski by³a udanym podsumowaniem konferencji.
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AGNIESZKA WO£OWICZ
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

II. MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„SEKSUALNOŒÆ OSOBY Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ – UWALNIANIE OD SCHEMATÓW
I UPRZEDZEÑ”

Seksualnoœæ jest integraln¹ czêœci¹ osobowoœci ka¿dego cz³owieka. Jej pe³-
ny rozwój zale¿y od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich, jak
pragnienie kontaktu, intymnoœci, ekspresji uczuæ, przyjemnoœci, czu³oœci i mi-
³oœci. Seksualnoœæ jest wiêc wartoœci¹, a mo¿liwoœæ jej prawid³owego prze¿y-
wania mo¿e staæ siê wa¿nym czynnikiem rozwoju. Pogl¹d ten nie budzi ¿ad-
nych w¹tpliwoœci, je¿eli odnoszony jest do osób pe³nosprawnych. Umieszcze-
nie go w kontekœcie funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ uruchamia czêsto mechanizmy stereotypizacji i uprzedzeñ wywo³uj¹ce
okreœlone postawy, które mog¹ przybieraæ kszta³t negatywnych emocji i zacho-
wañ. Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest „spo³ecznie
niechciana”1 – pomimo wielu zmian w podejœciu do osób z niepe³nosprawno-
œci¹ w ostatnich latach, sfera intymna nadal jest ujmowana w kategoriach tabu. 

W 2002 r. Œwiatowe Towarzystwo Seksuologiczne opublikowa³o Deklara-
cjê Praw Seksualnych rekomendowan¹ przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdro-
wia, w której znalaz³y siê nastêpuj¹ce prawa: do wolnoœci seksualnej, odrêb-
noœci seksualnej, prywatnoœci seksualnej, emocjonalnego wyra¿ania seksual-
noœci, podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji co do posiadania
potomstwa, informacji opieraj¹cych siê na badaniach naukowych, edukacji
seksualnej, seksualnej opieki zdrowotnej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
prawo do seksualnej równoœci, odwo³uj¹ce siê do wolnoœci od wszelkich
form dyskryminacji, niezale¿nie od wieku, p³ci, orientacji seksualnej, rasy,
religii, klasy spo³ecznej, fizycznej i emocjonalnej niepe³nosprawnoœci. Dekla-
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racja opiera siê na za³o¿eniu, ¿e prawa seksualne s¹ uniwersalnymi prawa-
mi cz³owieka, bazuj¹cymi na niezbywalnej wolnoœci, godnoœci i równoœci.

Ostatnie lata przynios³y wiele inicjatyw podejmuj¹cych tematykê seksu-
alnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹. Jedn¹ z nich by³o zorganizowanie 2–3
czerwca 2004 r. przez Zak³ady: Terapii Pedagogicznej oraz Pedagogiki Nie-
pe³nosprawnych Intelektualnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie konferencji naukowej dotycz¹cej ró¿nych
aspektów psychoseksualnego rozwoju osób niepe³nosprawnych. Konferen-
cja „Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – uwalnianie od
schematów i uprzedzeñ” by³a kolejn¹ z konferencji miêdzynarodowych,
organizowanych w ramach cyklu „Osobowoœæ, Samorealizacja, Odpowie-
dzialnoœæ, Bezpieczeñstwo, Autonomia”2.  

Konferencja adresowana by³a do szerokiego krêgu odbiorców: nauczycie-
li, terapeutów, studentów, rodziców i innych osób zainteresowanych proble-
matyk¹ holistycznego wspierania rozwoju osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹. Do dyskusji zaproszono goœci reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny,
którzy dzielili siê swymi refleksjami dotycz¹cymi problematyki seksualno-
œci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Celem konferencji nie by³o
wypracowanie obiektywnej diagnozy aktualnego stanu – chocia¿ zebrano
wiele informacji rozpoznaj¹cych tê sytuacjê. Celem by³o raczej stawianie py-
tañ. Wyst¹pienia by³y zapisem refleksji humanistów na temat seksualnoœci
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i sposobów wyjœcia poza stereoty-
powe postrzeganie problemu. 

W trzech czêœciach konferencji mogliœmy us³yszeæ o percepcji problemu
seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przez œrodowisko
spo³eczne (obrady plenarne), przez rodzinê i nauczycieli (pierwsza sekcja te-
matyczna) oraz informacje dotycz¹ce profilaktyki, edukacji i metod terapii
(druga sekcja tematyczna).

W czêœci pierwszej – zatytu³owanej „Seksualnoœæ osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ w percepcji œrodowiska spo³ecznego” – znalaz³o siê hi-
storyczne spojrzenie na seksualnoœæ cz³owieka autorstwa El¿biety Zakrzew-
skiej-Manterys (Uniwersytet Warszawski) – Jak to z seksualnoœci¹ bywa³o?

W czêœci tej znalaz³o siê równie¿ wyst¹pienie Gavina Fairbairna – Etycz-
ne aspekty seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, w którym au-
tor koncentrowa³ siê na problemach wynikaj¹cych z zaprzeczania istnieniu
wœród niepe³nosprawnych intelektualnie seksualnoœci i konsekwentnego
unikania informowania ich o sprawach seksu. Wœród niebezpieczeñstw wy-
nikaj¹cych z niedoinformowania, autor dostrzeg³: przejawianie zachowañ
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seksualnych w miejscach publicznych, zbyt emocjonalne i nieodpowiednie
zachowanie w stosunku do obcych ludzi, dla których takie zachowanie mo-
¿e byæ szokuj¹ce, obraŸliwe, irytuj¹ce; niezrozumienie sytuacji w których
osoba uczestniczy (np. menstruacja), nara¿anie siê na ryzyko (np. wirus
HIV). Wreszcie osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ potrzebna jest
wiedza na temat seksu, poniewa¿ prze¿ycia seksualne s¹ jedn¹ z istotnych
sfer funkcjonowania cz³owieka, tak¿e niepe³nosprawnego. Problem spo³ecz-
nego milczenia dotycz¹cego sfery seksualnej osób niepe³nosprawnych poru-
szy³ Zbigniew Lew-Starowicz w referacie Seksualnoœæ niepe³nosprawnej m³o-
dzie¿y. Autor przeprowadzi³ analizê procesu zmiany postaw wobec seksual-
noœci tej grupy, dokona³ przegl¹du definicji zdrowia seksualnego i zastana-
wia³ siê nad aktualnym stanem promocji zdrowia seksualnego osób niepe³-
nosprawnych.

Problem postaw studentów wobec seksualnoœci osób z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ poruszy³a Agnieszka Kania w swoim raporcie z badañ Po-
stawy studentów APS i uczestników konferencji, Seksualnoœæ osoby z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ – uwalnianie od schematów i uprzedzeñ wobec seksual-
noœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Raport podejmuje m.in. pro-
blem mitów dotycz¹cych sfery seksualnej osób niepe³nosprawnych, akcep-
tacji ich seksualnoœci, zaanga¿owania w poszerzanie œwiadomoœci seksual-
nej, a tak¿e zagadnienia ma³¿eñstwa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹ i akceptacji faktu, ¿e osoby te s¹ istotami seksualnymi. 

Zbigniew Izdebski zaprezentowa³ wyniki raportu w wyst¹pieniu zatytu-
³owanym: Postawy wobec seksualnoœci wœród osób niepe³nosprawnych ruchowo
i intelektualnie. Celem badania by³o scharakteryzowanie postaw Polaków
wobec seksualnoœci osób niepe³nosprawnych. Badanie skupia³o siê na nastê-
puj¹cych aspektach ¿ycia intymnego osób niepe³nosprawnych ruchowo/in-
telektualnie: mieszkanie razem, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego, wspó³¿y-
cie seksualne, opieka, wychowywanie dzieci, posiadanie w³asnych, biolo-
gicznych dzieci. Autor wyró¿ni³ trzy segmenty postaw: pierwszy – dotyczy
najbardziej negatywnego stosunku do aktywnoœci seksualnej osób niepe³no-
sprawnych („zatwardziali przeciwnicy”), drugi – to osoby, które czêœciej de-
klaruj¹ akceptacjê i uwa¿aj¹, ¿e takie zachowania s¹ w³aœciwe („pozytyw-
ni”); trzeci – stanowi¹ osoby najbardziej niezdecydowane w swojej deklara-
cji wobec ró¿nych aspektów ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie
(„niezdecydowani”). Nawi¹zuj¹c do segmentacji postaw Polaków wobec se-
ksualnoœci osób niepe³nosprawnych, autor zauwa¿y³, ¿e opinie Polaków s¹
bardziej przyzwalaj¹ce wobec seksualnoœci osób niepe³noprawnych rucho-
wo ni¿ wobec osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Drug¹ czêœci¹ konferencji by³y obrady w dwóch grupach tematycznych
(sekcjach). Uczestnicy pierwszej grupy tematycznej zastanawiali siê nad po-
stawami rodziców, opiekunów, nauczycieli wobec seksualnoœci osób z nie-
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pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oraz nad szerokim kontekstem zagadnienia
edukacji seksualnej tych osób. 

Andrzej Giryñski w wyst¹pieniu zatytu³owanym Postawy wobec seksual-
noœci osób niepe³nosprawnych intelektualnie w œwietle opinii rodziców i pedago-
gów specjalnych zwróci³ uwagê, ¿e zarówno rodzice, jak i nauczyciele-wycho-
wawcy zatrudniani w placówkach rehabilitacyjno-edukacyjnych dostrzega-
j¹ koniecznoœæ podejmowania celowych i racjonalnych dzia³añ na rzecz
kszta³towania u osób niepe³nosprawnych intelektualnie œwiadomoœci seksu-
alnej. Jednak, jak autor podkreœli³,  w œrodowiskach tych nie zawsze pojawia
siê pe³na gotowoœæ do wspierania rozwoju psychoseksualnego osób niepe³-
nosprawnych intelektualnie. Ograniczona mobilnoœæ w zakresie w³¹czania
siê do realizowania zadañ zwi¹zanych z wychowaniem seksualnym dzieci
i m³odzie¿y z obni¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mo¿e wynikaæ
z niepe³nej akceptacji ich seksualnoœci czy braku wiedzy na temat mo¿liwo-
œci wpierania rozwoju psychoseksualnego osób z obni¿on¹ sprawnoœci¹ in-
telektualn¹. Autor sformu³owa³ równie¿ propozycje dzia³añ maj¹cych zna-
czenie dla prawid³owego prze¿ywania seksualnoœci tych osób: przemodelo-
wywanie postaw œrodowiska spo³ecznego z negatywnych na pozytywne,
podejmowanie wielostronnych, kompleksowych badañ nad seksualnoœci¹
osób niepe³nosprawnych intelektualnie, opracowanie programów edukacji
seksualnej i w³¹czenie do ich realizacji wszystkich grup spo³ecznych bezpo-
œrednio zwi¹zanych z procesem ich rehabilitacji.

Problemem postaw nauczycieli wobec seksualnoœci osób z upoœledze-
niem umys³owym zajê³a siê równie¿ Anna Prokopiak (Postawy nauczycieli
wobec seksualnoœci osób z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym
i znacznym). Autorka dokona³a analizy zagadnienia normalizacji, zastana-
wia³a siê równie¿, w jaki sposób mówiæ osobom z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ o seksualnoœci. Zwróci³a uwagê, ¿e oprócz narzêdzi w postaci
programów, uchwa³ i ustaw potrzebna jest jeszcze zmiana myœlenia, by oso-
bom niepe³nosprawnym przyznaæ prawo do realizacji potrzeb na miarê ich
mo¿liwoœci rozwojowych.

Tematykê dotycz¹c¹ roli rodziny w wychowaniu seksualnym zaprezen-
towa³o trzech prelegentów. Monika Karwacka (Rodzice wobec seksualnoœci
dziecka niepe³nosprawnego intelektualnie) podjê³a próbê uchwycenia znaczenia,
jakie rodzice osób niepe³nosprawnych intelektualnie nadaj¹ seksualnoœci.
Z badañ przeprowadzonych przez autorkê wynika, ¿e rodzice uznali, i¿ se-
ksualnoœæ wyra¿a siê poprzez: dojrzewanie p³ciowe, zainteresowanie p³ci¹
przeciwn¹, chêæ posiadania partnera i potomstwa, ciekawoœæ cia³a oraz po-
przez popêd seksualny. Dalsza analiza treœci przeprowadzonych wywiadów
ukierunkowana by³a na wyszczególnienie elementów opisuj¹cych stosunek
rodziców wobec przejawów seksualnoœci dzieci. Na tej podstawie autorka
wy³oni³a i opisa³a cztery rodzicielskie postawy wobec seksualnoœci dorasta-
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j¹cych i doros³ych dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹: po-
stawê kontroluj¹c¹, t³umi¹c¹, akceptuj¹c¹ oraz postawê wspieraj¹c¹ przeja-
wy seksualnoœci.

Drugie wyst¹pienie – Ma³gorzaty Kopek, El¿biety Zwolenkiewicz i Anny
Górniak, nt. Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jako problem
rodziny – jak i kto mo¿e pomóc? dotyczy³o czynników ryzyka zwi¹zanych
z obawami rodziny do podejmowania wczesnej aktywnoœci seksualnej dzie-
ci niepe³nosprawnych i czynników chroni¹cych, które os³abiaj¹ wp³yw czyn-
ników ryzyka. Autorki przeanalizowa³y wp³ywy osób i instytucji na proces
socjalizacji cz³owieka i zwróci³y uwagê na kluczow¹ rolê rodziny. 

Autork¹ trzeciego wyst¹pienia (Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ w stopniu g³êbszym jako problem rodziny) by³a Beata Gajewska,
która dokona³a zestawienia faz rozwojowych dziecka niepe³nosprawnego
z etapami reakcji rodziny na niepe³nosprawnoœæ dziecka. Wa¿n¹ tez¹ prele-
gentki by³o stwierdzenie, ¿e seksualnoœci trzeba siê nauczyæ, a wiêkszoœæ
zwi¹zanej z ni¹ wiedzy przekazywana jest nieœwiadomie. Autorka dokona-
³a podzia³u edukacji seksualnej osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Ja-
ko pierwszy etap wyró¿ni³a edukacjê biern¹ – obejmuj¹c¹ szkolenie specja-
listów pracuj¹cych z osobami niepe³nosprawnymi, szkolenie rodziców.
Uzna³a, ¿e ten nastêpny etap powinien wyprzedzaæ jakiekolwiek zachowa-
nia seksualne. Drugi etap to edukacja systematyczna – nadal trwa dok³adna
obserwacja zachowañ dzieci, szkolenie rodziców, ale ju¿ rozpoczynaj¹ siê
dzia³ania maj¹ce na celu uœwiadamianie w³asnej p³ciowoœci osobom z upo-
œledzeniem umys³owym. Trzecim etapem jest edukacja inwazyjna, która
obejmuje g³ównie doros³ych upoœledzonych nie poddawanych wczeœniej
¿adnej terapii kontroluj¹cej zachowanie, z niekiedy ustalonymi nawykami
(np. masturbacja w miejscach publicznych, dotykanie innych osób w okre-
œlony sposób). Na tym etapie problem istotny to zapobieganie ci¹¿y.

Marcin Wlaz³o w wyst¹pieniu Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ w œwietle najnowszej definicji niedorozwoju umys³owego – miêdzy perspekty-
w¹ badawcz¹ a pedagogiczn¹ skupi³ siê na wskazaniu negatywnych konsekwen-
cji trwania w uproszczonym obrazie definicyjnym osoby niepe³nosprawnej in-
telektualnie, który wi¹¿e siê ze strategi¹ wychowawcz¹ „wiecznego dzieciñ-
stwa”. Strategia ta pozbawia osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ okazji
do funkcjonowania zgodnie z faktycznymi potrzebami, a jej zachowanie pod-
dane zostaje manipulacji. Sytuacj¹ krañcow¹ jest ca³kowite ubezw³asnowolnie-
nie, odbieraj¹ce najczêœciej nie tylko prawa obywatelskie, ale równie¿ natural-
ne, w tym przede wszystkim te, które wi¹¿¹ siê ze sfer¹ emocjonalno-seksual-
n¹. W konsekwencji dana osoba zostaje wpisana w spo³eczny wizerunek upo-
œledzenia, który kreuje j¹ na bardziej niepe³nosprawn¹ ni¿ jest w rzeczywisto-
œci. Autor dokona³ wnikliwej analizy definicji upoœledzenia umys³owego
i wskaza³ na kierunki przemian koncepcji niepe³nosprawnoœci. 
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Druga grupa tematyczna zajmowa³a siê problematyk¹ profilaktyki, edu-
kacji i metod terapii.

Autorka wyst¹pienia To¿samoœæ seksualna osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹. Od modelu medycznego ku integracji –Anna Laing, opisa³a dwie ka-
tegorie traktowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹: wieczne
dziecko i osoba z niekontrolowanym popêdem seksualnym. Zestawi³a i opi-
sa³a równie¿ modele podejœcia do wychowania seksualnego tych osób
w Polsce, Danii i innych krajach skandynawskich oraz w Wielkiej Brytanii. 

Ryszard Pichalski (Potrzeby seksualne m³odzie¿y szkolnej z lekkim upoœledze-
niem umys³owym w porównaniu z m³odzie¿¹ w normie intelektualnej) zastana-
wia³ siê, czym jest wychowanie kogoœ do ¿ycia seksualnego i uczuciowego
i kiedy nale¿y je zacz¹æ, by w³aœciwie ukszta³towaæ postawy wobec seksu,
stymulowaæ rozwój emocjonalny i spo³eczny. Autor przedstawi³ wyniki ba-
dañ w³asnych i sformu³owa³ wnioski dotycz¹ce potrzeb seksualnych m³o-
dzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym.

Czêœæ trzeci¹ zamknê³o wyst¹pienie Wies³awa Œlósarza Metody psychote-
rapii seksualnej pacjentów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, w którym autor
przeanalizowa³ dwa podstawowe obszary seksualnoœci: poziom autoero-
tyczny i interpersonalny w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych i opisa³
metody psychoterapii seksualnej stosowanej w przypadku pacjentów z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Obojêtnoœæ wobec seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ lub – co gorsza – zaprzeczanie jej istnieniu, dziœ przestaje byæ postaw¹
dominuj¹c¹ w spo³eczeñstwie. Prze³amuj¹c temat tabu zaczynamy dostrze-
gaæ, ¿e seksualnoœæ – seksualne nadzieje, oczekiwania, ¿yczenia i marzenia
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ realnymi faktami, którym trud-
no i nie mo¿na zaprzeczyæ. Fakty te wnikaj¹ w sprawy bardziej ogólne, ale
i bliskie, a dotycz¹ce relacji z innymi ludŸmi, promocji zdrowia i zapewnie-
nia pewnych praw ka¿demu cz³owiekowi. Wspieranie osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, radzenie sobie z ich seksualnoœci¹ jako pozytyw-
nym aspektem ¿ycia – to wa¿ne zadanie rehabilitacyjne. Otoczenie musi za-
akceptowaæ, ¿e ci mê¿czyŸni i te kobiety s¹ istotami seksualnymi. I mo¿e
w tym ¿yczliwym zrozumieniu w³aœnie spe³nia siê istota kultury humani-
stycznej.
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ANNA FIRKOWSKA MANKIEWICZ
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

XII. MIÊDZYNARODOWY KONGRES IASSID – TOWARDS 
MUTUAL UNDERSTENDING: PERSON, ENVIRONMENT, 
COMMUNITY (OSOBA – ŒRODOWISKO – SPO£ECZEÑSTWO 
NA RZECZ WSPÓLNEGO POROZUMIENIA)

Dwunasty ju¿ Kongres Miêdzynarodowego Stowarzyszenia do Badañ Na-
ukowych nad Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ (IASSID – International As-
sociation for the Scientific Study of Intellectual Disability) odbywa³ siê pod ha-
s³em: „Osoba – Œrodowisko – Spo³eczeñstwo – na rzecz wspólnego porozu-
mienia” (Towards Mutual Understanding: Person, Environment, Community)
(14–19 czerwca 2004 r. Montpellier, Francja). Kongres zgromadzi³ oko³o 2000
uczestników ze wszystkich stron œwiata, przy czym najliczniej reprezentowa-
ne by³y Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Australia i Azja. Niestety,
wœród 926 referentów jedyne polskobrzmi¹ce nazwisko nale¿a³o do Ameryka-
nina, a wœród uczestników osób z Europy Centralnej i Wschodniej by³o kilka.
Tym bardziej warto, choæ w ogromnym skrócie, przybli¿yæ polskiemu czytel-
nikowi g³ówne obszary tematyczne prezentowanych na kongresie badañ.

Sesje plenerowe, 20 równoleg³ych sesji referatowych oraz bardzo liczne
sesje plakatowe ogniskowa³y siê wokó³ 13 g³ównych tematów: biologia, za-
chowanie i zdrowie psychiczne, rozwój poznawczy i komunikacja, stan
zdrowia i g³êboka wieloraka (sprzê¿ona) niepe³nosprawnoœæ, rodzina, edu-
kacja i praca, ¿ycie w otwartym œrodowisku, cykl ¿yciowy i starzenie siê, ja-
koœæ ¿ycia, jednostka w spo³eczeñstwie, system s³u¿b i us³ug, œrodowisko,
metodologia w nauce i badaniach, duchowoœæ i religijnoœæ (grupa ad hoc).

W sprawozdaniu z koniecznoœci ograniczê siê do zasygnalizowania te-
matyki i g³ównych ustaleñ zaprezentowanych na sesjach plenerowych.
Pierwsza z nich zadedykowana by³a nestorom badañ nad niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹, dwojgu wybitnym angielskim naukowcom Ann i Alano-
wi Clarkom. To ich ksi¹¿ka Upoœledzenie umys³owe, opublikowana w Polsce
w 1971 r., stanowi ci¹gle jeszcze, mimo up³ywu lat, jedno z najwa¿niejszych
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opracowañ naukowych prezentuj¹cych problematykê okreœlan¹ obecnie
mianem „niepe³nosprawnoœci intelektualnej”. Sesja ta, w której uczestniczy-
li oboje dostojni goœcie, poœwiêcona by³a problematyce autyzmu. Zanim
przedstawiê g³ówne w¹tki zaprezentowanych w tej sesji badañ, chcia³abym
skoncentrowaæ siê na kwestiach ogólniejszych. 

Zacznijmy od fundamentalnego problemu definiowania niepe³nospraw-
noœci intelektualnej. Jak zwróci³a uwagê Ruth Luckasson ze Stanów Zjed-
noczonych, problem definicji ci¹gle powraca, ka¿¹c nam zastanowiæ siê, kto
te definicje formu³uje i propaguje, czego siê z nich uczymy, jaki maj¹ one
wp³yw na terminologiê, któr¹ siê pos³ugujemy, na badania, które prowadzi-
my i na relacje spo³eczne pomiêdzy osobami – które jeszcze do niedawna
okreœlaliœmy w sposób pejoratywny – a reszt¹ spo³eczeñstwa. Problematyka
ta jest, moim zdaniem, szczególnie istotna i aktualna nie tylko dla polskich
badaczy i dydaktyków, ale mo¿e g³ównie dla decydentów ministerialnych
w zwi¹zku z uporczywym utrzymywaniem siê dawno przebrzmia³ych i Ÿle
odbieranych przez œrodowiska zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi in-
telektualnie terminów „oligofrenia”, „oligofrenopedagogika”, i „oligofreno-
pedagog”, oznaczaj¹cych specjalnoœæ uprawniaj¹c¹ oficjalnie do pracy z oso-
bami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Pomimo zabiegów ze strony
w³adz Akademii Pedagogiki Specjalnej, która na swoim terenie odciê³a siê
od tej biologistycznie zorientowanej terminologii, nie uda³o siê jeszcze prze-
konaæ Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do zmiany odpowiednich
zapisów wprowadzaj¹cych nazwê „pedagog niepe³nosprawnych intelektu-
alnie”, mimo ¿e w³aœnie „niepe³nosprawnoœæ intelektualna” jest terminem
obecnie w œwiecie uznawanym najpowszechniej. 

Kwestie definicyjne znalaz³y siê tak¿e w wa¿nym wyst¹pieniu Francoisa
Chapireau, wspó³pracuj¹cego ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia i prezentu-
j¹cego istotne zmiany w JCIDH, czyli Miêdzynarodowej Klasyfikacji Uszko-
dzeñ, Niepe³nosprawnoœci i Upoœledzeñ. Dokonana przed kilkoma laty za-
sadnicza rewizja ideologii le¿¹cej u pod³o¿a tej¿e klasyfikacji zaowocowa³a
znacz¹c¹ modyfikacj¹ nazwy ca³ego dokumentu, który obecnie nosi tytu³
Miêdzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepe³nosprawnoœci
i Zdrowia (ICF). Najistotniejsza zmiana ideologii polega na tym, ¿e ICF kon-
centruje siê obecnie na wymiarach zdrowia i funkcjonowania, a nie choroby
czy defektu. Podkreœla siê w niej, ¿e wszyscy ludzie maj¹ zró¿nicowane po-
trzeby, a kwesti¹ prawid³owo ustawionej polityki spo³ecznej powinno byæ
wychodzenie naprzeciw tym potrzebom i umo¿liwienie osobom niepe³no-
sprawnym maksymalnie pe³nego funkcjonowania poprzez usuwanie barier
tkwi¹cych w œrodowisku i spo³eczeñstwie. Niepe³nosprawnoœæ ma wiêc
charakter kontekstualny, bêd¹c wypadkow¹ z jednej strony – uszkodzenia
organizmu, z drugiej strony – warunków œrodowiskowych, w jakich cz³o-
wiek ¿yje. 
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To, jak definiujemy niepe³nosprawnoœæ, ma niew¹tpliwie wp³yw na reje-
strowane rozmiary tego zjawiska. Mówi³ o tym w swoim wyst¹pieniu pt.
Epidemiologia niepe³nosprawnoœci we wspó³czesnym œwiecie Glen Fujiura ze Sta-
nów Zjednoczonych. O ile dawniej niepe³nosprawnoœæ wi¹zano z defektem
organizmu i odpowiedzialnoœci¹ za jej wyst¹pienie obci¹¿ano jednostkê,
o tyle obecnie patrzy siê na ni¹ przez pryzmat praw cz³owieka, w myœl
których niepe³nosprawnoœæ nie powinna stanowiæ bariery w korzystaniu
z prawa do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.

Je¿eli chodzi o czêstotliwoœæ wystêpowania niepe³nosprawnoœci inte-
lektualnej, mówca podkreœli³, ¿e nadal jest brak na œwiecie precyzyjnych da-
nych statystycznych na ten temat. Generalnie widaæ silne zwi¹zki niepe³no-
sprawnoœci w ogóle i niepe³nosprawnoœci intelektualnej (zw³aszcza lekkiego
stopnia) z ubóstwem – odnotowuje siê nieproporcjonalnie wysoki odsetek
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wœród ludzi bardzo biednych,
bezrobotnych – i to zarówno w krajach rozwijaj¹cych siê, jak i rozwiniêtych.
W przypadku  g³êbokiej niepe³nosprawnoœci – to w 40% odpowiada za ni¹
deficyt jodu, przy czym warto zauwa¿yæ, ¿e ta w³aœnie przyczyna niepe³no-
sprawnoœci intelektualnej nie pojawia siê ju¿ w krajach rozwiniêtych.

Kolejny wa¿ny temat – to stan zdrowia osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹. Jak wynika³o z wyst¹pienia Henny van Schrojenstein Lantman-
de Valk z Holandii, odbiega on znacz¹co we wszystkich trzech wymiarach
– fizycznym, psychicznym i spo³ecznym – od stanu zdrowia osób w popu-
lacji generalnej. Zdaniem autorki, osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ maj¹ œrednio dwukrotnie wiêcej problemów zdrowotnych, m.in takich
jak epilepsja, zaburzenia wzroku, s³uchu, problemy z poruszaniem siê, za-
burzenia psychiczne. To, co szczególnie niepokoj¹ce – to niski poziom wie-
dzy wœród lekarzy na temat niepe³nosprawnoœci intelektualnej, w zwi¹zku
z czym szereg problemów zdrowotnych osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ jest Ÿle diagnozowany, np. w 40% przypadków Ÿle diagnozowane
s¹ k³opoty ze wzrokiem, w 20% ze s³uchem, w 80% lekarze pierwszego kon-
taktu nie rozpoznaj¹ zespo³u Downa (!). Powszechne jest tak¿e nadmierne
przepisywanie leków, zbyt ma³y nacisk k³adzie siê natomiast na propagowa-
nie prozdrowotnego stylu ¿ycia – zw³aszcza ruchu – co powoduje m.in. czê-
ste problemy z nadwag¹. Ponadto wykazano, ¿e osoby z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ maj¹ utrudniony dostêp do s³u¿by zdrowia, wynikaj¹cy
z jednej strony – z ubóstwa i braku edukacji, z drugiej – ze z³ego przygoto-
wania s³u¿by zdrowia do zaspokajania potrzeb zdrowotnych tych osób. Ist-
nieje zatem pilna potrzeba szeroko zakrojonych prozdrowotnych progra-
mów edukacyjnych, zarówno dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie
i ich rodzin, jak i dla przedstawicieli s³u¿by zdrowia.

Poœrednio problematyki zdrowotnej dotyczy³ bardzo interesuj¹cy wyk³ad
Jeana Francoisa Mattei, by³ego ministra zdrowia Francji, na temat genetyki
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medycznej. W g³êboko humanistycznym wyst¹pieniu mówca poruszy³ pal¹-
ce problemy zagro¿eñ genetycznych, diagnostyki prenatalnej, „jakoœci” dzie-
ci niepe³nosprawnych i jakoœci ich ¿ycia (które przez niektórych uwa¿ane jest
za pozbawione wszelkiej wartoœci). Podejmuj¹c problem konfliktu miêdzy
prewencj¹ a eliminacj¹, Mattei zwróci³ uwagê na now¹ sytuacjê wspó³czesne-
go cz³owieka jako bytu o wielkiej mocy i wolnoœci decydowania, ale jedno-
czeœnie dŸwigaj¹cego ogromn¹ odpowiedzialnoœæ. Mocno zabrzmia³o prze-
s³anie, ¿e godnoœæ cz³owieka nie zale¿y od jego genomu, ¿e cz³owiek i cz³o-
wieczeñstwo pozostaje wartoœci¹, a ¿ycie nie powinno byæ przedmiotem han-
dlu, manipulacji czy zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ wiek genetyki.

Od spraw ogólnych przejdŸmy do spraw bardziej szczegó³owych. Wœród
konkretnych zaburzeñ zwi¹zanych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
szczególnie wiele uwagi poœwiêcono na sesjach plenarnych problematyce
autyzmu. Eric Fombonne z Kanady przedstawi³ najnowsze dane na temat
zmian w epidemiologii zaburzeñ o charakterze autystycznym, sygnalizuj¹c
ich dynamiczny wzrost – od 30 przypadków na 10 000 ludnoœci w latach 70.
do 60–70 przypadków na 10 000 w 2003 r. Na ten wzrost nak³adaj¹ siê
z pewnoœci¹ zmiany w sposobie definiowania zjawiska i wzrost œwiadomo-
œci o ró¿nego typu nowych schorzeniach, jak np. choroba Aspergera – ale
byæ mo¿e mamy do czynienia z rzeczywistym wzrostem rozpowszechnienia
zaburzeñ o charakterze autystycznym.

Michael Rutter z Wielkiej Brytanii wskazywa³ na siln¹ komponentê gene-
tyczn¹ w tego rodzaju zaburzeniach, cytuj¹c wyniki badañ nad bliŸniêtami
mono- i dyzygotycznymi; podkreœla³ jednak, ¿e s¹ to zaburzenia uwarunko-
wane wieloprzyczynowo, w zwi¹zku z czym w ich etiologii du¿e znaczenie
maj¹ zagro¿enia œrodowiskowe i mo¿liwoœci zapobiegania tym zagro¿e-
niom. 

Szczególnie interesuj¹ce w tym kontekœcie by³o wyst¹pienie Patrycji
Howlin z Wielkiej Brytanii, która mówi³a o metodach leczenia autyzmu.
W czasie ostatnich 50 lat wypróbowano wiele ró¿nych metod, m.in. takich
jak dieta, leki, witaminy, æwiczenia fizyczne, terapia behawioralna, p³ywa-
nie z delfinami. W wiêkszoœci wypadków niedostatki metodologiczne ba-
dañ (brak grup kontrolnych) uniemo¿liwiaj¹ poprawne wnioskowanie co do
skutecznoœci tych metod, tam zaœ gdzie metodologia jest poprawna – najczê-
œciej stwierdzano nieskutecznoœæ terapii. Jednak¿e ostatnie badania wskazu-
j¹ jednoznacznie na pozytywne efekty wczesnej interwencji. Bardzo optymi-
stycznie zabrzmia³ wniosek, ¿e w wypadku realizowania intensywnych pro-
gramów terapeutycznych od 2. roku ¿ycia dziecka mo¿e dojœæ nawet do zu-
pe³nego wyleczenia autyzmu.

Z wnioskiem tym dobrze wspó³gra³o wyst¹pienie Michaela Guralnicka
ze Stanów Zjednoczonych, œwiatowego autorytetu w zakresie badañ nad
wczesn¹ interwencj¹. Relacjonuj¹c stan wiedzy w tej dziedzinie, mówca
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podkreœli³, ¿e brak wczesnej interwencji w wypadku dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie powoduje spadek ilorazu inteligencji o ok. 20 punktów,
natomiast w przypadku jej stosowania nie ma zagro¿enia, i¿ funkcjonowa-
nie intelektualne ulegnie tak drastycznemu obni¿eniu. Co wiêcej – poprawia
siê prognoza co do póŸniejszego przystosowania spo³ecznego i powodzenia
¿yciowego. Oczywiœcie, skutecznoœæ wczesnej interwencji mo¿e byæ zró¿ni-
cowana ze wzglêdu na etiologiê i diagnozê niepe³nosprawnoœci intelektual-
nej, a tak¿e cechy œrodowiska rodzinnego. To, co okaza³o siê najistotniejsze
– to intensywnoœæ wczesnej interwencji.

Od wczesnej interwencji przejdŸmy do problemów zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Chcia-
³abym zwróciæ tu szczególn¹ uwagê na trzy wyst¹pienia. Glynis Murphy
z Wielkiej Brytanii mówi³a o tym, jak wa¿n¹ kwesti¹ w wypadku tych osób
jest mo¿liwoœæ i umiejêtnoœæ podejmowania decyzji. Przez wiele lat uwa¿a-
no, ¿e nie s¹ one zdolne do decydowania o sobie – co uzasadnia³o, zdaniem
wielu osób, potrzebê umieszczania ich w instytucjach opiekuñczych, podda-
wania sterylizacji, pozbawiania praw wyborczych, prawa do ¿ycia seksual-
nego, ma³¿eñstwa i prokreacji. Normalizacja i ruch na rzecz praw cz³owieka
przyczyni³y siê do stopniowych, pozytywnych zmian w tych krzywdz¹cych
przekonaniach i postawach. Jednoczeœnie okaza³o siê, jak „kruch¹”, podat-
n¹ na wykorzystywanie kategori¹ spo³eczn¹, s¹ osoby niepe³nosprawne in-
telektualnie. Chodzi wiêc o to, jak je chroniæ – nie odbieraj¹c im praw. Prób¹
rozwi¹zania tego problemu jest kszta³towanie ich umiejêtnoœci do podejmo-
wania decyzji w wa¿nych ¿yciowo sprawach i wspieranie ich w mo¿liwie
niezale¿nym funkcjonowaniu. 

Jedn¹ z takich w³aœnie spraw jest problem mieszkalnictwa. Badania nad
wspieranym mieszkalnictwem osób niepe³nosprawnych intelektualnie by³y
przedmiotem wyst¹pienia Erica Emersona z Wielkiej Brytanii. Zaprezento-
wa³ on przegl¹d badañ nad jakoœci¹ i wp³ywem ró¿nych form mieszkalnic-
twa na jakoœæ ¿ycia tych osób. Z analizy 118 publikacji i 70 badañ dotycz¹-
cych 5800 osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wynika po pierwsze, ¿e
znacz¹co spada liczba tych osób przebywaj¹cych w zak³adach opiekuñ-
czych. Na przyk³adzie Wielkiej Brytanii liczby te przedstawiaj¹ siê nastêpu-
j¹co: w 1960 r. – 65 000 osób przebywaj¹cych w instytucjach, w 2003 r. – 1500,
a prognoza na 2006 r. wynosi 0. Wœród ewidentnych korzyœci deinstytucjo-
nalizacji i wprowadzania ró¿nych form mieszkalnictwa wspieranego
w otwartym œrodowisku odnotowaæ mo¿na wyraŸny wzrost zadowolenia
i zaanga¿owania osób niepe³nosprawnych oraz pewn¹ poprawê w zakresie
dokonywania w³asnych wyborów i nawi¹zywania przyjaŸni. Nie zaobser-
wowano jednak szczególnej poprawy, jeœli chodzi o wystêpowanie zaburzeñ
w zachowaniu. Generalnie trzeba powiedzieæ, ¿e nie widaæ wyraŸnie z³ych
aspektów deinstytucjonalizacji. Z drugiej strony – nie daje ona gwarancji na
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zdecydowan¹ poprawê funkcjonowania osób niepe³nosprawnych intelektu-
alnie, przy wysokich jednak kosztach takich alternatywnych rozwi¹zañ. Sa-
ma deinstytucjonalizacja jako taka nie wystarczy, by poprawiæ znacz¹co ja-
koœæ ¿ycia tych osób.

Zdaniem Janisa Chadseya ze Stanów Zjednoczonych, kluczem do popra-
wy sytuacji mo¿e i powinna staæ siê integracja spo³eczna, zw³aszcza inte-
gracja w sferze zatrudnienia. Jak wynika z badañ nad integracj¹ spo³eczn¹,
bliskie relacje z innymi ludŸmi i wsparcie spo³eczne s¹ œciœle zwi¹zane z po-
czuciem jakoœci ¿ycia. Niestety, osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
rzadko s¹ autentycznie w³¹czane w ¿ycie spo³eczne. Tymczasem, jak wska-
zuj¹ ostatnie badania, ból z powodu wykluczenia spo³ecznego odczuwany
jest w podobny sposób, jak ból fizyczny (w podobny sposób przejawia siê
na poziomie neurofizjologicznym). Antidotum na to cierpienie powinno byæ
poszukiwanie skutecznych metod w³¹czania osób niepe³nosprawnych w ¿y-
cie spo³eczne, szczególnie je¿eli chodzi o zatrudnienie. Badania w œrodowi-
sku pracy warto skoncentrowaæ na trzech kwestiach:
– wypracowanie modelu poszukiwania i doboru pracy do konkretnych

mo¿liwoœci osoby niepe³nosprawnej, kontaktowanie potencjalnych praco-
dawców z potencjalnymi pracownikami;

– tworzenie naturalnych form wspierania osób niepe³nosprawnych w miej-
scu pracy (doradcy zawodowi, trenerzy pracy, koledzy wspó³pracownicy );

– uczenie osób niepe³nosprawnych intelektualnie umiejêtnoœci spo³ecznych
i komunikacyjnych.
Zarysowane tematy – to tylko niewielka czêœæ zaprezentowanych na kon-

gresie problemów. Zainteresowanych czytelników odsy³am do publikowanych
w 48 numerze z 2004 r. Journal of Intellectual Disability Research abstraktów
wszystkich wyst¹pieñ, a tak¿e do strony internetowej IASSID: www.iassid.org.
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Kiedy ostatnio widzia³eœ swojego ojca? - badaj¹c pogl¹dy dzieci
niepe³nosprawnych intelektualnie
Ann Lewis

WSTÊP
Pocz¹wszy od ustanowienia Konwencji Praw Dziecka w 1989 r., przyzna-

j¹cej ka¿demu dziecku prawo do swobodnego wyra¿ania pogl¹dów w kwe-
stiach dotycz¹cych œwiadczeñ (prawnych, spo³ecznych, zdrowotnych), coraz
czêœciej s³yszymy o potrzebie „kultury s³uchania” dzieci. Dosyæ powszech-
ne jest przy tym niedocenianie zarówno przez rz¹d, jak i ró¿ne organizacje
charytatywne milczenia, jako upowa¿nionego sposobu reakcji na zadawane
pytania. Autorka artyku³u dokonuje przegl¹du sugerowanych strategii im-
plementacji polityki s³uchania dzieci, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzie-
ci niepe³nosprawnych intelektualnie. 

METODA BADANIA
Prezentowane wskazówki s¹ krytycznym przegl¹dem dostêpnych mate-

ria³ów (obejmuj¹cych zagadnienia zdolnoœci lingwistycznych, psychologii
rozwojowej) stosowanych w procesie dostosowania polityki „s³uchania
dzieci” do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektualnie. 

WYNIKI
Autorka podkreœla pozytywny aspekt stwierdzania przez dziecko nie-

znajomoœci odpowiedzi na dane pytanie. Dziecko czêsto zak³ada, i¿ doros³y
zna odpowiedŸ na pytania, które zadaje, oraz – znaj¹c z góry odpowiedŸ –
mo¿e zadawaæ pytania nieszczerze. Rozmówca powinien zatem upewniæ
dziecko, ¿e nie zna jego pogl¹dów ani zdarzeñ im towarzysz¹cych (mo¿e to
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osi¹gn¹æ np. poprzez zadawanie pytañ „za poœrednictwem” maskotki). Ba-
dania sugeruj¹ tak¿e, ¿e rozmowy z dzieæmi we wczesnym stadium rozwo-
ju mog¹ byæ bardziej owocne, je¿eli stosuje siê raczej zdania twierdz¹ce ni¿
pytania. Zadaj¹c pytania, nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu odpowiedniego po-
ziomu generalizacji, a tak¿e o unikaniu wielokrotnego powtarzania pytañ
i sugerowania alternatywy tak/nie. Nale¿y byæ ostro¿nym w stosowaniu za-
imków oraz niektórych przymiotników i przys³ówków.

Kontakt – rozwijaj¹c wspóln¹ przestrzeñ przywi¹zania i poznawania 
u dzieci z autyzmem
Dave Sherratt, Gill Donald

WSTÊP
Spektrum zaburzeñ autystycznych (ASD) przejawia siê m.in. w trudno-

œciach dziecka w okreœlaniu przyczynowych powi¹zañ pomiêdzy uczuciami
i refleksj¹ oraz niedostrzeganiu paraleli pomiêdzy doœwiadczeniem w³asne-
go „Ja” a równorzêdnymi przejawami w zachowaniu innych. Autorzy arty-
ku³u opisuj¹ strategiê uczenia dzieci autystycznych poprzez poznawanie
afektywne. 

METODA BADANIA
Normalnie rozwijaj¹ce siê dzieci maj¹ predyspozycje do nawi¹zywania

interakcji ze swoimi opiekunami. Pod koniec pierwszego roku ¿ycia dziec-
ko staje siê œwiadome przedmiotów zewnêtrznych, a tak¿e tego, ¿e doros³y
te¿ siê do tych przedmiotów odnosi; zaczyna odczytywaæ afektywne infor-
macje zakodowane w zachowaniach opiekunów, które – niejednokrotnie
ró¿ni¹ce siê od stanowiska dziecka – stanowi¹ podstawê do budowania
wspólnej konstrukcji œwiata opartej na intersubiektywnym zaanga¿owaniu. 

W odró¿nieniu od dzieci prawid³owo rozwijaj¹cych siê, dzieci autystycz-
ne rozwijaj¹ w sobie zespó³ przekonañ i towarzysz¹cych im zachowañ, które
mog¹ pozostawaæ niezrozumia³e dla innych i przez to generowaæ nieprawi-
d³owoœci w zakresie wiêzi spo³ecznych. Poznawanie afektywne jest strategi¹
nauczania, która buduje wspólne rozumienie „Ja”, innych oraz otaczaj¹cego
œwiata wokó³ wartoœci istotnych dla autystycznego dziecka. Metoda ta mu-
si zostaæ poprzedzona obserwacj¹, na podstawie której okreœla siê obiekty
wywo³uj¹ce reakcjê emocjonaln¹ u dziecka. Obiekty te s¹ wykorzystywane
nastêpnie do nawi¹zania kontaktu z dzieckiem.

WYNIKI
Autorzy omawiaj¹ dziesiêæ modeli mo¿liwych struktur nawi¹zywania

kontaktu z autystycznym dzieckiem przy zastosowaniu afektywnego nau-
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czania, obejmuj¹cych zagadnienia m.in. takie, jak np. ustanowienie zaanga-
¿owania wokó³ podstawowych spo³ecznych bodŸców (np. kontakt fizycz-
ny), wykorzystywanie przedmiotów w rozwijaniu wspólnych znaczeñ, roz-
wijanie wspólnego rozumienia narracji i symboli a¿ do rozbudowanych, ab-
strakcyjnych narracji. 

WNIOSKI
Upoœledzenie komunikacji spo³ecznej jest przyczyn¹ wielu zachowañ ty-

powych dla autyzmu. Za³o¿enie, ¿e afektywne zaanga¿owanie ma bezpo-
œredni wp³yw na kontakt z innymi daje perspektywy na pog³êbienie wiedzy
na temat wielu aspektów tego zaburzenia oraz wskazuje mo¿liwe kierunki
nowych strategii nauczania dzieci autystycznych.

Interaktywne opowieœci z Ksiêgi Rodzaju
Keith Park

WSTÊP
Autor opisuje swoje doœwiadczenia jako nauczyciela zapewniaj¹cego

dzieciom niepe³nosprawnym intelektualnie dostêp do literatury przy zasto-
sowaniu metody interaktywnych opowiadañ (interactive storytelling). 

METODA
Metoda interaktywnych opowiadañ opiera siê na trzech podstawowych

zasadach: spostrze¿enie poprzedza zrozumienie, emocje i zaanga¿owanie ja-
ko kluczowe formy reakcji na literaturê, recytacja i „granie” tekstu. „Wyko-
nywanie” tekstu ma za zadanie rozwijaæ zdolnoœci komunikacyjne uczestni-
cz¹cych w programie dzieci, jak np. œwiadomoœæ zdarzeñ w klasie, antycy-
pacja zdarzeñ, wskazywanie na przedmioty. 

Omawiany projekt opiera³ siê na czytaniu siedemnastowiecznej poezji
(Ksiêgi Rodzaju z Biblii Króla Jakuba). Zajêcia odbywa³y siê przy zas³oniêtych
oknach i zgaszonych œwiat³ach. Jedenastu uczestników wraz z opiekunami (nie
mniej ni¿ szeœciu) zosta³o ustawionych w kole, w którego centrum znajdowa-
³a siê instalacja „piasku pustynnego” (sk³adaj¹ca siê z dywanu ze sztucznego
futra i imitacji ogniska). Ka¿da sesja zaczyna³a siê od æwiczeñ „rozgrzewaj¹-
cych”, polegaj¹cych na wspólnym recytowaniu imion uczestników sesji. Pod-
czas czytania opowieœci rytm wyznacza³y instrumenty perkusyjne. 

WYNIKI
Dzieci przejawia³y wyraŸne oznaki zadowolenia z uczestnictwa w projek-

cie. Opiekunowie zauwa¿yli pozytywny wp³yw sesji na uczniów i zaanga¿o-
wali siê w organizacjê kolejnych projektów interaktywnego opowiadania. 
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WNIOSKI
Sukces wydaj¹cego siê pocz¹tkowo bardzo trudnego do realizacji pomy-

s³u interaktywnego – czytania Ksiêgi Rodzaju, daje podstawy do planowa-
nia kolejnych sesji opieraj¹cych siê na zró¿nicowanych Ÿród³ach literackich. 

Plan rozwoju spo³ecznego: stosuj¹c zasady i praktyki grup
wychowawczych do wspierania rozwoju spo³ecznego i emocjonalnego 
dziecka (s. 24–31)
Rebecca Doyle

WSTÊP
Grupa wychowawcza jest œrodkiem interwencyjnym dla dzieci,

których potrzeby spo³eczne, emocjonalne i behawioralne nie mog¹ zo-
staæ zaspokojone w regularnej szkole. Program grup wychowawczych
polega na indywidualnym podejœciu do ka¿dego ucznia poprzez dosto-
sowanie planu nauczania, zapewnienie mu odpowiednich warunków
rozwojowych oraz umo¿liwienie ponownej integracji ze œrodowiskiem
szkolnym. Autorka artyku³u opisuje program rozwoju spo³ecznego,
którego celem jest reintegracja dzieci powracaj¹cych do œrodowiska
szkolnego poprzez wprowadzenie metod stosowanych w grupach wy-
chowawczych do regularnych klas. 

METODA BADAÑ
Naczeln¹ zasad¹ planu rozwoju spo³ecznego jest dostosowywanie pro-

gramu do ucznia, a nie ucznia do programu. Omawiany plan obejmuje czte-
ry punkty ze skali gotowoœci reintegracyjnej: umiejêtnoœci spo³eczne, samo-
œwiadomoœæ i pewnoœæ siebie, umiejêtnoœci uczenia siê oraz panowanie nad
w³asnym zachowaniem. Plan zosta³ zaprojektowany w taki sposób, aby nie
kolidowa³ z innymi schematami planowania edukacji i nie wymaga³ specjal-
nych œrodków finansowych. 

WNIOSKI
Program rozwoju spo³ecznego daje wsparcie nie tylko uczniom powra-

caj¹cym do szkó³ z grup wychowawczych; okaza³ siê równie¿ pomocny
dla wielu „normalnych” uczniów, którzy aktywnie brali w nim udzia³.
Omawiany projekt wymaga przyswojenia przez ca³y zespó³ nauczycielski
i w ten sposób przyczyni siê zarówno do podwy¿szenia kwalifikacji nau-
czycieli, jak i do autentycznie równego traktowania uczniów, niezale¿nie
od ich ograniczeñ. 
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¯yj¹c z niepe³nosprawnoœci¹, której inni nie rozumiej¹
Alex Munyere

Tekst jest osobist¹ relacj¹ uczestnika warsztatów edukacji integruj¹cej
w Kenii cierpi¹cego na albinizm i wychowanego w spo³ecznoœci Massajów.
Opisuje trudnoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem w tradycyjnej spo³ecznoœci,
poczucie wyobcowania zwi¹zane z niezrozumieniem innoœci i sposoby,
które pomog³y mu te trudnoœci przezwyciê¿yæ. 

Idea szkolnictwa integracyjnego – szkolenie nauczycieli i nauka
angielskiego u osób z wad¹ s³uchu (s. 33–41)
Gertrude M.I. Wamae, Rachel W. Kangethe-Kamau

WSTÊP
Jêzyk jest fundamentalnym czynnikiem rozwoju cz³owieka – jest podsta-

wowym tworzywem myœli, pozwala nawi¹zywaæ kontakty spo³eczne,
odgrywa podstawow¹ rolê w percepcji œwiata. Upoœledzenie s³uchu znacz-
nie utrudnia naukê jêzyka, a w szczególnoœci sk³adni oraz jêzyka pisanego.
Autorzy artyku³u badaj¹ relacje pomiêdzy jêzykiem, upoœledzeniem s³uchu
i nauczaniem integracyjnym, na przyk³adzie badañ przeprowadzonych
w szko³ach w Kenii. Badania dotycz¹ce w³¹czania dzieci z wad¹ s³uchu do
edukacji z pe³nosprawnymi rówieœnikami wykazuj¹, ¿e nawet dzieci z sil-
nym upoœledzeniem s³uchu osi¹gaj¹ lepsze wyniki w szko³ach powszech-
nych ni¿ w szko³ach specjalnych. Atryku³ koncentruje siê tak¿e na proble-
matyce odpowiedniego szkolenia nauczycielskiego, jako kluczowego czyn-
nika warunkuj¹cego pomyœlnoœæ integracji dzieci niedos³ysz¹cych w szko-
³ach powszechnych.

METODA BADAÑ 
Wyniki badañ zosta³y opracowane na podstawie rozmów ze stosuj¹cymi

jêzyk migowy nauczycielami szkó³ integracyjnych. Pytania dotyczy³y zaga-
dnieñ zwi¹zanych ze sposobem zdobywania kompetencji jêzykowych przez
uczniów z upoœledzeniem s³uchu. 

WYNIKI 
Uczniowie z wad¹ s³uchu s¹ w stanie za pomoc¹ jêzyka migowego (sign

exact English) przyswoiæ nawet najbardziej syntaktycznie z³o¿one struktury
jêzyka angielskiego. Przy konsekwentnym stosowaniu jêzyka migowego
przez nauczycieli i rodziców, poziom czytania niedos³ysz¹cych dzieci nie
odbiega od planowanego poziomu szkolnego.
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WNIOSKI 
Zgodnie z ide¹ nauczania integracyjnego, osoby z upoœledzeniem s³uchu

s¹ czêœci¹ spo³ecznoœci. Zastosowanie jêzyka migowego sign exact English,
wiernie odtwarzaj¹cego sk³adniê zdañ angielskich, pozwoli przygotowaæ
uczniów do czytania i pisania w jêzyku angielskim i tym samym do aktyw-
nego uczestnictwa w œwiecie ludzi s³ysz¹cych. 

Wspieranie rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie
(s. 41–50)
Lynda Warren Dodd

WSTÊP
Dostêpna literatura wskazuje na szereg kwestii zwi¹zanych z problema-

mi rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. S¹ to m.in. brak
uwagi ze strony rodziców, utrudnione relacje z rówieœnikami.

Artyku³ opisuje zagadnienia zwi¹zane z powo³an¹ w 1995 r. przez stowa-
rzyszenie Portage grup¹ wsparcia dla rodzeñstwa dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie. Autor bada reakcje poddanych programowi dzieci i opi-
nie ich rodziców. 

METODA
Opisywany program k³adzie nacisk na swobodn¹ ekspresjê uczuæ i nie-

pokojów zwi¹zanych z posiadaniem niepe³nosprawnego intelektualnie ro-
dzeñstwa. W tym celu stosowane s¹ rozmaite metody: praca grupowa, me-
tody pozawerbalne (zabawa, malowanie), prace pisemne i nieformalne roz-
mowy. Prowadz¹cy s¹ dobierani z zespo³u domowych nauczycieli Portage.
W zajêciach bierze udzia³ psycholog edukacyjny. 

WYNIKI 
Wszystkim uczestnicz¹cym dzieciom podoba³ siê udzia³ w programie.

Odnotowano bardzo zró¿nicowany poziom zrozumienia problemów dzieci
niepe³nosprawnych intelektualnie przez ich rodzeñstwo. Wszystkie dzieci
mia³y wiele pozytywnych uwag na temat swojego rodzeñstwa, zdarza³y siê
tak¿e uwagi krytyczne. 

Oceny rodziców badane by³y na podstawie kwestionariuszy. Wszyscy ro-
dzice potwierdzili pozytywne reakcje dzieci zwi¹zane z uczestnictwem
w programie. Wiêcej ni¿ po³owa odnotowa³a, ¿e dziecko odczu³o poœwiêco-
n¹ mu uwagê. Prawie po³owa rodziców odnotowa³a pozytywny efekt czasu
spêdzonego przez dziecko poza rodzin¹. Podobny procent ankietowanych
wskaza³ na mo¿liwoœæ zawierania nowych znajomoœci i korzystny wp³yw
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uœwiadomienia uczestnikom, ¿e inne dzieci tak¿e posiadaj¹ rodzeñstwo ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

WNIOSKI 
Badanie potwierdzi³o potrzebê powo³ywania projektów wsparcia dla ro-

dzeñstwa dzieci upoœledzonych. Plany dotycz¹ce przysz³ych badañ obejmu-
j¹ promowanie okazji do bardziej regularnych spotkañ i propagowanie in-
formacji (np. za pomoc¹ internetowych grup dyskusyjnych).

BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION,
Volume 31, number 2, czerwiec 2004

W kierunku integracji? Modele wsparcia zachowañ spo³ecznych w szko-
³ach gimnazjalnych w regionie edukacyjnym w Szkocji
Jaen Kane, George Head, Nicola Cogan

WSTÊP
Wzrost œwiadczeñ dla grupy osób niepe³nosprawnych intelektualnie jest

w Szkocji wynikiem szeroko zakrojonej polityki spo³ecznej integracji. 

METODA BADAÑ 
Artyku³ opiera siê na danych dotycz¹cych oceny strategii uczenia zacho-

wañ w szko³ach gimnazjalnych zebranych na podstawie statystyk, konkret-
nych przypadków oraz rozmów z nauczycielami, rodzicami i dzieæmi. Opie-
raj¹c siê na w³asnych ocenach dostêpnych œwiadczeñ, autorzy dokonuj¹ typo-
logii uczenia zachowañ i omawiaj¹ wy³onione w ten sposób rodzaje wsparcia. 

WYNIKI 
Autorzy sugeruj¹ mo¿liwoœæ rozwoju systemów wsparcia zachowañ na

podstawie doœwiadczeñ systemów wsparcia edukacji w³¹czaj¹cej w szko-
³ach.

WNIOSKI 
Artyku³ daje wskazówki dla dalszego rozwoju œwiadczeñ wsparcia dla

dzieci trudnych.
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„Doceniaj¹c rodzinê”: integracyjny model treningu opartego na rodzinie
Barry Carpenter, Mandy Addenbrooke, Elizabeth Attfield, Sally Conway

WSTÊP
Artyku³ opisuje przeprowadzony w lipcu 2002 r. tydzieñ warsztatów tre-

ningowych zatytu³owanych „Doceniaj¹c rodzinê”. Autorzy relacji s¹ zwi¹-
zani z organizacjami, które zainicjowa³y program. 

METODA BADAÑ
Metoda przeprowadzonych treningów by³a zogniskowana wokó³ pojêcia

„rozbudowanej rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Zajêcia mia³y na celu z jednej strony – uwydatnienie wzajemnie wspieraj¹-
cej roli cz³onków rodziny oraz z drugiej – szkolenie profesjonalistów. 

WYNIKI 
Warsztaty zosta³y ocenione pozytywnie – rodziny uczestnicz¹ce w projek-

cie zarówno jako „prowadz¹cy”, jak i „szkoleni” potwierdzi³y znaczenie in-
tegracyjnego modelu nauczania, zainicjowa³y te¿ szereg kolejnych spotkañ. 

¯eñska osobowoœæ? Trudnoœci i troski mê¿czyzn podczas seansów In-
tensywnej Interakcji (Intensive Interaction)
Andrew Culham

WSTÊP
Autor przedstawia szereg obaw towarzysz¹cych pracy mê¿czyzn pod-

czas sesji Intensywnych Interakcji. 

METODA BADANIA
Zagadnienia podejmowane w artykule zosta³y opracowane na podstaw-

ie metod iloœciowo-jakoœciowych. 

WYNIKI 
Mê¿czyŸni stosuj¹cy Intensywn¹ Interakcjê s¹ zaniepokojeni mo¿liwoœci¹

niew³aœciwej interpretacji dotyku podczas pracy z pacjentkami. Badane osoby
wskazuj¹ na potrzebê ustanowienia wsparcia i praktycznych rozwi¹zañ dla
trudnoœci, jakie napotykaj¹ mê¿czyŸni podczas seansów Intensywnej Interakcji. 

WNIOSKI 
Autor sugeruje, ¿e kreowanie polityki, rozwój zawodowych kadr i dialog

mog¹ przyczyniæ siê do lepszego wsparcia mêskich uczestników Intensyw-
nej Interakcji. 
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Co nam pomaga – przekonania ch³opców o ich doœwiadczeniach w daw-
nych szko³ach

WSTÊP
Pracownicy spo³eczni przez ostatnie 30 lat bardzo rzadko byli kierowani do

szkó³ z internatami. Badania wskazuj¹ jednak, ¿e tego rodzaju wsparcie mog³oby
mieæ pozytywny wp³yw na m³odych ludzi uczêszczaj¹cych do tego rodzaju szkó³. 

METODA BADAÑ 
Artyku³ opiera siê na doœwiadczeniach ch³opców z ¿ycia w by³ych szko-

³ach z internatem, a tak¿e na szerszej ocenie edukacji rezydencjalnej oraz po-
szerzonego zakresu instytucji opieki. 

WYNIKI 
Autor, wykorzystuj¹c czêsto zaskakuj¹ce sprawozdania uczniów doty-

cz¹ce struktury i ¿ycia w oœrodku, relacji z doros³ymi oraz kontaktów z ro-
dzin¹, tworzy prowokuj¹cy komentarz dotycz¹cy opieki oraz us³ug eduka-
cyjnych w oœrodkach z internatem. 

Nauczyciele szkó³ powszechnych w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i ich akceptacja integracji niepe³nosprawnych
intelektualnie uczniów
Emad M. Alghazo, Eman El. Naggar Gaad

WSTÊP
Autorzy relacjonuj¹ przeprowadzone w stolicy Zjednoczonych Emiratów

Arabskich badania nad stosunkiem nauczycieli szkó³ powszechnych do in-
tegracji uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie. 

METODA BADAÑ 
Badanie mia³o postaæ kwestionariusza oraz serii rozmów z nauczycielami.

WYNIKI 
Analiza wyników raportu opiera³a siê na wielu zmiennych, obejmuj¹cych

wiek, p³eæ i doœwiadczenie badanych nauczycieli. Zdaniem autorów, rozwój
„kultury integracyjnej” nauczycieli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
wymaga zintensyfikowania wysi³ków.

WNIOSKI 
Artyku³ koñczy siê seri¹ wskazówek dotycz¹cych szkolenia nauczycieli,

ich rozwoju zawodowego i zmiany nastawienia do nauczania integracyjnego. 
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Prowadz¹c oceny i badania z uczniami zniechêconymi szko³¹: kwestie
praktyczne i metodologiczne
Jerry Wellington, Pam Cole

WSTÊP
Autorzy artyku³u opisuj¹ w³asne doœwiadczenia oceny 21 projektów za-

inicjowanych w Anglii, maj¹cych na celu pobudzenie motywacji osób znie-
chêconych do uczêszczania na zajêcia szkolne. 

METODA BADAÑ 
Artyku³ koncentruje siê na metodologicznych i praktycznych, czêsto nie-

przewidywalnych trudnoœciach zwi¹zanych z oszacowaniem wp³ywu inter-
wencji na tzw. zniechêconych uczniów; podkreœla tak¿e pozytywne aspekty
tego rodzaju przedsiêwziêæ.

WNIOSKI 
Autorzy przedstawiaj¹ perspektywy wzmo¿onej wspó³pracy badaczy,

uczestników, nauczycieli i uczniów w przysz³ych badaniach tego typu.

BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION,
Volume 31, number 3, wrzesieñ 2004

Co narodowe spisy powszechne mówi¹ nam o edukacji w³¹czaj¹cej 
i osi¹gniêciach uczniów? (s. 115–122)
Lanni Florian, Martyn Rouse, Kristine Black–Hawkins, Stephen Jull

WSTÊP
Istnieje szeroko podzielane przekonanie, ¿e przyjmowanie dzieci ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zwyk³ych szkó³ o normalnym pro-
gramie nauczania obni¿a poziom tych szkó³. Autorzy artyku³u staraj¹ siê
zbadaæ wp³yw edukacji w³¹czaj¹cej dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi na osi¹gniêcia wszystkich uczniów na podstawie utworzonego
niedawno narodowego spisu powszechnego uczniów.

METODA
Autorzy artyku³u staraj¹ siê zbadaæ pewne pojêciowe i techniczne

kwestie zwi¹zane ze stosowaniem powsta³ego niedawno w Anglii naro-
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dowego powszechnego spisu uczniów. Analizy te prowadzone s¹
w kontekœcie zagadnieñ zwi¹zanych z edukacj¹ w³¹czaj¹c¹ i osi¹gniêcia-
mi uczniów. 

WYNIKI
Przy analizowaniu zagadnieñ zwi¹zanych z edukacj¹ w³¹czaj¹c¹ na pod-

stawie danych narodowego powszechnego spisu uczniów konieczne jest
wyraŸne odró¿nienie pojêæ „standardy” i „osi¹gniêcia”. Autorzy wskazuj¹
tak¿e na techniczne trudnoœci zwi¹zane z okreœleniem statusu potrzeb edu-
kacji specjalnej (w zwi¹zku ze zmian¹ kategoryzacji trudno jest dokonywaæ
retrospektywnych porównañ), a tak¿e na fakt, i¿ du¿a grupa dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie jest reprezentowana w obecnym sy-
stemie przez ¿adne znacz¹ce dane. 

WNIOSKI
Narodowy Powszechny Spis Uczniów, mimo trudnoœci z jego stosowa-

niem, jest cennym Ÿród³em informacji o ogólnych trendach w edukacji.
Dane ze spisu nale¿y jednak traktowaæ ostro¿nie, aby nie sta³y siê miar¹,
wedle której szko³y i uczniowie bêd¹ oceniani; musz¹ one byæ uzupe³nia-
ne informacjami z poszczególnych szkó³, które umo¿liwi¹ ich w³aœciw¹
interpretacjê. 

Wprowadzanie „lektora wspomagaj¹cego” w egzaminach GCSE:
pytania o zasadnoœæ i edukacjê w³¹czaj¹c¹ (s. 122–128)
Kevin Woods

WSTÊP
Angielskie œwiadectwo maturalne stopnia podstawowego (GCSE) zosta-

³o zaprojektowane jako kwalifikacja do kolejnych stopni kszta³cenia z jedno-
czesnym uwzglêdnieniem potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, co przejawia siê m.in. w u³atwianiu tym uczniom samego procesu
egzaminacyjnego, np. poprzez zapewnienie lektora wspomagaj¹cego. Celem
zapewnienia jakoœci œwiadectwa GCSE ustanowiono na piœmie zestaw zasad
reguluj¹cych mo¿liwe formy wsparcia podczas egzaminów.

METODA BADAÑ
Autor dokonuje krytycznego przegl¹du zasad dotycz¹cych przyznawa-

nia lektora podczas sesji egzaminacyjnych GCSE. Za zgod¹ nauczycieli i ro-
dziców powo³ana zosta³a grupa 40 uczniów z 11 klas, z któr¹ przeprowa-
dzono rozmowy, a nastêpnie poddano próbnemu egzaminowi GCSE z ma-
tematyki i historii.
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WYNIKI
Dotychczasowe metody pomiaru zapotrzebowania na lektora wspoma-

gaj¹cego, opieraj¹ce siê na przybli¿onym wiekowym kryterium gotowoœci
do czytania (reading age), obarczone s¹ zarówno b³êdami metodologicznymi,
jak i pojêciowymi. Wyniki badania wykazuj¹ tak¿e, ¿e kandydaci do egza-
minów GCSE b³êdnie przewiduj¹ zapotrzebowanie na lektorów.

Lepsze wyniki w przewidywaniu zapotrzebowania wsparcia rokuje me-
toda obserwacji i rejestracji zachowañ uczniów w sytuacjach egzaminacyj-
nych. 

WNIOSKI 
Przysz³e badania powinny: 1) obejmowaæ wiêkszy zakres kandydatów

i przedmiotów, 2) skoncentrowaæ siê na wp³ywie wprowadzenia lektora
wspomagaj¹cego na wyniki egzaminowania oraz na samo doœwiadczenie
egzaminowania, celem racjonalnej dystrybucji lektorów wspomagaj¹cych, 3)
w planowaniu wsparcia lektora pomocne te¿ bêdzie rozró¿nienie ró¿nych
form czytania, 4) w wypadku istotnych ró¿nic pomiêdzy placówkami szkol-
nymi a grupami wiekowymi szko³y mog¹ potrzebowaæ przeprowadzenia
w³asnych badañ, na podstawie których bêdzie mo¿na przewidzieæ zapotrze-
bowanie na pomoc lektorów. 

Projekt dla absolwentów: planowanie przejœcia (transition planning)
ze szko³y – potrzeby m³odych oraz ich opiekunów (s. 128–138)

WSTÊP
Proces przejœcia ze szkó³ specjalnych do domów opieki spo³ecznej (adult

placements) jest bardzo istotny i stresuj¹cy zarówno dla m³odych ludzi z ró¿-
nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci, jak i dla ich opiekunów. 

CEL BADAÑ
Zbadanie: 1) przekonañ rodziców o istniej¹cych oœrodkach opieki spo-

³ecznej oraz ocena stopnia, w jakim zaspokajaj¹ one potrzeby dzieci i ocze-
kiwania samych rodziców, 2) zbadanie stopnia zaanga¿owania rodziców
i dziecka w planowaniu przejœcia ze szko³y do oœrodków pomocy spo³ecz-
nej, 3) przeœledzenie koniecznoœci dokonania ewentualnych zmian w funk-
cjonowaniu domów opieki spo³ecznej i analiza powodów tych zmian. 

METODA
Badanie mia³o formê kwestionariusza podzielonego na cztery czêœci: do-

tycz¹c¹ podopiecznego, obecnego domu opieki spo³ecznej (placement), po-
œwiêcon¹ planowaniu przejœcia oraz ewentualnej zmiany placówki opiekuñ-
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czej (placement breakdown). Na kwestionariusz odpowiedzia³o 17 opiekunów
dzieci w wieku od 19 do 23 lat, pochodz¹cych z tej samej szko³y, któr¹ w la-
tach 1999–2002 opuœci³y w poszukiwaniu domów opieki spo³ecznej (adult
placement). 

WYNIKI 
Definiuj¹c zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wp³ywaj¹ce na

ocenê domu opieki spo³ecznej, opiekunowie skoncentrowali siê na trzech
kluczowych us³ugach oferowanych przez te placówki – czas wolny/mo¿li-
woœci kontynuacji nauki, wykwalifikowana kadra oraz regularna wymiana
informacji. Trudne zachowanie podopiecznych (ataki gniewu, dewastacja
oœrodka, samookaleczenie siê) by³y g³ównym powodem wy³¹czania ich
z domów opieki spo³ecznej. Obawy opiekunów zwi¹zane z planowaniem
przejœcia dotycz¹ przede wszystkim braku informacji potrzebnych do po-
myœlnego ulokowania podopiecznych w domach opieki spo³ecznej.

WNIOSKI
Przejœcie ze szko³y do domu opieki spo³ecznej jest d³ugim, z³o¿onym

i stresuj¹cym procesem zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Rodzice,
wystêpuj¹c w roli adwokatów swoich podopiecznych, czêsto czuj¹ siê
nieprzygotowani do pe³nienia tej funkcji, nie wiedz¹, jak koordynowaæ
dzia³ania danych instytucji, nie wiedz¹, jakie us³ugi nale¿¹ siê ich podo-
piecznym. 

W jaki sposób osoby niepe³nosprawne intelektualnie pos³uguj¹ siê
Internetem? (s. 138–143)
B. Harrysson, A. Svensk, G.I. Johansson

WSTÊP
¯yjemy w czasach, w których technologia cyfrowa, a w szczególnoœci In-

ternet odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu codziennym. Zgodnie z przy-
jêtym w 2000 r. przez Radê Unii Europejskiej projektem, kraje Unii maj¹
wprowadzaæ technologiê cyfrow¹, która udostêpni Internet wszystkim oby-
watelom. 

CEL BADAÑ
Autorzy badaj¹, w jakim stopniu osoby z lekkim i umiarkowanym stop-

niem niepe³nosprawnoœci intelektualnej potrafi¹ pos³ugiwaæ siê Internetem
u¿ywaj¹c podstawowych narzêdzi programu Microsoft Internet Explorer
oraz jakie rodzaje niepe³nosprawnoœci szczególnie utrudniaj¹ korzystanie
z sieci. 
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METODA
Badanie zosta³o przeprowadzone na siedmioosobowej grupie osób nie-

pe³nosprawnych intelektualnie lekkim i umiarkowanym stopniu w wieku
od 15 do 44 lat. Uczestnicy badania wykonywali zadania na specjalnie do-
branych stronach internetowych w warunkach klasowych. 

WYNIKI
Badana grupa wykaza³a du¿e zainteresowanie Internetem oraz poczt¹ e-

mail. Wszyscy badani swobodnie pos³ugiwali siê podstawowymi narzêdzia-
mi programu Internet Explorer (zamykanie okien, wstecz/w przód, scrol-
ling). Funkcjê „ulubione” potrafi³o samodzielnie stosowaæ trzech badanych,
kopiowanie d³u¿szych adresów do paska adresowego okaza³o siê zadaniem
doœæ trudnym, zosta³o prawid³owo wykonane przez dwie osoby. Badanie
wskaza³o na trzy progi zwi¹zane z edycj¹ tekstu, które mog¹ stanowiæ prze-
szkodê w dostêpnoœci Internetu dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie
– trudnoœci we wprowadzaniu tekstu do wyszukiwarek i pasków adreso-
wych, w zaznaczaniu fragmentów du¿ych tekstów, w przyswajaniu tekstu
zwi¹zanego, z ograniczon¹ wpraw¹ w zakresie czytania. 

WNIOSKI
Przejrzyste œrodowisko komputerowe wydaje siê odpowiadaæ osobom

z ograniczeniami poznawczymi. Wyniki badania wskazuj¹ na lepsz¹ ni¿
spodziewan¹ ³atwoœæ w pos³ugiwaniu siê narzêdziami internetowymi przez
osoby niepe³nosprawne intelektualnie. 

Spo³eczna rehabilitacja zawodowa dla osób niepe³nosprawnych
intelektualnie – doœwiadczenia z projektu pilota¿owego
w Nigerii (s. 143–150)
Eunice B. Alade

WSTÊP
Zgodnie z szacunkami UNESCO, w Nigerii ¿yje ok. 12 milionów osób nie-

pe³nosprawnych (ok. 10% ogó³u ludnoœci). W zwi¹zku z fiaskiem utworzo-
nych w latach 70. centralnych oœrodków rehabilitacji zawodowej, w roku
1991 powo³ano pilota¿owy projekt spo³ecznej rehabilitacji zawodowej. 

METODA BADAÑ
Artyku³ przedstawia omówienie pilota¿owego projektu spo³ecznej reha-

bilitacji zawodowej. Dane zosta³y zebrane na podstawie wywiadów z koor-
dynatorami projektu oraz z raportów pracowników spo³ecznych. Projekt pi-
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lota¿owy obejmowa³ 19 sta¿ystów w wieku od 16 do 39 lat, z ró¿nymi ro-
dzajami niepe³nosprawnoœci. 

WYNIKI 
Projekt dotyczy³ czterech cech typowych dla nowej generacji projektów

treningowych: by³ nastawiony na umiejêtnoœci wymagane w danej spo³ecz-
noœci, preferowa³ krótkie cykle treningowe oparte na nieformalnych zasa-
dach, opiera³ siê na lokalnym rynku i zasobach, promowa³ lokalne uczest-
nictwo w planowaniu i wdra¿aniu projektu. W ramach omawianego projek-
tu, w latach 1991–2002 rehabilitacjê zawodow¹ przesz³o 155 osób, z czego
90% jest zatrudnionych na korzystnych warunkach. 

WNIOSKI
Mimo ¿e w skali potrzeb Nigerii omawiany projekt pilota¿owy wydaje

siê ma³o znacz¹cy, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spo³eczne programy rehabilita-
cji zawodowej s¹ bardzo efektywnym narzêdziem integracji osób niepe³no-
sprawnych ze spo³eczeñstwem. Zdaniem autora, aby unikaæ upadku tego
rodzaju projektów, nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce kroki: 1) zwiêkszenie finanso-
wego wsparcia rz¹du celem reaktywacji po¿yczki obrotowej, 2) regularne
sp³acanie po¿yczek obrotowych przez beneficjantów, 3) zachêta dla zarz¹du
(sk³adaj¹cego siê g³ównie z wolontariuszy), by kontynuowa³ pracê przy pro-
jekcie, 4) wiêksze zaanga¿owanie rodziców oraz szefów wspólnot w finan-
sowanie projektu i propagowanie integracji osób niepe³nosprawnych ze spo-
³eczeñstwem, 5) rozszerzenie spo³ecznego projektu rehabilitacji zbiorowej na
inne rejony kraju.

Wyjœcie z klasy – anga¿owanie nauczycieli do projektu oceny narodowej 
polityki szkolnictwa specjalnego (s. 150–157)
Roseanna Bourke, Alison Kearney, Jill Bevan–Brown

WSTÊP
Wdro¿enie ka¿dej nowej ustawy w szkolnictwie, a szczególnie w szkol-

nictwie specjalnym, jest procesem anga¿uj¹cym, obok ustawodawców, tak-
¿e – a mo¿e przede wszystkim – nauczycieli, uczniów oraz rodziców. 

CEL BADAÑ
W 1999 r. nowozelandzkie ministerstwo szkolnictwa zatrudni³o grupê

badaczy z Uniwersytetu Massey w celu niezale¿nego monitoringu i oceny
projektu „Edukacja Specjalna 2000” za okres od 1999 do 2001 r. Artyku³ kon-
centruje siê na jednym aspekcie badañ – zatrudnieniu nauczycieli jako pra-
cowników terenowych. 
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WYNIKI 
Nauczyciele byli dobierani z uwzglêdnieniem ich umiejêtnoœci, wiedzy,

doœwiadczeñ oraz znajomoœæ edukacji specjalnej i polityki projektu „Eduka-
cji Specjalnej 2000”. Pewne znaczenie mia³a te¿ znajomoœæ jêzyka maoryskie-
go. Zdaniem dyrektorów badanych szkó³, zatrudnienie nauczycieli uwiary-
godni³o proces zbierania danych (przewaga kontaktu osobistego nad kwe-
stionariuszami); zatrudnieni nauczyciele, oprócz nowo nabytych kwalifika-
cji podczas szkolenia poprzedzaj¹cego pracê w terenie, pog³êbili wiedzê
o polityce edukacyjnej, a tak¿e – dziêki pracy w terenie – zdobyli nowe kon-
takty i mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ. Anga¿owanie nauczycieli do
oceny pozwoli³o grupie badawczej zyskaæ lepszy wgl¹d w perspektywy na-
uczycieli, dyrektorów i rodziców. 

WNIOSKI
Idea anga¿owania nauczycieli w proces oceny polityki szkolnictwa spe-

cjalnego okaza³a siê bardzo owocna zarówno dla jakoœci i efektywnoœci bada-
nia, jak i dla badanych szkó³ oraz samych zatrudnionych w nich nauczycieli.

Stres nauczania w szko³ach ogólnodostêpnych i specjalnych – ró¿nice
i podobieñstwa (s. 157–163)
Michelle Williams, Irvine Gersch

WSTÊP
Badania oraz praktyka wykazuj¹, ¿e zawód nauczyciela wi¹¿e siê z du-

¿ym stresem. Celem omawianego w artykule badania jest zmierzenie i po-
równanie poziomu stresu u nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach ogólnodo-
stêpnych i specjalnych. 

METODA BADAÑ
Dane zebrano na podstawie kwestionariuszy, które zosta³y wype³nione

przez 44 nauczycieli szkó³ masowych (44%) i specjalnych (56%). 

WYNIKI
W odró¿nieniu od poprzednich wyników badañ wskazuj¹cych na wy-

¿szy stopieñ stresu u nauczycieli szkó³ masowych, omawiane w artykule ba-
danie nie wykaza³o znacz¹cych ró¿nic w ca³oœciowym poziomie stresu po-
miêdzy obu badanymi grupami nauczycieli. W obydwu rodzajach szkó³
wiek uczniów mia³ wp³yw na poziom stresu doœwiadczanego przez nauczy-
cieli (im m³odsi uczniowie, tym mniejszy poziom stresu). Czynniki streso-
genne w wypadku nauczycieli szkó³ masowych zwi¹zane by³y przede wszy-
stkim z zachowaniem uczniów (g³oœne zachowania, biernoœæ na lekcjach),
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brakiem czasu dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów, podczas
gdy dla nauczycieli w szko³ach specjalnych stresuj¹cym okaza³ siê byæ brak
materia³ów oraz odpowiedniego sprzêtu. 

WNIOSKI
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e poziom stresu w obydwu typach szkó³ jest

podobny, generuj¹ go jednak¿e ró¿ne czynniki. Autorzy sugeruj¹ powo³y-
wanie grup wsparcia (z udzia³em psychologów edukacyjnych) dla nauczy-
cieli maj¹cych k³opoty z zachowaniem uczniów, wskazuj¹ tak¿e na istotn¹
rolê, jak¹ mog¹ odgrywaæ w³adze szko³y w rozwi¹zywaniu problemów na-
uczycieli. 

BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EUCATION,
Volume 31, number 4, grudzieñ 2004

Neuronauka, edukacja, edukacja specjalna (str. 175–184)
Usha Goswami

WSTÊP
Zarówno neuronauka kognitywistyczna, jak i pedagogika zainteresowa-

ne s¹ procesem uczenia siê. Szczególnie ciekawe dla pedagogiki wyniki osi¹-
gane s¹ drog¹ obrazowania pracy mózgu w trakcie czynnoœci poznawczych.

METODA
Autor dokonuje ogólnego przegl¹du osi¹gniêæ kognitywnej neuronauki

pod k¹tem ich potencja³u dla odpowiedzi na wa¿ne pytania pedagogów. Za-
razem zwraca uwagê na technologiczne ograniczenia metod neuroobrazo-
wania oraz na ³atwoœæ, z jak¹ osi¹gniêcia neuronauki potrafi¹ doprowadziæ
do nieporozumieñ na gruncie edukacji.

WYNIKI
Istniej¹ du¿e ró¿nice pomiêdzy mózgami, zarówno w budowie, jak i loka-

lizacji funkcji mózgowych. Œwiadczy to o ogromnej roli otoczenia w kszta³to-
waniu funkcji kognitywnych cz³owieka. Latencja narzêdzi pomiarowych po-
zostaje najwiêkszym problemem technicznym w obrazowaniu pracy mózgu.

Omówienia szczególnie interesuj¹cych z punku widzenia pedagogiki ba-
dañ empirycznych opartych na neuroobrazowaniu, dotycz¹cych jêzyka, czy-
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tania, matematyki i ogólnych zaburzeñ rozwojowych dostarcza wielu inte-
resuj¹cych hipotez dla pedagogiki. 

Niektóre hipotezy neuronauki, czêsto z powodu b³êdnego zrozumienia,
przekszta³caj¹ siê w dezinformacje w dziedzinie edukacji, czyli w tzw. neu-
romity (np. koniecznoœæ synchronizacji interwencji edukacyjnych z okresami
synaptogenezy, przekonania o ró¿nicach pomiêdzy lew¹ a praw¹ pó³kul¹).

WNIOSKI
Neuronauka mo¿e dokonaæ ogromnego wk³adu w rozwój pedagogiki,

a szczególnie pedagogiki specjalnej. Potrzebna jest jednak œciœlejsza wspó³-
praca pomiêdzy tymi dziedzinami. Psychologowie kognitywni wydaj¹ siê
najodpowiedniejsz¹ grup¹ dla tworzenia mostów ³¹cz¹cych te dzia³y nauki;
nale¿y siê tak¿e wystrzegaæ neuromitów.

Czynniki towarzysz¹ce efektywnej edukacji w³¹czaj¹cej dzieci z ze-
spo³em Downa w wieku szkolnym (s. 184–191)
Sam Fox, Peter Farell, Pauline Davis

CEL BADAÑ
Coraz czêœciej spotykanym zjawiskiem jest oferowanie miejsc nauki w ma-

sowych, powszechnych szko³ach podstawowych dzieciom z zespo³em Downa. 

METODA
Badanie mia³o miejsce w 18 szko³ach z szeœciu okrêgów LEA (lokalnych

obszarów edukacyjnych) i trwa³o 2 lata. W ka¿dej szkole przyjêto po jednym
uczniu z zespo³em Downa do regularnej klasy z pe³nym wymiarem godzin
oraz z ró¿nym stopniem wsparcia ze strony nauczyciela wspomagaj¹cego.
W trakcie projektu wszystkie szko³y by³y wizytowane dwukrotnie (tydzieñ
podczas pierwszego roku i tydzieñ podczas drugiego roku trwania projek-
tu). Dane by³y uzyskiwane drog¹ rejestrowanych rozmów i obserwacji.

WYNIKI
Wyniki badania dostarczy³y interesuj¹cych obserwacji w zakresie: 1)

organizacji i wp³ywu zorganizowanej pomocy (zarz¹dzanie i jakoœæ wspar-
cia nauczycieli wspomagaj¹cych, relacje pomiêdzy nauczycielem klasowym
i wspomagaj¹cym, organizacja nauczania i wsparcia); 2) reakcji pracowni-
ków i rodziców; 3) relacji z rówieœnikami. 

WNIOSKI
Badanie nie dostarczy³o jednoznacznych wskazówek, ujawni³o jednak¿e

pewne kluczowe czynniki warunkuj¹ce pomyœln¹ edukacjê w³¹czaj¹c¹ dzie-
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ci z zespo³em Downa: a) edukacja w³¹czaj¹ca ma wiêksze szanse na powo-
dzenie, je¿eli nauczyciel klasy odgrywa centraln¹ rolê w organizowaniu
wsparcia i dziennego rozk³adu zajêæ dla dziecka z zespo³em Downa; b) re-
zultaty edukacji w³¹czaj¹cej s¹ silnie zwi¹zane z jakoœci¹ wspó³pracy pomiê-
dzy nauczycielami wspomagaj¹cymi a nauczycielami klasowymi, c) jakoœæ
edukacji w³¹czaj¹cej jest zale¿na od miejsca, jakie przewidziano dla dziecka
w programie nauczania. 

Wyniki badañ wskazuj¹ drogi rozwoju praktyki umo¿liwiaj¹cej maksy-
malizacjê uczestnictwa w zajêciach szkolnych dzieci z zespo³em Downa
w szko³ach masowych z pe³nosprawnymi rówieœnikami. 

Nauka dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w systemie domowego nauczania (s. 191–199)
Andrea Bennington

WSTÊP
Artyku³ koncentruje siê na kluczowych elementach zwi¹zanych z domo-

wym nauczaniem dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi – nawi¹zywaniem relacji z rodzicami, wczesn¹ interwen-
cj¹ i znaczeniem zabawy w promowaniu uczenia. 

METODA BADANIA
Zajêcia z dzieæmi zosta³y u³o¿one na wzór programu Portage. Plan zajêæ

domowych uwzglêdnia³ nastêpuj¹ce elementy – identyfikacja celu, okreœle-
nie oczekiwanego zachowania dziecka, okreœlenie warunków: instrukcji da-
nych dziecku, materia³ów, Ÿróde³ i podpowiedzi, kryteria sukcesu, system
wynagrodzeñ, stopieñ wsparcia. Na potrzeby badania przeprowadzono 6
eksperymentów.

WYNIKI 
Obserwacje dokonane przy okazji przeprowadzonych eksperymentów

wskazuj¹ na ogromne ró¿nice pomiêdzy nauczaniem w szkole a naucza-
niem w domu. Istotnymi czynnikami w nauczaniu domowym s¹: partnerska
wspó³praca pomiêdzy nauczycielem a rodzicami dziecka, zagwarantowanie
odpowiednich warunków dla przeprowadzenia zajêæ. Model eksperymen-
talnego nauczania, opartego na zabawie, wydaje siê w tej sytuacji bardziej
odpowiedni ni¿ zajêcia oparte na ustalonych schematach.

KONKLUZJE
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mog¹ skorzystaæ na

wprowadzeniu elementów czysto zadaniowych w domowym nauczaniu.
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Wyniki badania sugeruj¹, ¿e wszystkie dzieci, tak¿e ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, maj¹ potencja³ rozwi¹zywania zadañ poznawczych.
W wiêkszoœci przypadków, przy zapewnieniu optymalnych warunków na-
uczania, s¹ w stanie przeœledziæ i powtórzyæ zadane æwiczenia. 

Niewidzialne dzieci? Potrzeba grup wsparcia dla rodzeñstwa dzieci 
niepe³nosprawnych (s. 199–207)
Angie Naylor, Phil Prescott

CEL BADAÑ
Wiele Ÿróde³ wykazuje, ¿e dzieci niepe³nosprawne intelektualnie mog¹

mieæ g³êboki wp³yw na ¿ycie ca³ych rodzin. Potrzeba wspierania rodzeñ-
stwa dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie, mimo ¿e odnotowana w pra-
wodawstwie (angielskim), wydaje siê opieraæ na doœæ ograniczonej wiedzy. 

METODA
Autorzy dokonuj¹ przegl¹du g³ównych w¹tków pojawiaj¹cych siê w lite-

raturze dotycz¹cej wspierania rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych inte-
lektualnie. Przeprowadzaj¹ tak¿e badanie w specjalnie powo³anej grupie
wsparcia, w sk³ad której wchodzi 55-osobowa grupa rodzeñstwa dzieci nie-
pe³nosprawnych intelektualnie w wieku od 8 do 18 lat wraz z rodzicami.
Podejmowane w badaniu zagadnienia dotyczy³y: 1) potrzeby powo³ania
grupy wsparcia dla rodzeñstwa dzieci upoœledzonych, 2) wymiany do-
œwiadczeñ zwi¹zanych z posiadaniem niepe³nosprawnego rodzeñstwa, 3)
wymiany doœwiadczeñ zwi¹zanych z uczestnictwem w grupie wspieraj¹cej. 

WYNIKI
Literatura ukazuje zawi³oœæ relacji miêdzy niepe³nosprawnymi intelektu-

alnie dzieæmi a ich rodzeñstwem. Dostarcza argumentów wspieraj¹cych
idee tworzenia grup wsparcia dla rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych in-
telektualnie. 

W przeprowadzonym badaniu odnotowano wiele pozytywnych efektów
powo³ania grupy wsparcia dla zdrowego rodzeñstwa dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie. Mia³o to swoje znaczenie dla rozwoju ich poczucia god-
noœci, wp³ywa³o na jakoœæ ¿ycia, polepsza³o przebieg interakcji spo³ecznych,
sprzyja³o wzbogaceniu strategii radzenia sobie w sytuacji rodzinnej, dostar-
cza³o wiedzy dotycz¹cej niepe³nosprawnoœci intelektualnej. 

WNIOSKI
Badanie dostarcza bezpoœrednich dowodów terapeutycznego wp³ywu

grup wsparcia na rodzeñstwo dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. Au-
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torzy zwracaj¹ uwagê na niebezpieczeñstwo marginalizacji potrzeb rodzeñ-
stwa dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie w polityce rodzinnej, wskazu-
j¹ kierunek dalszych badañ i rozwi¹zañ praktycznych.

Przekonania nauczycieli wspomagaj¹cych dotycz¹ce sukcesów
szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(s. 207–215)
Jose Castro Silva, Jose Morgado

WSTÊP
Badanie ma na celu charakterystykê przekonañ nauczycieli o czynnikach

wp³ywaj¹cych na sukcesy szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi.

METODA BADAÑ
Badanie zosta³o przeprowadzone w szko³ach, w których wiêkszoœæ

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy siê w klasach, pro-
wadzonych przez nauczycieli ogólnych. 

W badaniu uczestniczy³o 76 nauczycieli wspomagaj¹cych, pracuj¹-
cych w szeœciu zespo³ach nauczania specjalnego w Lizbonie. Dane uzy-
skane w toku badania (kwestionariusz) zosta³y rozpatrzone w kontek-
œcie odpowiedzi uzyskanych na pytania o czynniki przyczyniaj¹ce siê do
osi¹gniêæ b¹dŸ braku sukcesów szkolnych uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Przekonania nauczycieli dotycz¹ce tej proble-
matyki zosta³y podzielone na 5 ogólnych obszarów: strategia nauczania,
klimat szko³y, projektowanie programu (nauczania), cechy ucznia, czyn-
niki pozaszkolne. 

WYNIKI 
Opis i charakterystyka przekonañ nauczycieli wspomagaj¹cych mo¿e sta-

nowiæ silny bodziec do zmiany istniej¹cych praktyk nauczania, wskazuje
tak¿e kierunki dalszych badañ. Nauczyciele opowiedzieli siê za potrzeb¹
wprowadzenia adaptacyjnych strategii nauczania: modyfikacja nauczania,
zadañ, doboru materia³ów, programu nauczania oraz urozmaicenie sposo-
bów oceniania. 

KONSEKWENCJE PRAKTYCZNE
Zdaniem nauczycieli bior¹cych udzia³ w badaniu, czynniki decyduj¹ce

o sukcesach szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to
„strategia nauczania” i „program nauczania”. G³ówn¹ przyczyn¹ trudnoœci
i braku sukcesów na zajêciach s¹ natomiast „czynniki pozaszkolne”.
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Propagowanie komunikacji i wspólnej zabawy dzieci autystycznych 
z rówieœnikami: strategie, wyniki i doœwiadczenia (s. 215–223)
Philip Whitaker

WSTÊP
W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ dzieci autystycznych ucz¹cych siê

w szko³ach masowych, wzrasta zainteresowanie ich relacjami z rówieœnika-
mi. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy edukacji w³¹czaj¹cej twierdz¹, i¿
wiedza o praktyce w³¹czania dzieci niepe³nosprawnych w edukacjê w szko-
³ach ogólnodostêpnych jest wci¹¿ zbyt ma³a. 

METODA
Badanie obejmowa³o dziesiêcioro dzieci z powa¿nymi rozleg³ymi zabu-

rzeniami rozwojowymi (autyzm), ucz¹cych siê w klasie specjalnej, utworzo-
nej w ramach szko³y ogólnodostêpnej. W badaniu uczestniczy³a równie¿
grupa pe³nosprawnych rówieœników, zaanga¿owanych (za zgod¹ rodziców)
do wspólnego projektu trwaj¹cego 20 tygodni. Wyniki oparto na analizie
materia³ów wideo nagranych na pocz¹tku i pod koniec projektu oraz na roz-
mowach przeprowadzonych z m³odymi opiekunami i ich rodzicami. 

WYNIKI
Analiza materia³ów wideo wskazuje na intensyfikacjê wspólnej zabawy

dzieci autystycznych z rówieœnikami i na pozytywne wzajemne reakcje
uczestników projektu.

Wbrew pocz¹tkowym obawom, dziewiêciu na dziesiêciu m³odych opie-
kunów uzna³o zajêcia z dzieæmi autystycznymi za „interesuj¹ce” lub „bar-
dzo interesuj¹ce” doœwiadczenie. Wszyscy rodzice bardzo popierali ideê
uczestnictwa dzieci w projekcie. Dzieci z autyzmem wykazywa³y jednak
doœæ niski poziom inicjacji kontaktu z rówieœnikami. 

WNIOSKI
Dane zarejestrowane na wideo œwiadcz¹, ¿e m³odzi opiekunowie, przy

stosunkowo niewielkim przygotowaniu, byli w stanie zaj¹æ autystyczne
dzieci i podtrzymywaæ wysoki stopieñ interakcji spo³ecznych. Uzyskane
wyniki badania pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków do opracowania pro-
jektu maj¹cego na celu rozwój u dzieci z autyzmem zdolnoœci do inicjowa-
nia i podtrzymywania kontaktów z rówieœnikami. 

Adam Walicki
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AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION
w 2004 roku (Volume 109)

American Journal on Mental Retardation jest dwumiesiêcznikiem wydawa-
nym przez American Association on Mental Retardation. Zawiera on wyni-
ki empirycznych badañ oraz artyku³y przegl¹dowe dotycz¹ce charaktery-
styki funkcjonowania osób niepe³nosprawnych umys³owo, sposobów
usprawniania oraz leczenia tych osób, a tak¿e ró¿ne programy prewencyjne.
W 2004 r. wydano dwa specjalne numery AJMR, poœwiêcony ludziom star-
szym (numer 2) i systemom wsparcia oraz opiekunom osób niepe³nospraw-
nych umys³owo (numer 5). W kilku artyku³ach przedstawiono wyniki ba-
dañ empirycznych, które mia³y na celu przybli¿enie problemów zaburzeñ
w zachowaniu oraz zaburzeñ psychicznych. W roczniku 2004 poruszono
tak¿e sprawy zwi¹zane z rozwojem procesów poznawczych, mowy oraz ko-
munikacji u osób niepe³nosprawnych umys³owo. Poni¿ej omówiê najwa¿-
niejsze treœci zawarte w wybranych artyku³ach opublikowanych w AJMR
w 2004 roku, dziel¹c je na cztery grupy tematyczne. 

Problemy ludzi starszych niepe³nosprawnych umys³owo

Specjalne wydanie (numer 2) AJMR koncentrowa³o siê na problemach lu-
dzi starszych niepe³nosprawnych umys³owo, g³ównie omówiono czynniki
ryzyka, sposoby diagnozy i czêstoœæ wystêpowania ró¿nych rodzajów de-
mencji. Bush i Beail („Risk factors for dementia and Down syndrome: issu-
es in assessment and diagnosis”, 2004, 2, s. 83–97) przedstawiaj¹ czynniki ry-
zyka dla demencji typu Alzheimera w populacji osób z zespo³em Downa
(trisomia 21). Wœród tych osób stwierdza siê bardzo czêsto (szczególnie po
40. roku ¿ycia) zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera. Fakt ten
t³umaczony jest tym, ¿e na 21. chromosomie znajduje siê gen odpowiedzial-
ny za powstanie proteinowego prekursora beta-amyloidu, z której to struk-
tury tworz¹ siê w mózgu p³ytki starcze oraz sploty neurofibrylarne – twory
charakterystyczne dla demencji typu Alzheimera. Na 21. chromosomie znaj-
duje siê te¿ gen dysmutazy nadtlenkowej, której aktywnoœæ powoduje wy-
twarzanie wiêkszej iloœci wolnych rodników przyspieszaj¹cych proces sta-
rzenia. Prawdopodobnie wszystkie osoby z zespo³em Downa po 40. roku
¿ycia maj¹ zmiany neuropatologiczne charakterystyczne dla choroby Alzhe-
imera, choæ kliniczne objawy mog¹ powstaæ w ró¿nym wieku. Istnieje wie-
le czynników ryzyka, które mog¹ przyczyniaæ siê do pojawienia siê obja-
wów choroby. Najwa¿niejsze czynniki to: dodatkowy chromosom 21., na
którym jest zlokalizowany gen odpowiedzialny za wytwarzanie amyloido-
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wego bia³ka beta, gen koduj¹cy bia³ko apolipoproteinê E (prawdopodobnie
osoby posiadaj¹ce jeden z trzech wariantów tego genu, tj. allel genu apoli-
poproteiny ApoE e4 s¹ bardziej nara¿one na zachorowanie na demencjê ty-
pu Alzheimera, zaœ posiadanie allelu ApoE e2 zmniejsza ryzyko. Za istotne
czynniki ryzyka choroby Alzheimera uznaje siê równie¿ wzrastaj¹cy wiek,
p³eæ (w ogólnej populacji czêœciej choruj¹ kobiety, takie dane równie¿ s¹
uzyskiwane w czêœci badañ poœwiêconych zespo³owi Downa, choæ s¹ te¿
wyniki œwiadcz¹ce o braku ró¿nic uwarunkowanych p³ci¹) oraz uszkodze-
nie tlenowe (oxidative damage), przedchorobowy stopieñ niepe³nosprawnoœci
umys³owej (szereg badañ wykaza³o, ¿e ni¿szy poziom funkcjonowania inte-
lektualnego jest zwi¹zany z wiêkszym ryzykiem rozwoju demencji typu Al-
zheimera). 

Schultz, Aman, Kelbley i in. („Evaluation of screening tools for dementia
in older adults with mental retardtion”, 2004, 2, s. 98–110) przedstawiaj¹ ró¿-
ne techniki s³u¿¹ce do diagnozy demencji u osób niepe³nosprawnych umy-
s³owo. Demencjê rozumiej¹ jako proces chorobowy, na który sk³adaj¹ siê:
ró¿ne z³o¿one deficyty spowodowane uszkodzeniami pamiêci oraz takie za-
burzenia, jak afazja czy apraksja. Za najbardziej rzetelne i trafne narzêdzia
s³u¿¹ce do diagnozy demencji w populacji osób niepe³nosprawnych umy-
s³owo uznano: Skalê Demencji dla Osób z Zespo³em Downa (The Dementia
Scale for Down Syndrome) i Kwestionariusz Demencji dla Osób Niepe³no-
sprawnych Umys³owo (The Dementia Questionnaire for Mentally Retarded Per-
sons). Obie techniki wype³nia cz³onek rodziny lub opiekun dobrze znaj¹cy
osobê niepe³nosprawn¹ umys³owo. Skala demencji sk³ada siê z 60 pozycji,
które dotycz¹ funkcjonowania poznawczego tych osób, we wczesnym eta-
pie demencji (20 pytañ), w œrodkowym etapie (20 pytañ) i etapie koñcowym
(20 pytañ). Drugie narzêdzie zawiera 50 itemów, które tworz¹ podskalê
funkcjonowania poznawczego (poziom rozwoju pamiêci krótko- i d³ogotr-
wa³ej, orientacja przestrzenna i czasowa), oraz podskalê funkcjonowania
spo³ecznego (charakterystyka mowy, praktyczne umiejêtnoœci, nastrój, zain-
teresowania, ró¿ne rodzaje nieprawid³owych zachowañ). 

Silverman, Schupf, Zigman, Devenny, Miezejeski, Schubert, Ryan („De-
mentia in adults with mental retardation: assessment at a single point in ti-
me”, 2004, 2, s. 111–125) starali siê okreœliæ czêstoœæ wystêpowania demencji
w grupie osób doros³ych (najm³odsza osoba mia³a 45) niepe³nosprawnych
umys³owo, niepe³nosprawnych umys³owo z zespo³em Downa. W grupie
osób z zespo³em Downa w 61% przypadkach nie zaobserwowano objawów
demencji, u 17% osób rozpoznano ten stan, zaœ w 22% nie mo¿na by³o z ca³-
kowit¹ pewnoœci¹ stwierdziæ tego schorzenia. U 80% osób niepe³nospraw-
nych umys³owo bez zespo³u Downa nie rozpoznano demencji, u 3% zdia-
gnozowano j¹ i u 17% pojawi³y siê nie wszystkie objawy potrzebne do jej
rozpoznania. 
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Osoby starsze z zespo³em Prader-Williego charakteryzuje w swym arty-
kule Dykens („Maladaptive and compulsive behavior and Prader-Willi syn-
drome: new insights from older adults”, 2004, 2, s. 142–153). Autorka stara
siê sprawdziæ, czy liczba i intensywnoœæ ró¿nych nieprawid³owych zacho-
wañ jest zwi¹zana z wiekiem ¿ycia tych osób. Na wstêpie podaje, ¿e osoby
z tym zespo³em maj¹ sk³onnoœæ do przejawiania takich form zachowania,
jak ¿ar³ocznoœæ, wybuchy z³oœci, impulsywnoœæ, samookaleczenia (z domi-
nuj¹cym szczypaniem skóry), powtarzaj¹cych siê zachowañ (przypominaj¹-
cych kompulsje), takich jak porz¹dkowanie, uk³adanie, zbieranie. Osoby te
czêsto wycofuj¹ siê z kontaktów spo³ecznych, prze¿ywaj¹ uczucie smutku
i poczucie ma³ej wartoœci. Badania autorka przeprowadzi³a wœród 240 osób
(mê¿czyŸni stanowili 49% badanej populacji, a kobiety 51%), których wiek
mieœci³ siê w granicach 3–50 lat. Osoby te podzielono na 4 grupy, bior¹c pod
uwagê wiek (I grupa: dzieci od 3 do 9,9 lat; II grupa: starsze dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku od 10 do 19,9 lat; III grupa: m³odzi doroœli w wieku od 20 do
29 lat; IV grupa: starsi doroœli w wieku od 30 do 50 lat). Okaza³o siê, ¿e czê-
stoœæ wystêpowania ró¿nych nieprawid³owych zachowañ, a tak¿e proble-
mów natury psychologicznej (smutek, poczucie ma³ej wartoœci, lêk) wzrasta
wraz z wiekiem a¿ do okresu wczesnej doros³oœci, po którym nasilenie tych
symptomów zmniejsza siê. Oszacowano, ¿e wystêpuj¹ istotne ró¿nice
w przejawianiu ró¿nych form nieprawid³owych zachowañ uwarunkowane
p³ci¹, np. u dziewcz¹t czêœciej ni¿ u ch³opców wystêpowa³y samookalecze-
nia w postaci szczypania skóry, zaœ ch³opcy i mê¿czyŸni czêœciej przejawia-
li zachowania agresywne i kompulsywne. Ponadto zauwa¿ono, ¿e masa cia-
³a (a dok³adnie wskaŸnik BMI) koreluje ujemnie z wystêpowaniem niepra-
wid³owych zachowañ oraz takich objawów, jak smutek, lêk, doœwiadczanie
stresu. 

Systemy wsparcia, problemy opiekunów osób niepe³nosprawnych 
umys³owo

Numer 5 AJMR poœwiêcony jest systemom wsparcia, opiece medycznej
udzielanej osobom doros³ym niepe³nosprawnym umys³owo, a tak¿e star-
szym opiekunom tych¿e osób. We wstêpie do numeru, Tamar Heller nakre-
œla wa¿ne problemy zwi¹zane z faktem, ¿e coraz wiêcej jest ludzi starszych
niepe³nosprawnych umys³owo i coraz wiêcej osób niepe³nosprawnych umy-
s³owo ¿yje wœród starszych cz³onków rodzin – swych opiekunów (np. w Sta-
nach Zjednoczonych 1/4 tych opiekunów ma wiêcej ni¿ 60 lat). 

McCallion, Janicki, Kolomer („Controlled evaluation of support groups
for grandparent caregivers of children with developmental disabilities and
delays”, 2004, 5, s. 352–361) obrali za cel swych badañ scharakteryzowanie
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dziadków, którzy opiekuj¹ siê swymi doros³ymi wnukami niepe³nospraw-
nymi umys³owo. Dziadkowie staj¹ siê prawnymi opiekunami dziecka w sy-
tuacji, gdy np. rodzice nie ¿yj¹, s¹ uzale¿nieni od alkoholu czy narkotyków,
przebywaj¹ w wiêzieniu, s¹ bezdomni, chorzy na AIDS czy te¿ bezrobotni.
Sonda¿ diagnostyczny autorów wskazuje, ¿e dziadkowie maj¹ wiele proble-
mów ze swym zdrowiem (czêœciej ni¿ u rówieœników pojawiaj¹ siê u nich
choroby uk³adu kr¹¿enia, bóle g³owy, bezsennoœæ, nadciœnienie) oraz czê-
œciej doœwiadczaj¹ trudnoœci w funkcjonowaniu psychicznym (np. poczucia
izolacji, samotnoœci, lêku, depresji), maj¹ te¿ du¿o k³opotów natury socjo-
ekonomicznej. Autorzy stwierdzili w wyniku przeprowadzonych badañ, ¿e
dziadkowie, którzy korzystaj¹ z ró¿nych grup wsparcia, funkcjonuj¹ lepiej
w ró¿nych rolach spo³ecznych, szczególnie jako opiekunowie, oraz maj¹ wy-
¿sze poczucie jakoœci ¿ycia, doœwiadczaj¹ mniej objawów depresyjnych. 

Pruchno i McMullen („Patterns of service utilization by adults with
a developmental disability: type of service makes a difference”, 2004, 5,
s. 362–378) omawiaj¹ ró¿ne rodzaje pomocy (np. stomatologiczn¹, przygo-
towywanie do zawodu, warsztaty terapii zajêciowej, pomoc psychologicz-
n¹, oœrodki pomocy spo³ecznej), z której mog¹ korzystaæ osoby doros³e
niepe³nosprawne umys³owo, mieszkaj¹ce w domu i bêd¹ce pod opiek¹
starszych matek. 

Na pytanie: Jakie s¹ zwi¹zki starszych rodziców opiekuj¹cych siê doro-
s³ym dzieckiem niepe³nosprawnym umys³owo z ró¿nymi formami pomocy
spo³ecznej? starali siê poszukaæ odpowiedzi Llewellyn, Gething, Kendig
i Cant („Older parent caregivers' engagement with the service system”,
2004, 5, s. 379–396). Okazuje siê, ¿e starsi rodzice rzadziej korzystaj¹ z ró¿-
nych rodzajów pomocy. Jako przyczyny podaj¹ czêsto przykre dotychcza-
sowe doœwiadczenia, szczególnie kiedy poszukiwali pomocy, gdy dziecko
by³o ma³e. Jako przyczynê wskazuj¹ równie¿ poczucie satysfakcji, i¿ mo¿-
na samemu opiekowaæ siê w³asnym dzieckiem i przekonanie, ¿e z w³asny-
mi problemami nale¿y sobie samemu radziæ. Analiza wywiadów przepro-
wadzonych wœród 64 rodziców, których œredni wiek wynosi 68,8 lat (zaœ
œredni wiek ich doros³ych niepe³nosprawnych umys³owo dzieci wynosi
38,4 lat), wskazuje, ¿e ogólne swoje po³o¿enie rodzice oceniaj¹ w kontekœcie
takich czynników, jak system wartoœci, przekonania, rodzaje problemów
w relacjach ze swymi doros³ymi dzieæmi, wystêpowanie ograniczeñ, a tak-
¿e Ÿróde³ potrzebnego wsparcia. 

Wspó³czeœnie coraz czêœciej mówi siê o innych (alternatywnych wobec
du¿ych instytucji) miejscach, w których mog¹ ¿yæ osoby niepe³nosprawne
umys³owo. Grupê badawcz¹ stanowi³y osoby doros³e z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu lekkim (15 osób), umiarkowanym (26), znacznym
i g³êbokim (63). Osoby te zosta³y przeniesione z du¿ej instytucji do domo-
wych warunków. Sytuacjê tê opisuj¹ Young i Ashman („Deinstitutionaliza-
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tion for older adults with severe mental retardation: results from Australia”,
2004, 5, s. 397–412). Z relacji badawczej wynika, ¿e zmiana miejsca zamie-
szkania okaza³a siê dla tych osób bardzo korzystna. 

Wyniki obszernych badañ medycznych przeprowadzonych w Izraelu
wœród 2282 doros³ych osób (w wieku powy¿ej 40 lat) niepe³nosprawnych
umys³owo analizuj¹ Merrick, Davidson, Morad, Janicki, Wexler, Henderson
(„Older adults with intellectual disability in residential care centers in Isra-
el: health status and service utilization”, 2004, 5, s. 413–420). Okazuje siê, ¿e
wraz z wiekiem tych osób zwiêksza siê liczba zachorowañ na choroby uk³a-
du kr¹¿enia, uk³adu oddechowego, uk³adu trawiennego, miêœniowo-szkie-
letowego, nerwowego, enokrynologicznego, na infekcje, nowotwory, zwiêk-
sza siê te¿ liczba uszkodzeñ wzroku i s³uchu. 

Zaburzenia w zachowaniu oraz zaburzenia psychiczne wystêpuj¹ce 
w populacji osób niepe³nosprawnych umys³owo

Wyniki badañ epidemiologicznych wskazuj¹, ¿e w populacji osób nie-
pe³nosprawnych umys³owo wystêpuje wiêcej chorób psychicznych, a tak-
¿e zaburzeñ w zachowaniu ni¿ w populacji ogólnej. Rojahn, Matson, Na-
glieri i Mayville („Relationships between psychiatric conditions and beha-
vior problems among adults with mental retardation”, 2004, 1, s. 21–33)
starali siê okreœliæ, czy istnieje zwi¹zek miêdzy stanem psychicznym a za-
burzeniami zachowania w grupie 180 doros³ych niepe³nosprawnych umy-
s³owo w stopniu lekkim (4 osoby), umiarkowanym (10), znacznym (27),
g³êbokim (120) oraz z niespecyficznym stopniem niepe³nosprawnoœci (19).
Œredni wiek badanych wyniós³ 50,6 lat. Przy zastosowaniu Inwentarza Za-
burzeñ w Zachowaniu autorstwa Rojahna okreœlono czêstoœæ wystêpowa-
nia takich zachowañ, jak samookaleczenia, zachowania stereotypowe
i agresywno/destrukcyjne. Rodzaje zaburzeñ psychicznych, których wy-
stêpowanie w badanej populacji starano siê oszacowaæ, to lêk, depresja,
mania, g³êbokie zaburzenia w rozwoju (w tym autyzm, schizofrenia) oraz
zachowania stereotypowe, tiki, objawy uszkodzeñ organicznych, zaburze-
nia kontroli impulsów, samookaleczenia, zaburzenia wydalania, zaburze-
nia snu, jedzenia i zaburzenia seksualne. Okaza³o siê, ¿e istnieje wiele
zwi¹zków miêdzy zaburzeniami w zachowaniu osób z upoœledzeniem
umys³owym a zaburzeniami psychicznymi. Osoby przejawiaj¹ce w wiêk-
szym stopniu samookaleczenia, zachowania stereotypowe oraz agresyw-
no/destrukcyjne ujawniaj¹ wiêcej symptomów zaburzeñ psychicznych.
Analiza czynnikowa wykaza³a najsilniejsze powi¹zania miêdzy wystêpo-
waniem samookaleczeñ i zachowañ agresywno/destrukcyjnych a zaburze-
niami w kontroli impulsów oraz miêdzy wystêpowaniem zachowañ stere-
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otypowych a g³êbokimi zaburzeniami w rozwoju (w tym g³ównie auty-
zmu, w mniejszym stopniu schizofrenii). 

Samookaleczenia (definiowane jako uderzania swego cia³a rêk¹ lub ude-
rzanie g³ow¹ o tward¹ powierzchniê) w populacji osób g³êbiej niepe³no-
sprawnych umys³owo opisuj¹ Kroeker, Touchette, Engeleman i Sandman
(„Quantifying temporal distributions of self-injurious behavior: defining bo-
uts versus discrete events”, 2004, 1, s. 1–8). Obserwacja dwutygodniowa 19
osób upoœledzonych umys³owo pozwoli³a stwierdziæ, ¿e œrednio w ci¹gu
godziny wystêpuje 29,6 takich zachowañ, œrednia d³ugoœæ ataku wynosi 2,7
sekund. Autorzy prezentuj¹ metodê statystyczn¹ – analizê prze¿ycia, która
pozwala przewidzieæ, w jakim odstêpie czasu powtórz¹ siê u poszczegól-
nych osób ataki samookaleczeñ. 

Problem zachowañ obsesyjno-kompulsyjnych w zespole Prader-Williego
oraz ich neurochemicznych uwarunkowañ jest przedstawiony w artykule
autorstwa Holsen i Thompsona („Compulsive behavior and eye blink in
Prader–Willi syndrome: neurochemical implications”, 2004, 3, s. 197–207). 

Basquill, Ch. Nezu, A. Nezu i Klein („Aggression-related hostility bias
and social problem – solving deficits in adult males with mental retarda-
tion”, 2004, 3, s. 255–263) prezentuj¹ wyniki badañ przeprowadzonych
wœród 55 mê¿czyzn w wieku 18–50 lat lekko niepe³nosprawnych umys³o-
wo, dotycz¹cych korelatów zachowañ agresywnych. Osoby badane
podzielono na dwie grupy, bior¹c pod uwagê poziom agresji. Wyniki ba-
dañ wskazuj¹, ¿e obie grupy mê¿czyzn ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglê-
dem zdolnoœci oceny intencji innych osób oraz zdolnoœci rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych. Mê¿czyŸni bardziej agresywni czêœciej przypisu-
j¹ innym wrogoœæ oraz ujawniaj¹ wiêcej deficytów w zakresie rozwi¹zywa-
nia problemów spo³ecznych. 

Zaburzenia snu oraz ich uwarunkowania u osób z zespo³em Angelma-
na by³y analizowane przez Didden, Korzilius, Smits, Curfs („Sleep pro-
blems in individuals with Angelman syndrome”, 2004, 3, s. 275–284). Zba-
dano 133 osoby (49% mê¿czyzn i 51% kobiet) w wieku od 2 do 44 lat (œre-
dni wiek wynosi³ 15,2 lata) przy zastosowaniu Kwestionariusza Snu
(Wiggs i Stores w modyfikacji Didden, Korzilius, van Aperlo, van Overlo-
op, de Vries, 2002). Kwestionariusz ten wype³niaj¹ rodzice. Sk³ada siê on
z trzech czêœci. W pierwszej – umieszczone s¹ pytania o dane biograficzne
osoby badanej oraz jej rodziny, o stan zdrowia, a tak¿e o to, czy cz³onko-
wie rodziny maj¹ problemy ze snem. W drugiej czêœci zawarte s¹ pytania
o trzy g³ówne rodzaje problemów ze snem, tj. wystêpuj¹ce podczas zasy-
piania, budzenie siê w nocy oraz przedwczesne budzenie siê. W czêœci
trzeciej zamieszczone s¹ itemy dotycz¹ce specyficznych problemów ze
snem (np. zgrzytanie zêbami podczas snu). Wyniki przeprowadzonych ba-
dañ wskazuj¹, ¿e 40% badanych przejawia ró¿nego rodzaju problemy ze
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snem. Najczêœciej pojawia siê budzenie siê w nocy oraz wczesne budzenie
siê. U osób z zespo³em Angdmana czêsto obserwowano wystêpowanie
specyficznych rytua³ów zwi¹zanych z przygotowaniem do snu i zasypia-
niem (trzymanie podczas zasypiania ró¿nych maskotek czy te¿ innych ulu-
bionych przedmiotów) oraz moczenie nocne. 

Brown, Aman i Lecavalier („Empirical classification of behavioral and
psychiatric problems in children and adolescents with mental retardation”,
2004, 6, s. 445–455) starali siê okreœliæ czêstoœæ wystêpowania ró¿nych rodza-
jów zaburzeñ w zachowaniu i zaburzeñ psychicznych, a tak¿e przy zastoso-
waniu analizy skupieñ dokonaæ ich empirycznej klasyfikacji wœród dzieci
i m³odzie¿y lekko oraz g³êbiej niepe³nosprawnych umys³owo. Grupê ba-
dawcz¹ stanowi³o 601 osób w wieku od 6 do 22 lat. W badaniach zastoso-
wano skalê obserwacyjn¹ nazwan¹ ABC, której autorami s¹ Aman, Singh,
Stewart i Field (1985). Sk³ada siê ona z 58 itemów tworz¹cych piêæ podskal:
I – Niecierpliwoœæ, Pobudzenie, P³aczliwoœæ, II – Apatia, Spo³eczne Wycofy-
wanie siê, III – Stereotypowe Zachowania, IV – Nadaktywnoœæ, Buntowni-
czoœæ, V – Niew³aœciwy Sposób Wypowiadania siê. 

Okreœlenie czêstoœci wystêpowania zaburzeñ od¿ywiania w populacji osób
doros³ych niepe³nosprawnych umys³owo by³o celem badañ przeprowadzo-
nych przez Hove („Prevalence of eating disorders in adults with mental retar-
dation living in the community”, 2004, 6, s. 501–506). Szacowano czêstoœæ wy-
stêpowania takich form zaburzeñ od¿ywiania siê, jak anorexia nervosa, bulimia
nervosa, nadmierne objadanie siê (¿ar³ocznoœæ bez prowokowania wymiotów),
nadmierne jedzenie w sytuacji prze¿ywania stresów, wymioty pochodzenia
psychogennego, brak apetytu (odmowa przyjmowania po¿ywienia), jedzenie
rzeczy niejadalnych. Badania przeprowadzono w grupie 311 osób niepe³no-
sprawnych umys³owo w ró¿nym stopniu (lekkim 40%, umiarkowanym
42,8%, znacznym i g³êbokim 17,2%). Wiek osób waha³ siê w granicach 17–85
lat (œredni wiek 39 lat). Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e 27% badanej populacji
przejawia ró¿nego rodzaju zaburzenia od¿ywiania siê. Najczêœciej (19% bada-
nych osób) pojawia siê nadmierne objadanie siê (¿ar³ocznoœæ bez prowokowa-
nia wymiotów), jedzenie rzeczy niejadalnych (2,9%), nastêpnie anorexia nervo-
sa (1,6%), bulimia nervosa i odmowa jedzenia (1,3%). 

Tematy ró¿ne

Philofsky, Hepburn, Hayes, Hagerman, Rogers („Linguistic and cogniti-
ve functioning and autism symptoms in young children with Fragile X syn-
drome”, 2004, 3, s. 208–218) przedstawiaj¹ badania dokonane wœród 18 osób
doros³ych z zespo³em fra(X) oraz wœród 18 osób z autyzmem. Charakteryzo-
wano ró¿ne procesy poznawcze, a tak¿e mowê receptywn¹ i ekspresyjn¹.
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Wœród osób z zespo³em fra(X) osiem osób ujawni³o cechy autystyczne.
U tych osób z fra(X), które nie wykazywa³y cech autystycznych, stwierdzo-
no wy¿szy poziom rozwoju jêzyka receptywnego w porównaniu z ekspre-
syjnym. 

Dwa artyku³y, których autorami s¹ Lanfranchi, Cornoldi, Vianello („Ver-
bal and visuospatial working memory deficits in children with Down Syn-
drome”, 2004, 6, s. 456–466) oraz Kittler, Krinsky-McHale, Devenny („Se-
mantic and phonological loop effects on verbal working memory in middle-
age adults with mental retardation”, 6, s. 467–480), poœwiêcone s¹ charakte-
rystyce procesów pamiêci krótkotrwa³ej u osób z zespo³em Downa. Badania
wykaza³y, ¿e w grupie tej szczególnie na niskim poziomie znajduje siê krót-
kotrwa³a pamiêæ werbalna w porównaniu np. ze wzrokowo-przestrzenn¹
pamiêci¹ krótkotrwa³¹. 

Zwi¹zek miêdzy wiekiem i ilorazem inteligencji w grupie osób doros³ych
z zespo³em Williamsa zosta³ poruszony w artykule autorstwa Searcy, Lincol-
na, Rose, Klima, Bavara („The relationship between age and IQ in adults
with Williams syndrome”, 3, s. 231–236). Nie zaobserwowano obni¿ania siê
poziomu funkcjonowania intelektualnego (mierzonego skal¹ WAIS-R) wraz
z wiekiem.  

Ewa Zasêpa
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RECENZJE I POLEMIKI

Ma³gorzata Koœcielska (2004). Niechciana seksualnoœæ. O ludzkich po-
trzebach osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Warszawa: Wyd. Ja-
cek Santorski & Co.

Problem seksualnoœci osób niepe³nosprawnych, a szczególnie osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, przez wiele lat zdawa³ siê nie istnieæ. Nie-
zwykle rzadko poruszany w publikacjach nie znajdowa³ odzwierciedlenia
nie tylko w dysputach naukowych, ale tak¿e w rozwa¿aniach praktyków –
lekarzy, psychologów, pedagogów. Najbardziej zainteresowani milczeli na
temat swoich „wstydliwych” potrzeb, utwierdzani czêsto w przekonaniu
przez najbli¿sze otoczenie (m.in. rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczy-
cieli), ¿e s¹ „wiecznymi dzieæmi”. Sytuacjê mo¿na porównaæ do powiedze-
nia: nie mów o problemie – wtedy go nie bêdzie.

W ostatnim czasie zdecydowanie wzros³o zainteresowanie problematy-
k¹ seksualn¹ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Jednym z powo-
dów jest, niew¹tpliwie, zmiana postrzegania niepe³nosprawnoœci: przenie-
sienie punktu ciê¿koœci z uszkodzeñ na jej aspekt spo³eczny. Na cz³owieka
niepe³nosprawnego nie patrzymy ju¿ przez pryzmat uszkodzeñ czy zabu-
rzeñ, ale raczej przez pryzmat jego potrzeb i spo³ecznych mo¿liwoœci ich
zaspokojenia. Jest to bardzo wa¿na jakoœciowa zmiana i znajduje ona bez-
poœrednie odzwierciedlenie w zmianach w procesie rehabilitacji. Obecnie
czêsto podkreœlane jest, ¿e jednym z wa¿niejszych celów rehabilitacji osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest osi¹gniêcie przez nie w doros³ym
¿yciu autonomii, wyznaczanej m.in. przez samoœwiadomoœæ, samoakcep-
tacjê, poczucie w³asnej wartoœci, pewnoœæ siebie, umiejêtnoœci spo³eczne
(np. umiejêtnoœæ komunikacji, radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach spo-
³ecznych, umiejêtnoœæ korzystania ze wsparcia). Autonomia wyznacza ja-
koœæ ¿ycia osoby z niepe³nosprawnoœci¹ i jest pewnego rodzaju wypadko-
w¹ oceny jakoœci ¿ycia doœwiadczanej przez osobê z niepe³nosprawnoœci¹
i oceny jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych formu³owanych przez spo-
³eczeñstwo. 

„CZ£OWIEK-NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ-SPO£ECZEÑSTWO”
Nr 1, 2005



Bardzo wa¿n¹ rolê w osi¹gniêciu autonomii, rozumianej jako samodziel-
noœæ, niezale¿noœæ, samostanowienie, ale tak¿e i odpowiedzialnoœæ, odgry-
wa realizacja potrzeb. Wiêkszoœæ z nas zdaje sobie sprawê, ¿e osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ maj¹ takie same potrzeby jak my – osoby
sprawne, chocia¿ s¹ one zdecydowanie w gorszej sytuacji, poniewa¿ mog¹
mieæ problemy z uœwiadomieniem potrzeby. Ale tak¿e mog¹ jej nie umieæ
lub nie móc zakomunikowaæ. A mo¿e to raczej my mamy problem z odczy-
taniem komunikatów? Mog¹ wymagaæ pomocy przy realizacji potrzeb (i nie
zawsze j¹ otrzymuj¹ – czasami z powodu braku umiejêtnoœci czy motywa-
cji do ich odczytania, a czasami, jak to siê zdarza w wypadku potrzeb seksu-
alnych, ich ignorowania przez otoczenie).

Wyrazem wielu pozytywnych zmian w wizerunku i rehabilitacji osób
z upoœledzeniem umys³owym jest m.in. wzrost zainteresowania tematami
tabu, a w tym problematyk¹ seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹, cze-
go efektem s¹ konferencje naukowe i popularnonaukowe organizowane nie
tylko przez profesjonalistów, ale tak¿e przez stowarzyszenia rodziców osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹1 oraz publikacje poœwiêcone tematyce
seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Najnowsz¹ pozycj¹ podejmuj¹c¹ problematykê seksualnoœci osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest ksi¹¿ka Ma³gorzaty Koœcielskiej: Nie-
chciana seksualnoœæ. O ludzkich potrzebach osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Autorka, podejmuj¹c próbê „prze³amania krêgu milczenia wokó³ TYCH
SPRAW” (s. 8), stawia cztery tezy:
– seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ istnieje w ró¿nych

formach i przejawach,
– seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest spo³ecznie nie-

chciana,
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1 W ostatnim czasie zorganizowane zosta³y m.in. IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu:
CZAS DLA RODZICÓW pt. WIECZNE DZIECI CZY DOROŒLI. Problem seksualnoœci osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, 20.03-21.03.2004, Warszawa zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo³em Downa „Bardziej Kochani”, II Konfe-
rencja Naukowa z cyklu: „Osobowoœæ, Samorealizacja, Odpowiedzialnoœæ, Bezpieczeñstwo,
Autonomia” na temat: SEKSUALNOŒÆ OSOBY Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEK-
TUALN¥ – UWALNIANIE OD SCHEMATÓW I UPRZEDZEÑ zorganizowana przez Za-
k³ad Pedagogiki Niepe³nosprawnych Intelektualnie i Zak³ad Terapii Pedagogicznej Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, czerwiec 2004.
Wybrane publikacje wydane w ostatnim czasie: J. Graban red (2002). Wieczne dzieci czy
doroœli. Wyd. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo³em Downa „Bardziej
Kochani”, Warszawa; A. Firkowska-Mankiewicz red. (2003). ¯ycie emocjonalne i rodzinne
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w aspekcie seksualnoœci. Materia³y z XXVIII Sympo-
zjum Naukowego PSOUU i PZBNNI 2–3 grudnia 2003Warszawa, Wyd. PSOUU
W przygotowaniu: Seksualnoœæ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – uwalnianie od
schematu i uprzedzeñ. Warszawa: Wyd. APS.



– jako spo³eczeñstwo nie mamy wizji doros³ego ¿ycia osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹,

– brak akceptacji seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelekualn¹.
Do opracowania publikacji wykorzystane zosta³y m.in. wyniki badañ

przeprowadzonych przez autorkê i wspó³pracowników, doktorantów i stu-
dentów w latach 1994–2003 i najnowsze zagraniczne doniesienia naukowe.
Ksi¹¿ka ma szczególn¹ wartoœæ, gdy¿ nawi¹zuj¹c do polskiej rzeczywistoœci
odnosi j¹ do najnowszej wiedzy z zakresu seksualnoœci osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ i w tym kontekœcie:
1. Uzasadnia istnienie seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-

n¹, prezentuj¹c s¹dy specjalistów i opiekunów, a tak¿e wypowiedŸ m³o-
dego cz³owieka z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (zapis wywiadu
przeprowadzonego przez uczestniczkê seminarium). Zgromadzony dla
uzasadnienia tezy materia³ opatrzony zosta³ cennym komentarzem i uzu-
pe³niony wnioskami.

2. Prezentuje rozwojowe ujêcie seksualnoœci. Podejmuj¹c próbê odpowiedzi
m.in. na pytania: Jaka jest seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹? Co ma inteligencja do seksu?, wskazuje na brak harmonii miê-
dzy tempem rozwoju biologicznego, umys³owego, uczuciowego, ducho-
wego i behawioralnego. Dla poparcia tej tezy autorka przedstawia wybra-
ne wyniki badañ przeprowadzonych w Polsce w latach 1995–2003 (wraz
ze wspó³pracownikami, doktorantami i studentami) na 280 przypadkach.
Uczestnicz¹cymi podmiotami badañ byli: uczniowie ponadpodstawo-
wych szkó³ specjalnych, uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej, mie-
szkañcy domów pomocy spo³ecznej, mieszkañcy hosteli oraz pary ma³-
¿eñskie. 

3. Przedstawia wybrane zagadnienia rozwoju psychopatologicznego. Po raz
kolejny obalony zostaje mit utrwalany w wielu œrodowiskach, ¿e mastur-
bacja jest przejawem nudy lub prowokacji. Autorka wskazuje tak¿e na in-
ne przyczyny masturbacji, jak specyficzne wy³adowania epileptyczne, lêk
(masturbacja nerwicowa), sposób na obni¿enie napiêcia miêœniowego.
W innej, ni¿ na ogó³, perspektywie przedstawia takie problemy, jak roze-
rotyzowanie i rozhamowanie, a tak¿e porusza bardzo powa¿ny i bolesny
problem wykorzystywania seksualnego.

4. Analizuje spo³eczne podejœcie do seksualnoœci osób niepe³nosprawnych
intelektualnie, podejmuj¹c próbê wyjaœnienia postaw, takich jak ignoran-
cja, udaremnianie, tolerancja czy akceptacja.

5. Podejmuj¹c próbê uzasadnienia tezy, ¿e „rodzaj œrodowiska wychowaw-
czego ma ogromny wp³yw na rozwój to¿samoœci seksualnej osób z upo-
œledzeniem oraz na myœli zasobu wiedzy na temat p³ci, œwiadomoœæ i eks-
presjê potrzeb seksualnych, poziom pragnieñ, d¹¿eñ i sposoby ich realiza-
cji”. Autorka prezentuje ró¿ne rodzaje seksualnoœci wpisane w losy kon-
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kretnych osób. Zapoznaj¹c siê z treœci¹ wywiadów przeprowadzonych
z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ znajduj¹cych siê w odmien-
nych sytuacjach ¿yciowych, mo¿emy poznaæ ich postawy wzglêdem seksu-
alnoœci i próbowaæ zrozumieæ mechanizmy prowadz¹ce do: wyparcia (se-
ksualnoœæ wyparta – niedoœwiadczona), niespe³nienia (seksualnoœæ niespe³-
niona – Ÿród³o cierpienia), sublimowania seksualnoœci, zwi¹zków neuro-
tycznych i wreszcie do MI£OŒCI SZCZÊŒLIWEJ. 

Autorka szczególnie podkreœla rolê rodziców i opiekunów w kszta³towa-
niu to¿samoœci seksualnej ich niepe³nosprawnych dzieci, jednoczeœnie wska-
zuje na wa¿n¹ rolê ró¿nych czynników socjokulturowych. 

Ksi¹¿ka podejmuje wybrane, ale jak¿e wa¿ne, aspekty seksualnoœci osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Jest doskona³¹ analiz¹ g³ównych zaga-
dnieñ, dokonan¹ przez pracownika naukowego, psychologa, ale tak¿e (co nale-
¿y podkreœliæ) doœwiadczonego praktyka. Wszystko to powoduje, ¿e publikacja
ta ma niezwyk³¹ wartoœæ. Uœwiadamia, ¿e nie mo¿na sformu³owaæ gotowych
rozwi¹zañ problemów z seksualnoœci¹ osoby niepe³nosprawnej intelektualnie.
Czytelnik zg³êbiaj¹c tematykê tej ksi¹¿ki z pewnoœci¹ znajdzie inspiracje do po-
stawienia sobie nowych, wnikliwych pytañ, a uczestniczenie w ¿yciu osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ bêdzie poszukiwaniem na nie odpowiedzi. 

Jako wa¿ne przes³anie ksi¹¿ki odczytujê: PRAWEM KA¯DEGO CZ£O-
WIEKA JEST WYRA¯ANIE SWOJEJ SEKSUALNOŒCI. Jest to ogólna zasa-
da znajduj¹ca potwierdzenie zarówno w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³o-
wieka, jak i w Konstytucji RP, która dotyczy ogó³u ludnoœci, bez wy³¹cze-
nia osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Barbara Marcinkowska
APS Warszawa

Nick Bouras (1999). Psychiatric and Behavioural Disorders in Develop-
mental Disabilities and Mental Retaration. Cambridge: University
Press.

Nick Bouras jest badaczem, który od wielu lat podejmuje problematykê
zdrowia psychicznego osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Znalaz³o to
swoje odzwierciedlenie w jednej z prac pod jego redakcj¹ zatytu³owanej
Mental Health In Mental Retardation – Recent Advances in Practice (1994), jak
i wydanej ostatnio Psychiatric and Behavioural Disorders In Developmental Di-
sabilities and Mental Retardation (1999). 
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Autor wskazuje, ¿e w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat obserwowaæ mo¿na za-
sadnicze zmiany w podejœciu do problematyki zdrowia psychicznego osób nie-
pe³nosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami rozwojowymi. Proce-
sy deinstytucjonalizacji i normalizacji poci¹gnê³y za sob¹, zdaniem autora,
wzrastaj¹c¹ œwiadomoœæ obecnoœci w populacji niepe³nosprawnych intelektual-
nie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Mia³o to, zdaniem Bourasa,
ogromne znaczenie zarówno dla procesu diagnozy, jak i terapii zaburzeñ. Za-
czêto wskazywaæ bowiem na ró¿norodnoœæ przyczyn je wywo³uj¹cych i ko-
niecznoœæ poszukiwania mechanizmów psychicznych dla manifestowanych za-
burzeñ. Zrezygnowano wreszcie z fenomenu „zaciemnienia diagnostycznego”,
zgodnie z którym symptomy zaburzeñ zdrowia psychicznego traktowane by³y
czêsto jako przejaw niepe³nosprawnoœci intelektualnej, a nie jako konsekwencja
obecnoœci ró¿norodnych problemów w funkcjonowaniu badanych osób.

O ile dekadê wczeœniej wœród profesjonalistów toczy³y siê dyskusje doty-
cz¹ce kwestii, czy zaburzenia zdrowia psychicznego obecne s¹ w populacji
osób niepe³nosprawnych intelektualnie, o tyle ostatnio uwaga badaczy sku-
pia siê wokó³ czêstszej obecnoœci zaburzeñ, a tak¿e obserwowanych niekie-
dy ró¿nic w manifestacji, czy wreszcie postulowanych sposobach ich lecze-
nia. Zmiany  w podejœciu do zdrowia psychicznego osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ to rezultat kilku równoczeœnie zachodz¹cych procesów.
Oprócz ju¿ wskazanych, kolejnym jest zauwa¿alny progres w psychiatrii,
czego konsekwencj¹ jest lepsze zrozumienie zaburzeñ psychicznych. Wzrost
zainteresowania problematyk¹ zdrowia psychicznego stanowiæ mo¿e tak¿e
rezultat zasadniczych zmian w zakresie praw osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie, z wyraŸnym zaakcentowaniem prawa do ¿ycia w spo³ecznoœci
i korzystania z jej zasobów. Z tej perspektywy pojawiaj¹ce siê trudnoœci
w funkcjonowaniu psychicznym traktowane s¹ czêsto jako rezultat niepo-
wodzeñ w procesie integracji spo³ecznej osób z zaburzeniami rozwojowymi
i osób niepe³nosprawnych intelektualnie. 

Zarówno wœród badaczy, jak i specjalistów zajmuj¹cych siê problematy-
k¹ zdrowia psychicznego wzrasta œwiadomoœæ faktu, ¿e wiedza pochodz¹-
ca ze studiów dotycz¹cych generalnej populacji okazuje siê byæ ma³o przy-
datna w kwestii zrozumienia zaburzeñ zdrowia psychicznego pojawiaj¹cych
siê w populacji osób z nieprawid³owoœciami rozwojowymi oraz wœród osób
niepe³nosprawnych intelektualnie. W licznych krajach powstaj¹ niezale¿ne
placówki, organizacje i stowarzyszenia zajmuj¹ce siê promowaniem badañ
w tym zakresie. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieæ o dzia³aj¹cym
w Stanach Zjednoczonych Narodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Podwójnej
Diagnozy (National Association for Dually Diagnosed – NADD) czy europej-
skim stowarzyszeniu podejmuj¹cym problematykê zdrowia psychicznego
osób niepe³nosprawnych intelektualnie – European Association for Mental He-
alth In Mental Retardation (MHMR). 
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Praca Nicka Bourasa Psychiatric and Behavioural Disorders in Developmen-
tal Disabilities and Mental Retardation sk³ada siê z piêciu czêœci. W pierwszej
czêœci Peter Sturney prezentuje koncepcjê zaburzeñ rozwojowych i niepe³no-
sprawnoœci intelektualnej w relacji do obowi¹zuj¹cych klasyfikacji zaburzeñ
zdrowia psychicznego. Autor przedstawia podstawowe funkcje aktualnej
klasyfikacji (DSM–IV), wskazuje na jej zasadnoœæ i niezawodnoœæ, proces jej
rozwoju na przestrzeni kilkunastu lat (DSM–II, DSM–III, DSM–III–R), wre-
szcie omawia aktualne kierunki w zakresie alternatywnych systemów klasy-
fikacji zaburzeñ. W tej czêœci znajduje siê równie¿ artyku³ Steva Mossa po-
œwiêcony procesowi diagnozy zaburzeñ zdrowia psychicznego u osób
o zró¿nicowanym stopniu funkcjonowania intelektualnego. Autor wskazu-
je, ¿e o ile w stosunku do osób z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci inte-
lektualnej stosowane s¹ powszechnie te same kryteria diagnostyczne jak
u osób w normie intelektualnej, o tyle proces diagnozy w wypadku osób
umiarkowanie i znacznie niepe³nosprawnych intelektualnie wymaga stoso-
wania dodatkowych kryteriów. Analizie zwi¹zku pomiêdzy zmiennoœci¹
zachowañ osób g³êbiej niepe³nosprawnych intelektualnie a obecnoœci¹ zabu-
rzeñ psychiatrycznych poœwiêcony jest kolejny artyku³ Stevra Mossa
i wspó³pracowników. 

Druga czêœæ pracy Nicka Bourasa dotyczy omówienia tych zaburzeñ,
którym czêsto towarzysz¹ nieprawid³owoœci w zachowaniu i/lub zaburzenia
psychiatryczne. Poszczególni autorzy omawiaj¹ przypadki autystyczne oraz
samouszkodzenia w populacji osób z zaburzeniami rozwojowymi. Zgroma-
dzony materia³ pozwala s¹dziæ, ¿e w zakresie tych obszarów badawczych
w ci¹gu ostatnich kilku lat zasz³y istotne zmiany. W czêœci tej omówiono
równie¿ problem obecnoœci demencji w grupie osób z zaburzeniami rozwo-
jowymi, opieraj¹c siê g³ównie na doœwiadczeniach amerykañskich. 

Czêœæ trzecia, kliniczna, zatytu³owana „Diagnoza i psychopatologia” do-
tyczy prezentacji szerokiego zakresu zaburzeñ zdrowia psychicznego, poja-
wiaj¹cych siê zarówno w okresie rozwojowym, jak i u osób doros³ych z za-
burzeniami rozwojowymi. Treœci zawarte w tej czêœci pracy wzbogacone s¹
o za³¹czone studia przypadków. W poszczególnych rozdzia³ach omówiono
zaburzenia osobowoœci, zaburzenia lêkowe, depresjê, trudnoœci adaptacyjne,
psychozy u osób z rozleg³ymi nieprawid³owoœciami rozwojowymi. Autorzy
poszczególnych rozdzia³ów wskazuj¹, ¿e zaburzenia zdrowia psychicznego
osób niepe³nosprawnych intelektualnie stanowi¹ przejaw zarówno powa¿-
nych zak³óceñ (zaburzeñ) nastroju, zachowañ, procesów myœlowych, jak
i relacji spo³ecznych i interpersonalnych. Poszczególne kategorie zaburzeñ
omawiane s¹ w kontekœcie ich klinicznych manifestacji zró¿nicowanych
w zale¿noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci intelektualnej. 

Ró¿norodne podejœcia terapeutyczne stosowane w pracy z osobami z roz-
leg³ymi zaburzeniami rozwojowymi omówiono w kolejnej czêœci pracy.
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Podejœcia te zró¿nicowane s¹ w zale¿noœci od przyjêtej definicji zdrowia
psychicznego. W definicjach akcentuje siê zarówno brak zak³óceñ (zabu-
rzeñ) w sferze psychologicznej, jak i obecnoœæ odpowiednich kompetencji
spo³ecznych, radzenie sobie ze stresem, obecnoœæ pozytywnych zwi¹zków
z innymi. Akcentowanie pozytywnych przejawów zdrowia psychicznego
zwraca uwagê na rozwój umiejêtnoœci, kompetencji. Omówione w pracy in-
terwencje zmierzaj¹ do wzmacniania pogody ducha, umiejêtnoœci radzenia
sobie z trudnoœciami dnia codziennego. Poprawie funkcjonowania s³u¿¹
psychoterapia czy farmakoterapia. Praca terapeutyczna skoncentrowana jest
na ocenie zasobów ¿ycia oraz na ich wzmacnianiu i rozwijaniu si³ ¿ycio-
wych osoby niepe³nosprawnej. 

Akcentowanie zak³óceñ w sferze psychologicznej k³adzie nacisk na wyo-
drêbnienie i diagnozê zachowañ lub ich uk³adów (syndromów) œwiadcz¹-
cych o niekorzystnym przystosowaniu. Interwencje terapeutyczne w tych
sytuacjach skierowane s¹ na ocenê ryzyka czy deficytów. Rozmaite zaburze-
nia psychiczne (np. depresja) definiowane s¹ czêsto poprzez obecnoœæ za-
k³óceñ w relacjach interpersonalnych i spo³ecznych. 

Ostatni¹ czêœæ pracy poœwiêcono analizie systemu opieki i wsparcia dla
osób z zaburzeniami rozwojowymi manifestuj¹cymi równoczeœnie zaburze-
nia zdrowia psychicznego. Autorzy wskazuj¹, ¿e jest to jeden z tych obsza-
rów, w zakresie którego w ostatnich latach nast¹pi³y najbardziej widoczne
zmiany. Omówiono tutaj tak¿e ró¿norodne programy interwencji kryzyso-
wej oraz programy promocji zdrowia psychicznego osób niepe³nospraw-
nych intelektualnie (m.in. Toronto MATCH Project, The Rochester Crisis In-
tervention Model, Rock Creek Model, ENCOR program). 

Zdrowie psychiczne jest znacz¹cym celem dla wszystkich, równie¿ dla
osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Zdrowie psychiczne jest zasadni-
czym sk³adnikiem jakoœci ¿ycia ka¿dego z nas. W literaturze wskazuje siê na
dwa istotne aspekty zdrowia psychicznego. S¹ to: emocjonalne powodzenie
(emotional well-being) oraz satysfakcjonuj¹ce interpersonalne i spo³eczne inte-
rakcje sk³adaj¹ce siê na bogate i pe³ne zadowolenia ¿ycie. Osoby niepe³no-
sprawne intelektualnie nie s¹ w ¿adnym wypadku ograniczone, co do osi¹-
gania tych dwóch aspektów psychicznego zdrowia, tak istotnych dla kondy-
cji ka¿dego z nas. 

Ksi¹¿kê polecam tym wszystkim, którzy pracuj¹ z osobami z zaburzenia-
mi rozwojowymi oraz niepe³nosprawnymi intelektualnie.

Jaros³aw Rola
APS Warszawa

Recenzje i polemiki 245



INFORMACJE DLA AUTORÓW

Redakcja czasopisma Cz³owiek-Niepe³nosprawnoœæ-Spo³eczeñstwo przyjmu-
je do opublikowania oryginalne, recenzowane prace naukowe, artyku³y pole-
miczne, recenzje, sprawozdania z wydarzeñ naukowych, przegl¹dy czasopism.

Nadsy³ane materia³y powinny byæ zapisane za pomoc¹ typowego edyto-
ra tekstu (preferowany edytor MS WORD). Tekst nale¿y przygotowaæ zgo-
dnie z nastêpuj¹cymi zasadami:

wydruk pracy na papierze formatu A4 z marginesem 3,5 cm z lewej strony;
tekst – 30 wierszy na stronie i oko³o 60 miejsc znakowych w wierszu, nie
powinien zawieraæ poprawek;
maksymalna objêtoœæ opracowañ:
– rozprawy: 60 tys. znaków (1,5 arkusza wydawniczego),
– sprawozdania z badañ: 40 tys. znaków (1,0 arkusz wydawniczy),
– recenzje i polemiki: 20 tys. znaków (0,5 arkusza wydawniczego);
praca powinna zawieraæ streszczenia w jêzyku polskim i angielskim (ma-
ksymalnie po 200 s³ów ³¹cznie z tytu³em w ka¿dym jêzyku) oraz s³owa
kluczowe (key words);
tekst nale¿y dostarczyæ w postaci wydruku komputerowego (dwa egzem-
plarze) wraz z opisan¹ dyskietk¹ lub CD. Zawartoœæ wersji elektronicznej
powinna byæ identyczna z przes³anym wydrukiem;
wykresy, ilustracje (ponumerowane i opatrzone informacj¹, do którego
miejsca w tekœcie siê odnosz¹) nale¿y umieszczaæ w oddzielnych plikach,
podaj¹c nazwy programu, za pomoc¹ którego zosta³y wykonane;
literatura przedmiotu powinna byæ umieszczana na koñcu pracy w uk³a-
dzie alfabetycznym;
odwo³anie w tekœcie powinno mieæ postaæ: (M. Zaorska, 2002).

Sporz¹dzanie bibliografii
Pozycje bibliograficzne musz¹ byæ pe³ne, w porz¹dku alfabetycznym, pi-

sane z dok³adnym przestrzeganiem kolejnoœci poszczególnych sk³adników,
z jednolit¹ interpunkcj¹. Kolejnoœæ zapisu bibliograficznego jest nastêpuj¹ca: 
(1) autor(zy) – wszyscy, niezale¿nie od liczby,
(2) rok wydania pozycji,
(3) tytu³ ksi¹¿ki, rozdzia³u, artyku³u, dysertacji, pracy dyplomowej, referatu

lub raportu,
(a) ksi¹¿ka: miejsce wydania i nazwa wydawnictwa,
(b) rozdzia³: redaktor(zy), tytu³ ksi¹¿ki, strony, miejsce wydania, wydawca,
(c) artyku³: tytu³ czasopisma, tom (vol.) i strony,
(d) praca dyplomowa (dysertacja): wydzia³ (instytut), uczelnia (instytu-

cja) i miejscowoœæ,
(e) referat: oryginalna nazwa konferencji (kongresu itp.) i miejscowoœæ,
(f) raport: rodzaj i numer grantu, miejscowoœæ, uczelnia (instytucja) i wy-

dzia³ (instytut).
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Kursyw¹ piszemy: tytu³ ksi¹¿ki, równie¿ ksi¹¿ki, w której znajduje siê
odpowiedni rozdzia³, tytu³ czasopisma i jego tom, tytu³ referatu, tytu³ pracy
dyplomowej (dysertacji), tytu³ raportu. Poni¿ej podano przyk³ady zapisu
poszczególnych pozycji bibliograficznych z uwzglêdnieniem wymaganej in-
terpunkcji, stylu czcionki (normalna – kursywa) i liter (du¿e – ma³e). 

Ksi¹¿ki 
(a) polska 

Koœcielska, M. (2004). Niechciana seksualnoœæ. O ludzkich potrzebach osób nie-
pe³nosprawnych intelektualnie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
(b) polska, redagowana 

Strelau, J., Ciarkowska, W., Nêcka, E. (red.). (1992). Ró¿nice indywidualne:
mo¿liwoœci i preferencje. Wroc³aw: Ossolineum. 
(c) obcojêzyczna, redagowana 

Steiner, M., Yonkers, K., Eriksson, E. (red.). (2001). Mood disorders in women.
Londyn: Martin Dunitz.
(d) ksi¹¿ka o kolejnym wydaniu 

Osofsky, J. D. (red.). (1998). Handbook in infant development. (wyd. 2). New
York: Wiley.

Rozdzia³y w ksi¹¿kach 
(a) publikacja polska 

Sidor, B. (2001). Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ umy-
s³ow¹. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. (s. 381-389). Lublin: To-
warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
(b) publikacja obcojêzyczna 

Greenberg, M.T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. W:
J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research and
clinical implication. (s. 469-496). New York: The Guilford Press.
Artyku³y w czasopismach 

Koœcielska, M. (1993). Koncepcja osoby z upoœledzeniem umys³owym jako
uczestnika ¿ycia spo³ecznego. Przegl¹d Psychologiczny, 3, 341-353.

Nieopublikowane dysertacje i prace magisterskie
Jackowska, E. (1976). Wp³yw œrodowiska rodzinnego na przystosowanie spo³ecz-

ne dziecka w m³odszym wieku szkolnym. Nieopublikowana rozprawa doktorska,
Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków. 

Domurad, M. (1996). Efektywnoœæ rozwoju umiejêtnoœci czytania u dziecka upo-
œledzonego umys³owo w stopniu lekkim za pomoc¹ „metody baœniowych spo-
tkañ“. Nieopublikowana praca magisterska, Wydzia³ Rewalidacji i Reso-
cjalizacji, Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Specjalnej, Warszawa. 



Referaty wyg³oszone na konferencjach i innych spotkaniach
Jackowska, E. (1997). Poczucie jakoœci ¿ycia u kobiet i mê¿czyzn po przebytym

urazie mózgu. Referat wyg³oszony na II Sympozjum Opieki Paliatywnej –
Hospicyjnej, Lublin. 

Dosen, A. (1997). Etiology, specific onset mechanisms of mood disorders among
people with intellectual disablement and prelevance. Referat wyg³oszony na
European Course on Mental Retardation, Nunspeet, The Netherlands. 

Raporty z badañ 
Strealu, J., Oniszczenko, W., Zawadzki, B. (1994). Genetyczne uwarunkowania

i struktura temperamentu m³odzie¿y i doros³ych. (Raport KBN 1108.91.02).
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Psychologii. 

Wykaz literatury nie powinien zawieraæ informacji prywatnych, prac
w przygotowaniu. Odwo³anie siê do takich Ÿróde³ mo¿e wystêpowaæ jedy-
nie w przypisach. 

Do przes³anego wydruku tekstu i jego wersji elektronicznej nale¿y do³¹czyæ:
1) proœbê wraz z podpisem, w której autor zwraca siê do redakcji o wydru-

kowanie pracy w czasopiœmie Cz³owiek-Niepe³nosprawnoœæ-Spo³eczeñ-
stwo, zamieszcza informacjê o zatrudnieniu, podaje swój tytu³ naukowy,
zajmowane stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy; 2) pi-
semne oœwiadczenie, ¿e praca nie by³a dot¹d publikowana i nie zosta³a
z³o¿ona w innej redakcji. Zmiany i odstêpstwa od podanych zasad nale-
¿y uzgadniaæ z cz³onkami Komitetu Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca
nades³anych materia³ów i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tekstach, nie zmieniaj¹c ich treœci merytorycznej. Materia³y nale¿y nad-
sy³aæ na adres:

Redakcja Cz³owiek-Niepe³nosprawnoœæ-Spo³eczeñstwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczêœliwicka 40 
02-353 Warszawa
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Czasopismo naukowe o zasiêgu ogólnopolskim „CZ£OWIEK-NIEPE£-
NOSPRAWNOŒÆ-SPO£ECZEÑSTWO” zosta³o utworzone w Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Publikowane w nim bêd¹ materia³y interdyscyplinarne z pogranicza na-
uk spo³eczno-pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, medycz-
nych i prawnych. W centrum uwagi bêdzie osoba niepe³nosprawna – jej
mo¿liwoœci w spe³nianiu zadañ rozwojowych, perspektywy i sposoby reali-
zacji potrzeb, ocena jakoœci ¿ycia cz³owieka niepe³nosprawnego w obszarze
indywidualnym, miêdzyludzkim oraz ogólnospo³ecznym. Problemy te bêd¹
omawiane na p³aszczyŸnie teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

Czasopismo adresowane jest do pedagogów, psychologów, socjologów,
a tak¿e studentów kierunków pedagogicznych oraz psychologii, socjologii,
filozofii i prawa.

Czasopismo mo¿na nabyæ w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie.


