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UCZYNIÆ ŒWIAT LEPSZYM PRZEZ ZMNIEJSZENIE
CIERPIENIA I NIESIENIE WARTOŒCI HUMANITARNYCH
Wywiad z Janin¹ Ochojsk¹, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej

„Szko³a Specjalna“: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
jest uczelni¹ o przesz³o osiemdziesiêcioletniej tradycji, kszta³c¹cej nauczycieli i wy-
chowawców, a wiêc osoby otwarte na drugiego cz³owieka, gotowe do niesienia po-
mocy, przygotowane do pracy z osobami niepe³nosprawnymi wymagaj¹cymi spe-
cjalnej opieki. Poniewa¿ Pani i Pani dzie³o – Polska Akcja Humanitarna – jest uto¿-
samiane z przywracaniem bezpieczeñstwa ludziom, to nasuwa siê pytanie, sk¹d
wziê³a siê ta potrzeba czynienia dobra? 

Janina Ochojska: Myœlê, ¿e na to, co siê sta³o w moim ¿yciu, jakoœ wp³ynê³o moje dzie-
ciñstwo. Chcia³am byæ astronomem i skoñczy³am studia w tym kierunku, jako pracow-
nik naukowy pracowa³am w PAN. Wychowywa³am siê w oœrodkach dla dzieci chorych
na polio, które powstawa³y w latach 50. W oœrodkach tych pracowali wychowawcy i le-
karze z prawdziw¹ pasj¹. Tam nauczy³am siê, ¿e niepe³nosprawnoœæ jest czymœ lepszym,
a nie czymœ gorszym, ¿e to nam dano coœ wiêcej, a nie mniej. Warunki, w jakich nas wy-
chowywano, uczy³y nas wzajemnej pomocy, samodzielnoœci, gdy¿ nikt za nas niczego
nie robi³. Czasami to wychowanie mo¿e by³o nawet okrutne, bo rzucano nas na bardzo
g³êbok¹ wodê, ale teraz wiem, ¿e to mi w ¿yciu bardzo pomaga. Natomiast to, ¿e zajê-
³am siê prac¹ dla innych, to jest kompletny przypadek. W latach 80. przyje¿d¿a³y do Pol-
ski konwoje z pomoc¹. Wtedy zetknê³am siê z francusk¹ organizacj¹, w której by³am wo-
lontariuszk¹. Za³atwia³am sprawy celne, transport, zajmowa³am siê ludŸmi, którzy przy-
je¿d¿ali nam pomagaæ. Potem przyje¿d¿a³y pielêgniarki i lekarze zapoznaæ siê z sytua-
cj¹ w polskich szpitalach. Zupe³nie przypadkowo pojecha³am z konwojem tej organiza-
cji do Sarajewa. W 1992 r. ta organizacja rozpoczê³a akcjê sprowadzania tysi¹ca dzieci
z matkami z obozów do rodzin francuskich na rok. Bêd¹c w Sarajewie, mieszka³am
przez dwa dni w obozie. Po powrocie do Polski ju¿ nie mog³am wróciæ do swojego ob-
serwatorium, chcia³am wys³aæ jeden konwój do Sarajewa, 26 grudnia wyjecha³ pierwszy
konwój sk³adaj¹cy siê z kilkunastu ciê¿arówek i kilkunastu dziennikarzy. Potem trzeba
by³o wys³aæ nastêpny, a potem nastêpny... i tak to trwa do dziœ. Chocia¿ ju¿ dzisiaj nie
wysy³amy konwojów, to w dalszym ci¹gu jesteœmy z nimi kojarzeni. Teraz dzia³amy
przez sta³e misje, wiêc jest to jakby inna forma pomocy. Nasze misje s¹ obecne w krajach,
którym pomagamy, tam zdobywamy pieni¹dze na programy i je realizujemy.

„Sz.S.“: Jak Pani uwa¿a, maj¹c takie doœwiadczenie i realizuj¹c tak wielk¹ misjê,
co œwiat móg³by zrobiæ w zakresie pomocy dzieciom?

J.O.: Przestaæ handlowaæ broni¹, przestaæ wywo³ywaæ wojny, przestaæ walczyæ o w³a-
dzê i pieni¹dze, to wydaje siê bardzo proste. Na kataklizmy nie mamy wp³ywu, cho-
cia¿ jakiœ mamy. Ostatnia tragedia pokazuje, ¿e gdyby by³y systemy ostrzegania, to
przynajmniej na niektórych wyspach ludzie by ocaleli, maj¹c na ucieczkê kilkadziesi¹t
minut. Ale przede wszystkim musimy mieæ œwiadomoœæ, sk¹d te wszystkie tragedie siê
bior¹. One bior¹ siê z nas samych. Dopóki z tego nie zdamy sobie sprawy, to tak na-
prawdê nie rozwi¹¿emy ¿adnego z tych problemów. Bo ja wierzê w to, ¿e ka¿dy z nas
ma wp³yw na losy œwiata, tylko musi chcieæ wiedzieæ, musi mieæ œwiadomoœæ i dzia³aæ
w swoim krêgu tak, ¿eby tworzyæ dobro, a nie z³o. Ka¿dy z nas mo¿e siê zaj¹æ jak¹œ cz¹-
stk¹ i robiæ coœ dobrego. To nie znaczy, oczywiœcie, ¿e wszyscy maj¹ siê zaj¹æ pomoc¹
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humanitarn¹, ale ka¿dy gdzieœ w swoim miejscu to dobro mo¿e czyniæ.
„Sz.S.“: Czy ma Pani jakieœ propozycje dotycz¹ce nowych form wychowania pro-

spo³ecznego?
J.O.: Generalnie uwa¿am, ¿e powinno siê wychowywaæ w wiêkszej odpowiedzialno-

œci za wszystko, co siê robi. Uczenie odpowiedzialnoœci jest czymœ bardzo wa¿nym. Na-
sza fundacja prowadzi wiele programów, z jednej strony jest to udzielanie pomocy hu-
manitarnej m.in. poprzez programy, takie jak np. Centrum Pomocy UchodŸcom, Misje
Zagraniczne, Pomoc Repatriantom, z drugiej – budowanie œwiadomoœci poprzez
ogromny program Edukacji Humanitarnej. Program jest skierowany do m³odzie¿y, na-
uczycieli i wolontariuszy. Uwa¿am, ¿e warto zapoznaæ studentów APS z tym progra-
mem, który pobudzi ich do innego myœlenia o nauczaniu. Program Edukacji Humani-
tarnej dotyczy mozolnego budowania struktur, na które sk³ada siê wiele elementów,
a efektem koñcowym ma byæ stworzenie spo³eczeñstwa otwartego na drugiego cz³o-
wieka, pomagaj¹cego, gotowego do niesienia pomocy, wolego od nietolerancji, kseno-
fobii, rasizmu i uprzedzeñ.

„Sz.S.“: Jak Pani ocenia stopieñ mobilizacji Polaków w sytuacjach ekstremalnych,
kiedy ludzie potrzebuj¹ pomocy?

J.O.: Niestety, tylko w sytuacjach ekstremalnych. My, Polacy, nie jesteœmy narodem,
który buduje. Potrafimy dzia³aæ zrywami. Zryw azjatycki czy zryw bies³añski by³y,
oczywiœcie, pozytywnymi zrywami, ludzie reagowali na tragediê, ale powiedzmy so-
bie szczerze, ¿e gdyby nie pokazywano wstrz¹saj¹cych zdjêæ w mediach, to nikt by nie
zareagowa³. To media podkrêcaj¹ nastroje, ale powinny to robiæ z umiarem. Bardzo wie-
le organizacji, nie tylko polskich, zebra³o mnóstwo pieniêdzy na pomoc ofiarom w Bie-
s³anie, których iloœæ nie jest adekwatna do potrzeb zwi¹zanych z t¹ tragedi¹. Sama chêæ
pomocy nie wystarcza, trzeba najpierw siê dowiedzieæ, czego tak naprawdê potrzeba.
Trudniejsza sprawa jest ju¿ wtedy, gdy chodzi o wielkie tragedie humanitarne, takie ja-
kie siê dziej¹ w Czeczenii, Afganistanie, Sudanie – to ju¿ dla nikogo nie jest atrakcyjne.
W samym tylko Sudanie podczas wojny cztery i pó³ miliona ludzi straci³o swoje domy,
dwa i pó³ miliona – straci³o ¿ycie. Tutaj liczby na nas nie dzia³aj¹, bo nie potrafimy so-
bie wyobraziæ nawet miliona zabitych. Dla mediów powolne umieranie czy g³odne
dzieci w Polsce, to nie s¹ atrakcyjne tematy. Atrakcyjne s¹ tragiczne obrazki pokazuj¹-
ce, jak fala zmywa tysi¹ce ludzi. Z tych tragedii nie wyci¹gamy ¿adnych wniosków. Je-
¿eli tak bardzo chcemy pomagaæ, to nale¿y rozliczyæ z zebranych pieniêdzy wszystkie
organizacje, bo nasza dobroczynnoœæ stwarza okazjê do nadu¿yæ. Powinniœmy siê uczyæ
odpowiedzialnej pomocy, zarówno za ¿ycie wokó³ nas, jak i za ¿ycie milionów ludzi,
którzy ¿yj¹ w takiej nêdzy, ¿e nawet nie jesteœmy w stanie wyobraziæ jej sobie.

„Sz.P.“: Wiem, ¿e niedawno wróci³a Pani z Sudanu. Jest Pani przed wyjazdem do
Azji, tym razem z jak¹ misj¹?

J.O.: Lecimy do Sri Lanki i chcemy dotrzeæ bezpoœrednio do poszkodowanych z po-
moc¹, ale najpierw musimy dok³adnie wiedzieæ, jakiej pomocy oczekuj¹. Natomiast do
Sudanu zosta³ wys³any transport sfinansowany przez MSZ. Na pewno Polska Akcja
Humanitarna wróci jeszcze do Sudanu, ale najpierw musimy przygotowaæ kampaniê
informacyjn¹ i zebraæ pieni¹dze. Wierzê, ¿e tam wrócimy, bo potrzeby s¹ ogromne i Su-
dañczycy czekaj¹ na nasz¹ pomoc.

„Sz.S.“: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Ewa Lewandowska-Tarasiuk

WYWIAD Z JANIN¥ OCHOJSK¥, PREZESEM POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ
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O P R A C O W A N I A N A U K O W E

ANNA NIKICIUK
Oœrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael
Warszawa

WP£YW MUZYKOTERAPII NA SAMOOCENÊ
NIEDOSTOSOWANYCH SPO£ECZNIE 

Poziom funkcjonowania człowieka zależy w dużym stopniu od jego sa-
mooceny. Zaburzenia w obrazie samego siebie prowadzą do niedosto-
sowania. Jest to we współczesnym świecie problem, który staje się co-
raz bardziej powszechny i niesie zagrożenie zarówno dla jednostki, jak
i dla społeczeństwa. Coraz częściej spotykamy się z demoralizacją
współczesnej młodzieży, a przejawy tego zjawiska występują u tych
osób w coraz młodszym wieku. Niestety, tempo życia powoduje, że
młodzież nie zawsze nadąża za zmianami. Świat stawia przed młodym
człowiekiem coraz to nowe wyzwania, z którymi on sobie radzi. Często
stawia przed sobą za wysokie „poprzeczki”, a czasem poddaje się, nie
wierząc we własne siły. Reakcje na tego typu sytuacje są różne. Wszy-
stko prowadzi do dezintegracji osobowości, co ma zawsze fatalne skut-
ki zarówno dla postrzegania siebie, jak i wadliwego funkcjonowania
w społeczeństwie. 

Terapia samooceny nie nale¿y do terapii ³atwych i z tego wzglêdu nale¿y do
doœæ rzadko stosowanych. Muzykoterapia jest dziedzin¹ m³od¹. Sta³a siê

modna, byæ mo¿e dlatego, ¿e muzyka potrafi dotrzeæ do ka¿dego. M³odzie¿ nie-
dostosowan¹ spo³ecznie trudno jest zainteresowaæ czymkolwiek, a najtrudniej
rzeczami spo³ecznie akceptowanymi. I tu z pomoc¹ przychodzi nam muzyka,
bo który m³ody cz³owiek jej nie s³ucha? Polem do popisu dla osoby oddzia³y-
wuj¹cej muzyk¹ na tak¹ m³odzie¿ jest nie tylko umiejêtnoœæ zrelaksowania jej
przy przyjemnej muzyce, ale te¿ w³¹czenie do wspomnianego procesu elemen-
tu terapeutycznego, u³atwiaj¹cego rozwi¹zanie osobistych problemów.

Samoocena a niedostosowanie spo³eczne

„Obraz w³asnej osoby to zbiór wiedzy czy wiadomoœci o w³asnych cechach,
mo¿liwoœciach i umiejêtnoœciach. Warunkiem powstania i rozwijania siê obrazu
siebie jest istnienie odpowiedniego stopnia rozwoju samoœwiadomoœci. Samo-
œwiadomoœæ z kolei kszta³tuje siê na bazie kontaktów interpersonalnych. Mo¿-
na wiêc powiedzieæ, ¿e obraz siebie samego ma genezê spo³eczn¹. Obraz siebie
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jest bardzo z³o¿onym elementem doœwiadczenia. Obejmuje on nie tylko wiedzê
o w³asnych cechach, ale tak¿e o wartoœciach, którymi jednostka kieruje siê
w swoim postêpowaniu, zawiera tak¿e komponentê emocjonaln¹, wyra¿aj¹c¹
siê w postawie wobec samego siebie, w sposobie oceniania siebie“ (Brzeziñska
1973, s. 88).

Zaburzenia w funkcjonowaniu samooceny prowadz¹ do nieprzystosowania
(Podgórecki 1976). Miar¹ poziomu samooceny jest stopieñ zbie¿noœci miêdzy „ja
realnym“ i „ja idealnym“. Stopieñ zbie¿noœci tych dwóch czynników jest istot-
nym czynnikiem determinuj¹cym zachowanie jednostki. Zarówno osoby o ma-
³ej zbie¿noœci „ja realnego“ i „ja idealnego“ (niski poziom samooceny), jak i oso-
by o bardzo du¿ej zbie¿noœci „ja realnego“ i „ja idealnego“ (wysoki poziom sa-
mooceny) charakteryzuj¹ siê niekorzystnym funkcjonowaniem (Kulas 1986, s.
69-70). Wed³ug Reykowskiego (1975, s. 789), wielkoœæ rozbie¿noœci miêdzy „ja
realnym“ a „ja idealnym“ okreœla stan napiêcia emocjonalnego i motywacyjne-
go. Napiêcie to jest tym silniejsze, im wiêksza jest rozbie¿noœæ miêdzy wspo-
mnianymi elementami. „Kiedy wiêc ta rozbie¿noœæ jest zbyt du¿a, cz³owiek bê-
dzie odczuwa³ silne napiêcie, ale to napiêcie nie bêdzie pobudza³o go do dzia-
³ania, poniewa¿ nisko ocenia szanse powodzenia tego dzia³ania. Powstaje wte-
dy poczucie beznadziejnoœci czy nieszczêœliwoœci, charakterystyczne dla tzw.
z³ego przystosowania“. 

Jak wynika z badañ K. Ostrowskiej (1981), u m³odzie¿y niedostosowanej spo-
³ecznie wystêpuj¹ zaburzenia oraz rozbie¿noœci w samoopisie i samoocenie.
M³odzi ludzie preferuj¹ tak¿e inny system wartoœci ni¿ osoby przystosowane.
W obrazie w³asnej osoby niedostosowanych spo³ecznie wystêpuj¹ dwie war-
stwy wzajemnie siê wykluczaj¹ce:
– przypisanie sobie cech, które s¹ wysoko oceniane w spo³eczeñstwie;
– postrzeganie siebie jako jednostki, która przegra³a dotychczasowe ¿ycie, jest

nieœmia³a i niezaradna w ¿yciu, z poczuciem mniejszej wartoœci.
Poziom samooceny i jej zaburzenia maj¹ wiêc istotny wp³yw na niedostoso-

wanie spo³eczne, na stosunek do napotykanych trudnoœci oraz pobudzanie lub
hamowanie aktywnoœci jednostki.

Muzykoterapia

Jednym z wielu sposobów terapii samooceny jest muzykoterapia. Wspó³dzia-
³a ona z osobowoœci¹ pacjenta, jest elementem, który mo¿e doprowadziæ do we-
wnêtrznego ³adu w sferze psychicznej, stworzyæ harmoniê si³ i dzia³añ, ukszta³-
towaæ pozytywny obraz w³asnego „ja“ i lepsze perspektywy na przysz³oœæ. Ma
to du¿e znaczenie dla oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, gdy¿ muzyka jest œrod-
kiem zmieniaj¹cym nastrój, wzbudzaj¹cym ró¿ne emocje i uczucia (Strycharska-
Gaæ 2002, s. 112). Muzyka jest najbardziej komunikatywn¹ i sugestywn¹ sztuk¹,
przezwyciê¿a zaburzenia kontaktu, jest kluczem otwieraj¹cym „najg³êbsze war-
stwy“ osobowoœci cz³owieka ³atwiej i szybciej ni¿ s³owo mówione (Machalski
1974). W tak czêstych trwa³ych zaburzeniach przystosowania, jakimi s¹ psycho-

ANNA NIKICIUK
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patie i socjopatie, muzykoterapia mo¿e wp³yn¹æ korzystnie na dynamikê zabu-
rzeñ charakterologicznych, przyczyniaj¹c siê do ich kompensacji (tam¿e).

Oczywiœcie, nie mo¿na traktowaæ muzyki jako uniwersalnego i samoistnego
œrodka resocjalizacyjnego. Jest to jednak cenna pomoc wspieraj¹ca inne uznane
i ju¿ wypróbowane metody.

Badania w³asne

Przeprowadzone dociekania mia³y na celu zbadanie wp³ywu muzykoterapii
na samoocenê osób niedostosowanych spo³ecznie. Postawiono nastêpuj¹ce hi-
potezy: pod wp³ywem muzykoterapii nast¹pi¹ korzystne zmiany w samoocenie
m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie; pod wp³ywem muzykoterapii zmniej-
szy siê poziom niedostosowania u osób z jego przejawami.

Metod¹ wykorzystan¹ do przeprowadzenia badañ by³ eksperyment pedago-
giczny. Eksperymentem objêto 20 nieletnich z M³odzie¿owego Oœrodka Wycho-
wawczego Ojców Orionistów w Warszawie. Jest to specjalna, niepubliczna pla-
cówka oœwiatowo-wychowawcza o charakterze resocjalizacyjnym dla ch³opców.
Podstawowym zadaniem oœrodka jest wychowanie resocjalizuj¹ce, zmierzaj¹ce
do eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania spo³ecznego, wszech-
stronnego rozwoju wychowanka i przygotowania go do samodzielnego ¿ycia
zgodnego z normami spo³ecznymi. Doboru grup – eksperymentalnej i kontrol-
nej – dokonano losowo. Œrednia wieku w grupie eksperymentalnej wynosi³a
17,7 lat, zaœ w grupie kontrolnej – 16,2. Terapia obejmowa³a 10 spotkañ, które
odbywa³y siê 3 razy w tygodniu. W terapii wykorzystano w po³¹czeniu z mu-
zykoterapi¹ takie techniki, jak burza mózgów, rysunek, relaksacja, zabawy inte-
gracyjne i aktywizuj¹ce. Zajêcia k³ad³y nacisk na lepsze poznanie samego siebie,
dostrze¿enie swoich zalet, wzmocnienie poczucia w³asnej wartoœci, akceptacjê
siebie. Udzia³ w zajêciach by³ dobrowolny. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ odmówie-
nia uczestnictwa w poszczególnych æwiczeniach, co jednak rzadko siê zdarza³o.

Narzêdzia badawcze, które zosta³y wykorzystane, to: Skala Samooceny (TSCS
– W.H. Fittsa), Test Zdañ Niedokoñczonych Rottera (RISB) i Mapa Osobowoœci
(Z. Bartkowicza). Pomiaru dokonano dwukrotnie – przed rozpoczêciem terapii
oraz tu¿ po niej. Analiza przeprowadzonych badañ mia³a na celu weryfikacjê
postawionych wczeœniej hipotez. Polega³a ona na porównaniu wyników badañ
grupy eksperymentalnej, która poddana by³a muzykoterapii, z grup¹ kontroln¹,
a tak¿e porównaniu wyników badañ pomiaru pocz¹tkowego i koñcowego.

Kwestionariusz Skali Samooceny jest tak skonstruowany, ¿e mo¿na nim anali-
zowaæ zarówno wynik ogólny (globalny wskaŸnik poczucia w³asnej wartoœci),
œwiadcz¹cy o poziomie samooceny badanych, jak i poszczególne skale okreœlaj¹-
ce ró¿ne formy i aspekty samooceny. Tabela 1 przedstawia dane dla grupy eks-
perymentalnej (E) i kontrolnej (K) uzyskane przez pomiar tym¿e kwestionariu-
szem. Ró¿nice miêdzy grupami, które nast¹pi³y w wyniku eksperymentu, spraw-
dzono za pomoc¹ testu t-Studenta dla prób niezale¿nych. Obliczeñ dokonano za
pomoc¹ programu statystycznego Statistical Packet for Social Sciences (SPSS).
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Przyjêto poziom istotnoœci p < 0,1 dla testu jednostronnego. Jak wynika z uzy-
skanych danych, spoœród dwunastu wskaŸników skali TSCS w grupie ekspery-
mentalnej tylko jeden zmieni³ siê istotnie. W zakresie globalnego wskaŸnika
zró¿nicowania jest to spadek wyników istotny statystycznie (0,01 dla p < 0,1).
Prawie istotne statystycznie zmiany nast¹pi³y te¿ w tej grupie we wskaŸniku ja-
kim jest dystrybucja (0,11 dla p < 0,1) i w sferze „ja“ rodzinne (0,13 dla p < 0,1).

WskaŸnik zró¿nicowania globalnego w kolumnach i w wierszach s¹ miar¹
niespójnoœci pomiêdzy poszczególnymi obszarami wiedzy o sobie. Im wy¿szy
wynik, tym samoocena osoby jest bardziej zró¿nicowana pomiêdzy sferami
i odzwierciedla ma³¹ spójnoœæ. Wartoœæ w zakresie tego wskaŸnika zmniejszy³a
siê w tej grupie po przeprowadzonym eksperymencie, a wiêc integracja sfer sa-
mooceny zwiêkszy³a siê, co jest wa¿nym elementem spójnej osobowoœci i po-
twierdza skutecznoœæ przeprowadzonej terapii. Muzykoterapia spowodowa³a
wiêksz¹ integracjê poszczególnych sfer samooceny, co mo¿e wynikaæ ze zwiêk-
szenia refleksji nad w³asn¹ osob¹ pod wp³ywem muzyki, a tak¿e lepszego po-
znania samego siebie poprzez wykonywanie æwiczeñ w trakcie terapii. 

Wa¿ne zmiany w tej grupie nast¹pi³y równie¿ w dystrybucji, która okreœla
sposób, w jaki respondent dokonuje rozmieszczenia swoich odpowiedzi na piê-
ciostopniowej skali TSCS. Ukazuje ona pewnoœæ co do sposobu, w jaki spostrze-
ga siebie osoba badana. Wysokie wyniki w tym wskaŸniku wskazuj¹, ¿e osoba
jest zdecydowana i pewna tego, co mówi o sobie. Skrajne wyniki tej zmiennej s¹
niepo¿¹dane, uzyskuj¹ je osoby cierpi¹ce na ró¿nego rodzaju schorzenia psy-
chiczne. S¹ to osoby, które wybieraj¹ prawie wy³¹cznie odpowiedzi „5“ i „1“.
W badanej grupie znaczna liczba badanych wybiera³a w³aœnie takie odpowiedzi
w pomiarze pocz¹tkowym. W pomiarze koñcowym wartoœæ siê zmniejszy³a, co
w tym wypadku jest korzystne.

Inn¹ doœæ istotn¹ zmian¹ jaka nast¹pi³a w grupie eksperymentalnej jest sfera
„ja“ rodzinne. Sfera ta stanowi odzwierciedlenie odczuæ osoby badanej jako
cz³onka rodziny w odniesieniu do wspó³wiernoœci, wartoœci i cnót. Odnosi siê
tak¿e do percepcji w³asnego „ja“ , z uwzglêdnieniem najbli¿szych oraz obecne-
go krêgu osób znajomych (Kirenko 1995, s. 149). W tej sferze pomiar koñcowy
wzrós³, a wiêc funkcjonowanie osób badanych uleg³o poprawie. Na podstawie
wyników w powy¿szej sferze mo¿na mniemaæ, i¿ uleg³ on wzrostowi, gdy¿
zwiêkszy³a siê wra¿liwoœæ osób bior¹cych udzia³ w muzykoterapii. 

Podsumowuj¹c powy¿sze wyniki, u osób z grupy eksperymentalnej po prze-
prowadzeniu muzykoterapii nast¹pi³a istotna statystycznie zmiana w integracji
poszczególnych sfer samooceny (globalny wskaŸnik zró¿nicowania). Wartoœæ ta
zmniejszy³a siê, tak wiêc – bior¹c pod uwagê ró¿ne sfery samooceny – obraz sie-
bie respondentów sta³ siê bardziej spójny. Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿ niespójna
samoocena zwiêksza niedostosowanie. Wiêksza spójnoœæ samooceny badanych
mo¿e zatem zmniejszyæ ich niedostosowanie, co by³oby kluczowe dla omawia-
nych badañ. Poprawie uleg³o równie¿ postrzeganie siebie. Osoby objête docie-
kaniami naukowymi w sposób bardziej rozwa¿ny i przemyœlany wyra¿aj¹ siê
na swój temat. Mog³o to wp³yn¹æ na zmianê w zakresie zwiêkszenia samooce-
ny w sferze „ja“ rodzinnego, przez co badani bardziej uto¿samiaj¹ siê z warto-
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œciami i uczuciami rodzinnymi, które sta³y siê dla nich wa¿ne i potrzebne.
Wzrós³ równie¿ ogólny poziom samooceny badanych, którzy stali siê bardziej
z siebie zadowoleni, zmienili na bardziej poprawne swoje zachowanie oraz po-
prawili swoje relacje z otoczeniem. Powy¿sze wnioski dowodz¹, ¿e zamierzone
cele zosta³y osi¹gniête. Przeprowadzone w ramach muzykoterapii zajêcia w po-
zytywny sposób oddzia³uj¹ na uczestników i s¹ wskazane w procesie resocjali-
zacji. 

W grupie kontrolnej, która nie bra³a udzia³u w muzykoterapii, równie¿ popra-
wie uleg³ wskaŸnik jakim jest dystrybucja, a wiêc m³odzie¿ w sposób bardziej
przemyœlany spostrzega siebie. Zmianie, niestety na gorsze, uleg³a te¿ sfera „ja”
moralno-etyczne. U osób z tej grupy obni¿y³a siê samoocena we wspomnianej
sferze. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przebywanie w oœrodku, wœród m³odzie¿y
w wiêkszoœci wypadków zdemoralizowanej, nie wp³ywa korzystnie na poszcze-
gólne jednostki i ich moralnoœæ, gdy pozbawione s¹ one dodatkowych czynni-
ków uwra¿liwiaj¹cych, jakimi mo¿e byæ odpowiednio dobrana muzyka. W po-
zosta³ych sferach u osób badanych z tej grupy nie nast¹pi³y znacz¹ce zmiany.

Porównuj¹c osoby badane z grupy eksperymentalnej i kontrolnej, zdecydowa-
nie wiêcej korzystnych zmian w sferze samooceny zasz³o w grupie eksperymen-
talnej. Zmiany zasz³y te¿ w grupie kontrolnej, jednak s¹ one nieznaczne i w wie-
lu sferach na niekorzyœæ w porównaniu z pocz¹tkowym pomiarem. Muzyka jest
wiêc skutecznym œrodkiem w pracy nad samoocen¹ i przynosi zadowalaj¹ce
efekty.

Wynikiem w Teœcie Zdañ Niedokoñczonych Rottera (RISB) jest suma punktów
uzyskanych w teœcie. Wynik ten jest wskaŸnikiem przystosowania. Im wy¿szy
wskaŸnik, tym wiêksze nieprzystosowanie. Do badania testem RISB u¿yto we-
rsji dla m³odzie¿y. W celu oceny wyników odwo³ano siê do odpowiednich norm
zawartych w podrêczniku A. Jaworowskiej, A. Matczak (1998). Przedstawiaj¹ siê
one nastêpuj¹co:

wynik wysoki – od 135 w górê,
wynik przeciêtny – 108–134,
wynik niski – do 107.
Œrednie wyniki pomiaru RISB grupy eksperymentalnej i kontrolnej otrzymane

w wyniku pomiaru RISB przedstawia tabela 2.

Tabela 2
Wyniki RISB (pomiaru pocz¹tkowego (I) i koñcowego (II) obu grup (E i K)

p < 0,1.
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Dane pokazuj¹, ¿e w obu grupach zasz³y wysoce istotne statystycznie zmia-
ny (0,02 dla p < 0,1), choæ wyniki zarówno w pomiarze pocz¹tkowym, jak
i w koñcowym mieszcz¹ siê w przedziale wyników przeciêtnych. Jednak
zmiany te zasz³y w ró¿ne strony. W grupie eksperymentalnej wynik RISB
uleg³ znacznemu obni¿eniu (ze 126,80 na 119,10), natomiast w grupie kontrol-
nej wynik ten wzrós³ (ze 120,50 na 130,20 – bliskie wynikowi wysokiemu). Tak
wiêc w grupie eksperymentalnej, w której przeprowadzono muzykoterapiê,
niedostosowanie osób badanych zmniejszy³o siê, zaœ w grupie kontrolnej –
wzros³o. Rola muzyki by³a w tym wypadku znaczna, gdy¿ pomimo wy¿sze-
go wskaŸnika niedostosowania w grupie eksperymentalnej w pomiarze po-
cz¹tkowym ni¿ w grupie kontrolnej, pomiar koñcowy da³ nam wskaŸnik nie-
dostosowania ni¿szy ni¿ w grupie kontrolnej. Jeszcze raz ukazuje siê tu si³a
i skutecznoœæ oddzia³ywania muzyk¹.

Jak wspominano wczeœniej, zjawisko niedostosowania ma du¿e znaczenie dla
spójnoœci poszczególnych sfer samooceny. Im mniejsze niedostosowanie, tym
poszczególne sfery samooceny s¹ bardziej zintegrowane, co ma du¿e znaczenie
dla przeprowadzanych badañ.

Wype³niaj¹c kwestionariusz Mapy Osobowoœci, jednostka dokonuje swojego
samoopisu. W narzêdziu tym by³y porównywane wyniki pocz¹tkowego i koñ-
cowego pomiaru, a w formu³owaniu wniosków by³y brane pod uwagê stwier-
dzenia istotne statystyczne. Z uwagi na to, i¿ Mapa Osobowoœci zawiera 89
stwierdzeñ, z których ka¿de jest interpretowane z osobna, nie zostanie tu zamie-
szczona tabela przedstawiaj¹ca zmiany zachodz¹ce w poszczególnych grupach
i pomiarach. Tabela ta znajduje siê u autorki. Na podstawie wyników Mapy
Osobowoœci mo¿emy stwierdziæ, ¿e badani z grupy eksperymentalnej ocenili
siebie wy¿ej w pomiarze koñcowym. Po przeprowadzonej muzykoterapii, stali
siê oni bardziej wra¿liwi, poprawi³ siê ich stosunek do w³asnej osoby i do in-
nych ludzi. Zaczêli bardziej pozytywnie o sobie myœleæ, zwiêkszy³a siê ich od-
powiedzialnoœæ, poprawi³a wytrwa³oœæ, pewnoœæ siebie i stosunek do innych lu-
dzi. S¹ to cechy, które by³y celem przeprowadzanej terapii. Zamierzenia zosta³y
wiêc osi¹gniête.

W grupie kontrolnej, badanej tym samym narzêdziem, porównanie wyników
pokaza³o, ¿e w koñcowym pomiarze respondenci ocenili siebie ni¿ej ni¿ w po-
cz¹tkowym pomiarze. Osoby te sta³y siê bardziej uleg³e i podejrzliwe w stosun-
ku do innych. Ich relacje miêdzyludzkie uleg³y pogorszeniu. Badani widzieli
siebie w gorszym „œwietle“ ni¿ w pomiarze pocz¹tkowym.

Wnioski

W oparciu o przedstawione badania mo¿na przyj¹æ, i¿ muzykoterapia
przyczyni³a siê do podwy¿szenia samooceny, a tak¿e do obni¿enia niedo-
stosowania w grupie eksperymentalnej. Wyniki badañ w tej grupie s¹ zde-
cydowanie lepsze ni¿ w grupie kontrolnej, w której nie zastosowano muzy-
koterapii.



Potwierdzenie wysuniêtych hipotez sugeruje, ¿e muzykoterapia ma wp³yw na
samoocenê m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie. Praca nad rozwijaniem sa-
mooceny wymaga wiele wysi³ku. W ramach badañ przeprowadzona terapia sa-
mooceny mia³a zaledwie dziesiêæ spotkañ. Jest to niewielka iloœæ, bior¹c pod
uwagê, jak skomplikowanym mechanizmem jest samoocena, a tym bardziej jej
„korekta”. Uwa¿am, ¿e d³u¿sza terapia przynios³aby lepsze i bardziej trwa³e
efekty. Generalnie nale¿y s¹dziæ, ¿e muzykoterapia jest skuteczn¹ metod¹ kory-
gowania samooceny osób niedostosowanych spo³ecznie. Wymienione tu efekty
muzykoterapii przeprowadzonej w grupie eksperymentalnej przemawiaj¹ za
tym, aby stosowaæ j¹ w procesie resocjalizacji i daj¹ podstawê do kontynuowa-
nia badañ w tym zakresie.
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Summary

The article entitled „Influence of Music Therapy on Self-Assessment of Social-
ly Maladjusted Persons“ concerning using music therapy in correction of self-as-
sessment of persons maladjusted socially. Self-assessment is an important factor
which regulates behaviour of man and affects the relationship with other peo-
ple. The disturbance of self-assessment may lead to inadequate behaviour with
reference to establish rudiments in society which involves maladjustment. In
that article the author describes a method which is not common in self-asses-
sment therapy, i.e. music therapy. The article includes an outline of knowledge
on the above-mentioned topic and there is described research, its results and
proposals, which turned out to be very promising. It follows that music is the
best way to reach other people.
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EL¯BIETA DOMARECKA-MALINOWSKA

EDUKACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
W STOPNIU G£ÊBOKIM – PRÓBA OCENY DOKONAÑ
PEDAGOGICZNYCH 

Niepełnosprawność umysłowa w stopniu głębokim jest upośledzeniem,
które stawia trudne do pokonania bariery, zarówno w rozwoju osoby
dotkniętej tym kalectwem, jak również w procesie rewalidacyjno – wy-
chowawczym. Jest to niepełnosprawność, której towarzyszy szereg
różnorodnych, ciężkich zaburzeń. K. Lausch (1987, s. 45) zwraca uwa-
gę, że „na poziomie tym występuje całkowita degradacja życia psy-
chicznego. W skrajnych przypadkach osoby głęboko upośledzone nie
wykraczają poza poziom życia wegetatywnego. Daje się zauważyć
brak jakichkolwiek reakcji korowych, a funkcjonowanie jest zgodne
z reakcjami bezwarunkowymi, przy czym nawet na poziomie tych reak-
cji występują zaburzenia, objawiające się np. zniesieniem lub istotnym
ograniczeniem czucia bólu.“ 

Osoby g³êboko niepe³nosprawne intelektualnie jako doros³e, na ogó³ nie
przekraczaj¹ ogólnego poziomu sprawnoœci intelektualnych 3-letniego

dziecka, a ich przystosowanie spo³eczne – 4-letniego dziecka o prawid³owym
rozwoju intelektualnym i spo³ecznym.

U jednostek g³êboko upoœledzonych umys³owo – czêœciej ni¿ u osób z innym
stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej – wystêpuj¹ wady wzroku, s³uchu,
niedow³ady lub pora¿enia koñczyn oraz wiele schorzeñ wymagaj¹cych specjali-
stycznego leczenia. U wszystkich stwierdza siê mniej lub bardziej g³êbokie upo-
œledzenie procesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalnych, intelektual-
nych, motywacyjnych i wykonawczych. Stopieñ upoœledzenia tych procesów
zale¿y od tego, czy mamy do czynienia z bardziej lub mniej g³êbokim stopniem
niepe³nosprawnoœci. 

G³êbokie upoœledzenie umys³owe dzielimy w zale¿noœci od I.I. na:
bardziej g³êbokie (I.I. od 0 do 9),
mniej g³êbokie (I.I. od 10 do 19).
Doœæ rzadko spotykamy jednostki bardzo g³êboko upoœledzone, u których

wystêpuje zaburzenie wiêkszoœci funkcji ¿yciowych. Osoby doros³e o I.I. od 10
do 19 spostrzegaj¹ przedmioty, osoby, sytuacje, koncentruj¹ uwagê mimowoln¹
na interesuj¹cych je przedmiotach, pomimo ¿e jest ona nietrwa³a. Porozumiewa-
j¹ siê prostymi dwu– lub trójwyrazowymi zdaniami. Najczêœciej jednak prosty-
mi wyrazami. Wykonuj¹ proste polecenia, ubieraj¹ i rozbieraj¹ siê. Samodziel-
nie jedz¹. Potrafi¹ zaspokoiæ pragnienie. W wyniku intensywnej rehabilitacji
mo¿na nauczyæ je wykonywania najprostszych prac porz¹dkowych.
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U osób g³êboko upoœledzonych umys³owo obserwuje siê doœæ du¿¹ rozpiêtoœæ
rozwoju poszczególnych sprawnoœci i funkcji w zale¿noœci od g³êbokoœci upo-
œledzenia:
– od braku percepcji do zdolnoœci spostrzegania przedmiotów, czynnoœci, sytu-

acji;
– od braku koncentracji uwagi mimowolnej do zdolnoœci skoncentrowania uwa-

gi mimowolnej przez pewien czas;
– od braku zdolnoœci pos³ugiwania siê mow¹ do porozumiewania siê 2- lub 3-

wyrazowymi zdaniami oraz rozumienia prostych poleceñ, zdañ;
– od braku zdolnoœci wyra¿ania podstawowych potrzeb biologicznych do wy-

raŸnie okazywanych potrzeb psychicznych, w tym przynale¿noœci i mi³oœci;
– od niezdolnoœci opanowania jakiejkolwiek umiejêtnoœci – do sprawnego wy-

konywania prostych zadañ porz¹dkowych i innych;
– od ca³kowitego upoœledzenia sprawnoœci motorycznych do doœæ sprawnego

wykonywania ró¿nych czynnoœci.
Grupa osób z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ nie jest, jak widaæ,

grup¹ jednorodn¹. Zakres mo¿liwoœci rozwojowych jest w niej doœæ du¿y. Nie-
zale¿nie jednak od postaci upoœledzenia osoby te nie s¹ zdolne do samodzielne-
go ¿ycia i wymagaj¹ nieustannej opieki za strony otoczenia. „Rokowania wy-
chowawcze s¹ bardzo s³abe. Czasami przy wielkich wysi³kach i po d³ugim cza-
sie udaje siê wyrobiæ nawyk sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, a w zwi¹z-
ku z rozwojem (przy du¿ym nak³adzie si³ i œrodków) motoryki, tak¿e do pew-
nych nawyków samoobs³ugi“ (tam¿e s. 47). Opieka nad osob¹ g³êboko upoœle-
dzon¹ umys³owo jest bardzo wyczerpuj¹ca. Wymaga, oprócz stosowania wielu
zabiegów usprawniaj¹cych i pielêgnacyjnych, du¿ej koncentracji uwagi i sta³ej
obecnoœci opiekuna.

Rewalidacja osób dotkniêtych tak¹ niepe³nosprawnoœci¹ zajmowa³a, jak do-
t¹d, marginalne miejsce w kszta³ceniu specjalnym, bowiem czêœciej zwracano
uwagê na mierne postêpy w pracy wychowawczej, ni¿ na mo¿liwoœci rozwojo-
we. Przek³adanie lub zwalnianie z obowi¹zku szkolnego by³o najczêstsz¹ prak-
tyk¹ stosowan¹ wobec tych dzieci.

W lutym 1997 r. ukaza³o siê Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzie-
ci i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim (Dz. U. nr 14). Na
mocy tego rozporz¹dzenia w ka¿dej placówce oœwiatowej, zak³adach opieki
zdrowotnej i domach wychowawczych mo¿na organizowaæ dla dzieci z tym
upoœledzeniem zajêcia pedagogiczne, tak¿e w domach rodzinnych dla osób za-
kwalifikowanych do udzia³u w indywidualnych zajêciach. Rozporz¹dzenie
wskazuje zakres i program zajêæ, ich wymiar (4 godziny zajêæ zespo³owych
dziennie i 2 godziny indywidualnych) oraz liczbê osób w grupie (od 2 do 4),
a tak¿e okreœla osoby, które mog¹ takie zajêcia prowadziæ (pedagog lub psycho-
log).

Rozporz¹dzenie to, mimo i¿ oczekiwane przez rodziców i pedagogów z nie-
cierpliwoœci¹, nie spowodowa³o natychmiastowej rewolucji edukacyjnej. Sto-
sunkowo najsprawniej grupy rewalidacyjno-wychowawcze zaczê³y powstawaæ
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w domach pomocy spo³ecznej dla niepe³nosprawnych intelektualnie. Zaczêto
równie¿ rozwijaæ formê indywidualnych zajêæ rewalidacyjnych w œrodowisku
rodzinnym.

Nauczanie osób z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest du¿ym wy-
zwaniem pedagogicznym. Literatura podejmuj¹ca ten temat jest ci¹gle niezbyt
obszerna, nieliczne s¹ te¿ doœwiadczenia praktyczne. Pedagodzy rozpoczynaj¹-
cy pracê musz¹ najczêœciej opieraæ swoj¹ dzia³alnoœæ na eksperymentalnych pro-
gramach autorskich i w du¿ej mierze na w³asnej intuicji.

Mia³am mo¿liwoœæ obserwowaæ pracê pedagogów w 6 grupach rewalidacyj-
no-wychowawczych utworzonych w domach pomocy spo³ecznej. Podjêta przez
nich dzia³alnoœæ rewalidacyjna zosta³a oparta o indywidualne programy tera-
peutyczne. W ka¿dym przypadku dzia³ania te mia³y daæ odpowiedŸ na podsta-
wowe pytania:
– Czy realizowany w ci¹gu jednego roku szkolnego program przyniesie pozy-

tywne rezultaty w rozwoju dzieci z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹, a przede wszystkim w zakresie samoobs³ugi, komunikacji, zachowañ spo-
³ecznych, sprawnoœci fizycznej?

– W jaki sposób wakacyjna przerwa w nauce spowoduje regres æwiczonych
funkcji?
Badaniom poddano m³odzie¿ w wieku 13–19 lat. Wszyscy uczniowie (24

osoby) byli niepe³nosprawni umys³owo w stopniu g³êbokim, mieli te¿ dodatko-
we zaburzenia, jak: upoœledzon¹ sprawnoœæ ruchow¹, brak kontaktu werbalne-
go, cechy autyzmu, epilepsjê, mózgowe pora¿enie dzieciêce, zachowania agre-
sywne i czêsto z autoagresj¹. Ka¿da objêta dociekaniami osoba wymaga³a indy-
widualnego podejœcia terapeutycznego.

Badania zosta³y przeprowadzone na niezbyt licznej grupie dzieciêcej, tote¿
p³yn¹ce z nich wnioski nie aspiruj¹ do uogólnieñ teoretycznych. Je¿eli jednak
zwrócimy uwagê, i¿ ka¿de dziecko uczestnicz¹ce w zajêciach wymaga³o indy-
widualnego podejœcia terapeutycznego, to wartoœæ wyników tych badañ wzra-
sta niewspó³miernie do liczby objêtych nimi dzieci.

Przed rozpoczêciem terapii, na zakoñczenie roku szkolnego oraz ponownie po
przerwie wakacyjnej zosta³y przeprowadzone badania diagnostyczne, w któ-
rych wykorzystano skalê profilu osi¹gniêæ ucznia (Kielin 2003) oraz Inwentarz
PPAC Gunzburga.

Program zajêæ rewalidacyjnych zosta³ przygotowany przez prowadz¹cych pe-
dagogów w œcis³ej wspó³pracy z psychologami. Korzystano równie¿ z doœwiad-
czeñ M. Kwiatkowskiej (1997) i J. Kielina (2002) oraz materia³ów pomocniczych
dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami
upoœledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim.

Wszystkie osoby objête badaniami zgodnie z przyjêtymi zaleceniami, mia³y
przygotowane indywidualne programy. Niezale¿nie od tego, ogólny zarys
opracowanych programów by³ podobny i w ka¿dym przypadku obejmowa³:
– stymulacjê fizyczn¹ poprzez czêst¹ zmianê pozycji cia³a, uciskanie ca³ej po-

wierzchni cia³a, masa¿ cia³a ró¿nymi przedmiotami;
– usprawnianie r¹k do chwytania i manipulowania, a wiêc prowokowanie
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dziecka do dotykania przedmiotów o ró¿nej fakturze i wielkoœci, chwytanie
i manipulowanie przedmiotami;

– stymulacjê s³uchow¹, jak np. opukiwanie uszu, szeptanie do ucha, masa¿ z to-
warzysz¹cymi dzwoneczkami, s³uchanie muzyki;

– stymulacje wzrokow¹ poprzez kierowan¹ obserwacjê, odnajdywanie i podno-
szenie przedmiotu rzucanego na pod³ogê lub np. szukanie ukrytej nagrody;

– rozwijanie komunikowania siê, m.in. uwra¿liwianie na g³os poprzez mówie-
nie do dziecka ze zmienn¹ g³oœnoœci¹, prowokowanie do wydawania dŸwiê-
ków, uczenie reagowania na polecenia, rozpoznawanie swojego imienia;

– uczenie samodzielnoœci, np. samodzielnego jedzenia, zak³adania butów, my-
cia r¹k, w miarê samodzielnego ubierania siê itp. (Miecznik 2000).
Zajêcia terapeutyczne prowadzone by³y przez 5 dni w tygodniu, w sta³ych go-

dzinach miêdzy 8:00 a 12:00, g³ównie w salach przeznaczonych do zajêæ rewali-
dacyjno-wychowawczych, ale tak¿e w Sali Doœwiadczania Œwiata, w pokojach
mieszkalnych dzieci, podczas spacerów i wycieczek.

Podczas realizacji programu stosowane by³y ró¿ne metody pracy rewalida-
cyjnej. Najczêœciej stosowane by³y trzy metody – Ruchu Rozwijaj¹cego W. Sher-
borne, Programy Aktywnoœci Knillów, Stymulacji Polisensorycznej wed³ug pór
roku.

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne jest czêsto wykorzystywa-
na w pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Cech¹ charakterystyczn¹ tej metody
jest m.in. rozwijanie œwiadomoœci w³asnego cia³a i nawi¹zywanie kontaktu
z osob¹ towarzysz¹c¹ (Bogdanowicz 2004). Æwiczenia metod¹ W. Sherborne da-
j¹ poczucie bezpieczeñstwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane
w grupach buduj¹ wiêzi interpersonalne. Im wiêcej zajêæ, tym lepsze s¹ efekty,
im grupa bardziej zaawansowana, tym wiêcej widocznych sukcesów. Oprócz
doskona³ej zabawy, zajêcia te daj¹ chwilê odprê¿enia, s¹ czynnikiem w roz³ado-
waniu wszelkich napiêæ.

Programy Aktywnoœci M. i Ch. Knillów (1997) równie¿ maj¹ zastosowanie,
gdy napotykamy na zaburzony obraz w³asnego cia³a oraz gdy dzieci nie kontro-
luj¹ swoich ruchów i maj¹ powa¿ne problemy w komunikacji. Metodê tê wyko-
rzystuje siê m.in. przy nawi¹zywaniu kontaktu z dzieckiem, rozbudzaniu ak-
tywnoœci, rozwijaniu poczucia to¿samoœci. W terapii dzieci g³êboko upoœledzo-
nych umys³owo najczêœciej ma zastosowanie ok. 8 minutowy Program Wprowa-
dzaj¹cy (ko³ysanie, wymachiwanie r¹k, pocieranie d³oñmi, klaskanie, g³askanie
g³owy, g³askanie brzucha i relaksacja).

Metoda porannego krêgu, czyli Stymulacji Polisensorycznej wed³ug pór roku
(Kielin 2002), opiera siê na doznaniach zmys³owych ze œwiata przyrody – kolo-
rów, zapachów, smaków, wra¿eñ dotykowych i termicznych. Najczêœciej stoso-
wana jest jako wprowadzenie do dalszych zajêæ. Metoda ta pomaga równie¿
w nawi¹zywaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem, a tak¿e u³atwia komunikacjê
miêdzy uczniami w grupie.

Pedagodzy prowadz¹cy grupy rewalidacyjno-wychowawcze korzystali rów-
nie¿ z metody integracji sensorycznej wed³ug Delacato, który jako jeden
z pierwszych zaproponowa³ now¹ metodê pomocy dzieciom z nadwra¿liwoœci¹
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sensoryczn¹. Wed³ug C. Delacato (1995) szereg objawów patologicznych doty-
cz¹cych zachowania, stereotypów ruchowych czy autoagresji wynika z uszko-
dzenia mózgu. Ze wzglêdu na te uszkodzenia, praca kana³ów sensorycznych
(wzroku, s³uchu, smaku, wêchu i czucia) mo¿e zostaæ zak³ócona na jeden
z trzech sposobów: nadwra¿liwoœci na bodŸce p³yn¹ce z zewn¹trz, zbyt ma³ej
wra¿liwoœci oraz tzw. bia³ego szumu, czyli zak³ócania przekazu p³yn¹cego z ze-
wn¹trz przez w³asne bodŸce wytwarzane przez wadliwie dzia³aj¹ce kana³y sen-
soryczne.

Przytoczone tu metody nie by³y wykorzystywane przez nauczycieli w czystej
postaci. W codziennej pracy przeplata³y siê ze sob¹ i ³¹czy³y. Pedagodzy korzy-
stali tak¿e z ró¿nych form zabaw, jak baraszkowanie, zabawy w wodzie, zaba-
wy plastyczne (malowanie palcami, grubym pêdzlem, lepienie przy u¿yciu pla-
steliny, masy solnej itp.).

W rewalidacji osób z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ nie ocze-
kuje siê spektakularnych wyników pracy pedagogicznej. Na postêpy w roz-
woju dziecka trzeba nieraz d³ugo czekaæ, a ich trwa³oœæ jest nie zawsze pew-
na. Wszystko to stawia wychowawcê w niezmiernie trudnym po³o¿eniu.
Nauczyciel pragnie zobaczyæ efekt swojej pracy. Tutaj, niestety, pomimo
up³ywu czasu i du¿ego wysi³ku, rezultaty bywaj¹ niezauwa¿alne. Zdarza
siê nawet, i¿ nie mo¿na oczekiwaæ ze strony uczniów oznak przywi¹zania
i objawów zadowolenia. Nauczycielka prowadz¹ca grupê rewalidacyjno-
-wychowawcz¹ napisa³a: „Zrozumieæ œwiat dziecka z g³êbokim upoœledze-
niem umys³owym jest niezwykle trudno. Niestety, czêsto nie starcza nam
wyobraŸni, aby zrozumieæ ten bardzo z³o¿ony i odleg³y od naszych do-
œwiadczeñ sposób istnienia i funkcjonowania. Wielu terapeutów, nauczycie-
li staj¹c po raz pierwszy przed dzieckiem z g³êbokim upoœledzeniem umy-
s³owym, doœwiadcza uczucia kompletnej bezradnoœci wynikaj¹cej z niemo¿-
liwoœci znalezienia jakiegokolwiek obszaru komunikacji i tym samym zro-
zumienia potrzeb i oczekiwañ dziecka. Nie rozumiej¹c naszego ucznia, nie
mo¿emy mu pomóc“ (£abuda 2000, s. 142).

Mo¿e to zachwiaæ wiar¹ w sens wykonywanej pracy i przyspieszyæ proces
wypalenia zawodowego. Mimo tego, nauczyciele niezmiennie wskazuj¹ na po-
trzebê pracy z osobami tak ciê¿ko upoœledzonymi. Podkreœlaj¹, i¿ s¹ to przecie¿
jednostki, które na miarê swoich mo¿liwoœci odnosz¹ sukcesy, rozwijaj¹ siê,
opanowuj¹ proste sprawnoœci. Mog¹ nauczyæ siê czynnoœci samoobs³ugowych,
prawid³owych zachowañ spo³ecznych, nawi¹zaæ kontakt z otoczeniem; staj¹ siê
bardziej sprawne fizycznie, a co za tym idzie, trochê mniej zale¿ne od osób pe³-
nosprawnych. 

Po zakoñczeniu programu rewalidacyjnego, pod koniec roku szkolnego, zo-
sta³y przeprowadzone badania mierz¹ce ich efektywnoœæ. Badania te wykaza³y
najwiêksze postêpy w rozwoju sprawnoœci fizycznej, jak równie¿ w zakresie sa-
moobs³ugi. Zauwa¿ono tak¿e znaczn¹ poprawê mo¿liwoœci spo³ecznych, wzro-
s³a potrzeba nawi¹zywania kontaktów z nauczycielem, zwiêkszy³a siê tez licz-
ba kontaktów pomiêdzy dzieæmi w grupie i poprawi³a ich trwa³oœæ. Sfera komu-
nikacyjna kszta³towa³a siê jednak z du¿ymi oporami, ale najtrudniejsze do prze-
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zwyciê¿enia by³y niew³aœciwie ukszta³towane zachowania.
W eliminacji niepo¿¹danych zachowañ zosta³y zastosowane, w kilku grupach,

elementy metody instrumentalnej.
Przyk³adem uzyskanych rezultatów mo¿e byæ opis wyników pracy pedago-

gicznej z jedn¹ z uczennic. 
„Praca pedagogiczna z Beat¹ G. przynios³a pozytywne efekty w zakresie sa-

moobs³ugi, uspo³ecznienia i sprawnoœci fizycznej. Praca w zakresie komunika-
cji nie przynios³a pozytywnych wyników.

Efekty zastosowanego programu eksperymentalnego w zakresie samoobs³ugi
u Beaty s¹ bardzo ma³o widoczne. Jedynie w stopniu zadowalaj¹cym opanowa-
³a samodzielne zdejmowanie butów.

Praca pedagogiczna programem nie przynios³a pozytywnych efektów w za-
kresie komunikowania siê. Beata nie nauczy³a siê wskazywaæ na siebie w odpo-
wiedzi na pytanie: »gdzie jest Beata?«“. 

Zastosowany program spowodowa³ pozytywne efekty w zakresie zachowañ
spo³ecznych. Beata w stopniu dobrym opanowa³a umiejêtnoœæ zabawy poprzez
klaskanie w d³onie. Rzadko zdarza³o siê, by klaska³a zupe³nie samodzielnie
w swoje d³onie, ale gdy nauczycielka klaska³a Beata nastawia³a swoje d³onie
i domaga³a siê by w nie klaskaæ. Œmia³a siê przy tym w g³os, bowiem sprawia-
³o jej to du¿o radoœci i by³o dobr¹ zabaw¹.

Praca pedagogiczna wed³ug programu eksperymentalnego spowodowa³a wy-
j¹tkowo dobre efekty w usprawnianiu fizycznym. Beata szybko, sprawnie
i z bardzo dobrym rezultatem nauczy³a siê nawlekaæ du¿e korale na sznurów-
kê. W stopniu dobrym opanowa³a umiejêtnoœæ œledzenia wzrokiem tocz¹cego
siê przedmiotu. W stopniu dobrym opanowa³a budowanie wie¿y z klocków. Be-
ata lepiej radzi³a sobie z ustawianiem klocków ni¿ szeœcianów. W ustawianiu
szeœcianów u¿ywa³a nieproporcjonalnie du¿ej si³y.

Podsumowuj¹c, Beata bardzo dobrze opanowa³a dwie spoœród szeœciu æwi-
czonych sprawnoœci (33,3%), dwie sprawnoœci opanowa³a w stopniu dobrym
(33,3%), jedn¹ – zadowalaj¹co (16,6%), a jednej nie opanowa³a w ogóle (16,6%).
Praca pedagogiczna programem eksperymentalnym poczyni³a pozytywne
efekty – Beata opanowa³a 66,6% ca³oœci zaplanowanego materia³u" (Kopacz
2000, s. 91–92).

Powa¿nym problemem w rewalidacji osób z g³êbokim upoœledzeniem
umys³owym jest trwa³oœæ wyuczonych czynnoœci. Dlatego te¿ pedagodzy
z niepokojem oczekiwali wyników diagnozy przeprowadzonej we wrze-
œniu. W wyniku badañ diagnostycznych po wakacyjnej przerwie okaza³o
siê jednak, ¿e te sprawnoœci, które zosta³y opanowane dobrze i bardzo do-
brze przetrwa³y okres wakacji. Te zaœ, które kszta³towa³y siê z trudem,
wróci³y, niestety, do stanu pierwotnego. Dla niektórych dzieci przygoto-
wany program okaza³ siê za trudny do pe³nego zrealizowania w przeci¹-
gu jednego roku. Jest to bowiem za krótki okres na usprawnienie tak wie-
lu funkcji. Praca z t¹ m³odzie¿¹, aby przynios³a oczekiwane postêpy, na-
wet w wykonywaniu prostych czynnoœci, musi byæ prowadzona znacznie
d³u¿ej.
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Podany ni¿ej opis jest fragmentem analizy wyników badañ przeprowa-
dzonych po wakacyjnej przerwie, w jednej z grup rewalidacyjno-wycho-
wawczych.

„Na pocz¹tku paŸdziernika przeprowadzi³am kolejne, ostatnie ju¿, badanie
dziewcz¹t. Ponownie sprawdzi³am jak funkcjonuj¹ w sferach objêtych ekspery-
mentem, w jakim stopniu zachowa³y opanowane wczeœniej sprawnoœci. Tym ra-
zem bada³am i ocenia³am tylko te sprawnoœci, które podczas poprzednich ba-
dañ oceni³am, na co najmniej zadawalaj¹co. Oceny dokonywa³am, podobnie jak
poprzednio, wed³ug czterostopniowej skali: niezadowalaj¹co, zadowalaj¹co, do-
brze, bardzo dobrze. 

Agnieszka dobrze wykonywa³a jedn¹ z siedmiu za³o¿onych sprawnoœci
(14,2%), jedn¹ sprawnoœæ wykonywa³a zadowalaj¹ca (14,2%), a a¿ piêciu nie wy-
konywa³a w ogóle (74,4%).

Agnieszka zachowa³a umiejêtnoœæ samodzielnego ubierania siê oraz rzucania
pi³ki. Poziom wykonywania tych czynnoœci nie zmieni³ siê. Agnieszka utraci³a
umiejêtnoœci, które zdoby³a z zakresu komunikowania siê oraz sprawnoœci fi-
zycznej. Utraci³a umiejêtnoœæ wykonywania dwóch czynnoœci, które opanowa³a
w stopniu zadowalaj¹cym, jednej czynnoœci nie utraci³a pomimo jedynie zado-
walaj¹cego wyniku podczas poprzednich badañ. Tej sprawnoœci, której poziom
wykonywania by³ wysoki Agnieszka nie utraci³a pomimo przerwy w pracy pe-
dagogicznej.

Podsumowuj¹c, w przypadku Agnieszki G. przerwa w pracy pedagogicznej
spowodowa³a regres æwiczonych funkcji. Sprawnoœæ, któr¹ Agnieszka dobrze
opanowa³a, zachowa³a pomimo zaprzestania dalszego usprawniania w tym za-
kresie“ (Kopacz 2000, s. 94-95).

Wydaje siê, ¿e efekty, które zosta³y osi¹gniête, nie sprawi³y wiêkszej niespo-
dzianki. Spodziewano siê ich, maj¹c w œwiadomoœci przyk³ad wczeœniejszych
osi¹gniêæ Szko³y Wspomagania Rozwoju, pierwszej eksperymentalnej szko³y
dla dzieci z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym.

Szko³a ta powsta³a w 1994 roku na mocy porozumienia miêdzy Kuratorium
Oœwiaty a Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Dzieciom Upoœledzonym Umy-
s³owo „Delta“. Dzia³alnoœæ wychowawczo-edukacyjna szko³y zosta³a oparta na
za³o¿eniach programowych M. Kwiatkowskiej (1997). Za³o¿enia te okreœla³y
specyfikê szko³y i wyznacza³y równie¿ zasady postêpowania. 

Dzieci g³êboko upoœledzone s¹ okreœlone przez autorkê programu Szko³y
Wspomagania Rozwoju jako osoby g³êboko niezrozumiane, bowiem ich
g³ówny problem polega na chaosie sygna³ów p³yn¹cych z otoczenia, nieu-
miejêtnoœci ich uporz¹dkowania i braku reakcji na znaki wysy³ane przez
nie. Przed rozpoczêciem procesu nauczania nale¿y zatem nauczyæ siê od-
czytywaæ sygna³y p³yn¹ce od dziecka oraz znaleŸæ sposób na bycie przez
niego rozumianym. Wieloletnia dzia³alnoœæ rewalidacyjna tej szko³y po-
twierdzi³a, ¿e jej za³o¿enia programowe sprawdzaj¹ siê w praktyce i mog¹
byæ wzorem dla innych szkó³ dla dzieci z takim rodzajem i stopniem niepe³-
nosprawnoœci.

Obserwacja pracy rewalidacyjnej w badanych grupach pozwoli³a na dokona-
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nie porównania i oceny – na ile w obecnej rzeczywistoœci edukacyjnej mog¹ byæ
realizowane za³o¿enia pierwszej, eksperymentalnej szko³y dla g³êboko upoœle-
dzonych umys³owo. Bardzo interesuj¹ce by³y równie¿ uwagi pedagogów doty-
cz¹ce oceny dotychczasowej pracy. 

Siedem lat funkcjonowania grup rewalidacyjno-wychowawczych to okres,
który mo¿e pozwoliæ na pewne podsumowania. Tym bardziej, ¿e poza obserwa-
cj¹ pracy w opisywanych grupach, mia³am mo¿liwoœæ przeprowadzenia szere-
gu rozmów z innymi pedagogami, którzy równie¿ pracuj¹ z dzieæmi g³êboko
niepe³nosprawnymi intelektualnie.

S¹dzê, ¿e swoje spostrze¿enia mogê uj¹æ w formie nastêpuj¹cych wniosków:
– programy pracy rewalidacyjnej z dzieæmi g³êboko niepe³nosprawnymi inte-

lektualnie musz¹ byæ jeszcze bardziej zindywidualizowane i opieraæ siê na
rzetelnej znajomoœci dziecka, powinny byæ tak¿e weryfikowane w toku pracy;

– konieczne jest systematyczne uczestnictwo dziecka w zajêciach (a nie zawsze
jest to mo¿liwe ze wzglêdu na czêst¹ nieobecnoœæ np. z powodu choroby);

– ogromna jest potrzeba sta³ej wspó³pracy z najbli¿szym œrodowiskiem dziecka
dla wzmocnienia efektów rewalidacyjnych;

– w procesie rewalidacji g³êboko upoœledzonych umys³owo przewa¿a praca in-
dywidualna z dzieckiem (odwrotnie do zaleceñ ministerialnych), zdarza siê,
¿e zajêcia grupowe sprowadzaj¹ siê do powitania i po¿egnania oraz czêœcio-
wo zajêæ muzycznych;

– z tego te¿ wzglêdu potrzebna jest obecnoœæ drugiego pedagoga-terapeuty, je-
den nauczyciel w grupie czterech uczniów ma problemy z prawid³owym pro-
wadzeniem zajêæ. 
Ostatni z postulatów by³ wysuwany przez pedagogów najczêœciej. Edukacja

dziecka g³êboko niepe³nosprawnego intelektualnie jest przecie¿ typow¹ dzia³al-
noœci¹ terapeutyczn¹ o indywidualnym charakterze. Bezpoœredni, osobisty kon-
takt z dzieckiem jest w tej pracy nieodzowny. 

Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e pedagodzy prowadz¹cy grupy rewalida-
cyjno-wychowawcze podlegaj¹ wyj¹tkowemu obci¹¿eniu psychicznemu i fi-
zycznemu. Wykonywana praca wymaga sta³ej koncentracji uwagi i napiêcia
emocjonalnego. Pomaganie dziecku, które jest czêsto niesprawne ruchowo
wi¹¿e siê równie¿ z wysi³kiem fizycznym. Efekty tych dzia³añ przychodz¹
zwykle póŸno i bywaj¹ krótkotrwa³e. Tote¿ ³atwo tu o zmêczenie, szybkie
wypalanie siê si³ i w konsekwencji rozczarowania – rezygnacjê z wykony-
wanej pracy. Obserwujê, ¿e rotacja nauczycieli w grupach rewalidacyjno-
-wychowawczych jest wyj¹tkowo du¿a. Myœlê, ¿e powinny zostaæ podjête
dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia warunków tego typu pracy pedago-
gicznej. 

W pierwszej kolejnoœci nale¿y wróciæ do doœwiadczeñ Szko³y Wspomaga-
nia Rozwoju, w której grupê czterech uczniów prowadzi³o dwóch nauczy-
cieli. Mo¿na rozwa¿yæ te¿ zmianê w czasie pracy nauczyciela – zmniejszyæ
wymiar pensum dydaktycznego lub po³¹czyæ pracê w grupie rewalidacyj-
no-wychowawczej z prac¹ z dzieæmi o innym stopniu lub rodzaju upoœle-
dzenia. 

EL¯BIETA DOMARECKA-MALINOWSKA
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EDUKACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU G£ÊBOKIM...

Pedagodzy rozpoczynaj¹cy rewalidacjê dzieci g³êboko niepe³nospraw-
nych intelektualnie powinni byæ otoczeni sta³¹ opiek¹ doœwiadczonych pe-
dagogów-metodyków. Powinni tak¿e mieæ mo¿liwoœæ porozumiewania siê
z psychologiem. Nie tylko w sprawach wychowanków, lecz równie¿ dla
podtrzymywania w³asnej zagro¿onej warunkami pracy równowagi wewnê-
trznej. 
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Summary

The history of education of people with profound mental handicap is not long
in our country. Organizing first rehabilitation groups started in 1997 (after pu-
blishing the Order of The Minister of National Education). The education of
such people is a very difficult pedagogic task to complete.

In the article the results of yearly rehabilitation of 24 people with profound
mental handicap has been presented. The therapeutical program, methods of re-
habilitation, results of final diagnosis and the opinion of teachers taking care of
the therapy have also been presented. The last part of the article contains some
suggestions on improving the conditions of pedagogic work in the group men-
tioned above.
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UWARUNKOWANIA POWODZENIA SPO£ECZNEGO 
USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK 
OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH  
(wnioski z obserwacji i propozycja dzia³añ)

Jak powszechnie wiadomo, pobyt dziecka w rodzinie poprzez mecha-
nizm identyfikacji wiąże się z naturalnym procesem społecznego uczenia
się. Ponieważ dom dziecka jest środowiskiem bezsprzecznie sztucznym,
jego cechy nie pozwalają na wysunięcie takiego samego stwierdzenia
w odniesieniu do warunków panujących w instytucjach opiekuńczo-wy-
chowawczych. Potwierdza to szereg niezależnych opinii praktyków i teo-
retyków przedmiotu, opisanych choćby przez Iwonę Wagner (1997, s.
56), a dotyczących przygotowania do życia społecznego, kariery zawo-
dowej wychowanków placówek socjalizacyjnych. Badania pokazały, że
nie potrafią oni nawiązywać poprawnych kontaktów interpersonalnych
i wypełniać ról społecznych. Przykładowo, grupa obserwowanych w Sta-
nach Zjednoczonych częściowo osieroconych dziewcząt nie umiała wy-
obrazić sobie uczucia miłości macierzyńskiej i małżeńskiej, obrazu siebie
i partnera życiowego czy całej rodziny (Jurga 1985, s. 158). 

Kilkuletnia dzia³alnoœæ zawodowa autora artyku³u potwierdza ogólnie panuj¹ce
pogl¹dy. Obserwowa³ on oko³o 100 wychowanków domów dziecka, pogotowi

opiekuñczych, specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocja-
lizacyjnych, którzy podlegali procesowi usamodzielnienia moderowanemu przez
Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w latach 1999-2002. Wœród tej grupy
w wieku od 18-24 lat znalaz³y siê jedynie dwie osoby kontynuuj¹ce naukê na po-
ziomie akademickim, dwie kolejne kszta³ci³y siê szko³ach pomaturalnych, a pozo-
sta³e w szko³ach œrednich (zazwyczaj wieczorowych), zasadniczych lub odbywa³y
praktyczn¹ naukê zawodu.

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e czêœæ wychowanków kszta³ci³a siê z pobu-
dek daleko ró¿ni¹cych siê od tych, jakie powinny przyœwiecaæ uczniom. M³odzie¿y
zale¿a³o wy³¹cznie na gratyfikacji finansowej, o czym otwarcie g³osi³a. Poniewa¿
przepisy dotycz¹ce pomocy finansowej na kontynuowanie nauki1 zezwalaj¹ na
trzykrotn¹ zmianê szko³y na tym samym poziomie bez utraty praw do comiesiêcz-
nych œrodków pieniê¿nych, obserwowana m³odzie¿ zapisywa³a siê do szkó³ œre-
dnich i zawodowych bez chêci uczestniczenia w zajêciach dydaktycznych. Za-

1 Pomoc comiesiêczna to 30% tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1621 z³.
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œwiadczenie o podjêciu edukacji otrzymywa³a ona po dokonaniu pierwszej wp³aty
czesnego. Zdarza³y siê wypadki, w których kolejna wizyta wychowanka w szkole
nastêpowa³a pod koniec semestru i spowodowana by³a jedynie chêci¹ odebrania
dokumentów. Wówczas zapisywa³ siê on do nowej szko³y lub tej samej, o ile uru-
chamiana by³a w niej nowa grupa uczniów czy s³uchaczy2.

Najpopularniejszymi placówkami edukacyjnymi by³y te, które nie wymaga³y mi-
nimalnej frekwencji, g³ównym zaœ wymogiem promocyjnym by³o uiszczenie kolej-
nych op³at. Zwykle by³y one znacznie ni¿sze ni¿ jednomiesiêczna kwota przyzna-
wana przez jednostkê pomocy spo³ecznej, zatem m³odzie¿ traktowa³a tê operacjê
jak inwestycjê we w³asne dochody.

Uczenie siê nieuczciwoœci, któr¹ wychowankowie nazywali jedynie „wy-
korzystywaniem okazji“, zazwyczaj wynika³o z jawnego przyzwolenia insty-
tucji œwiadcz¹cych us³ugi wobec podopiecznego. Z jednej strony jednostka
dydaktyczna niekiedy wy¿ej sobie ceni¹c zyski ni¿ dobro swojego ucznia,
nie by³a zainteresowana podjêciem dzia³añ zmierzaj¹cych do jego mobiliza-
cji i wspó³pracy z wyznaczonymi dla ka¿dego wychowanka opiekunami usa-
modzielnienia. Z drugiej zaœ strony, ci ostatni dysponowali ograniczonymi
narzêdziami stymulacji beneficjenta. By³o to skutkiem m.in. panuj¹cego for-
malizmu administracyjnego zatrudniaj¹cego go urzêdu – zwykle jednostki
pomocy spo³ecznej. Ró¿ne inicjatywy opiekunów usamodzielnienia (zazwy-
czaj pracowników socjalnych lub wychowawców z domów dziecka) zmie-
rzaj¹ce do poprawy pe³nionego nadzoru, bywaj¹ znacznie ograniczane b¹dŸ
zabraniane, poniewa¿ wykraczaj¹ poza usankcjonowany przepisami (a czê-
œciej tylko interpretacjami przepisów) schemat pomocy. Potwierdzeniem jest
chocia¿by sytuacja wyp³acania w niektórych powiatach jednorazowej pomo-
cy na usamodzielnienie. Musi byæ ona zawsze przekazywana „jednorazowo“
(tzn. natychmiast po opuszczeniu placówki przez wychowanka). Nie ma
znaczenia fakt istnienia niezwykle wysokiego prawdopodobieñstwo wyda-
nia ca³ej kwoty przez wychowanka na rzeczy zbêdne czy wrêcz szkodliwe.
Takiej pomocy nie rozk³ada siê na raty, chocia¿ znane s¹ przypadki,
w których usamodzielnieni beneficjenci utracili kilka tysiêcy z³otych w dwa
tygodnie, podró¿uj¹c w tym czasie tylko taksówkami lub kupuj¹c œrodki
odurzaj¹ce.

Innym wa¿nym aspektem specyfiki procesu usamodzielnienia jest podjêcie decy-
zji o jego rozpoczêciu. Wieloletni pobyt dziecka w instytucji wychowuj¹cej powo-
duje wyst¹pienie uzale¿nienia opiekuñczego. Szczególnie uwidacznia siê ono ju¿ na
oko³o rok przed planowanym usamodzielnieniem. Wówczas podopieczni wykazu-
j¹ wysoki poziom lêków i agresji, s¹ niechêtnie nastawieni do opuszczenia oœrodka
(Prokosz 2001, s. 40). Brak wiary we w³asne si³y, obawa przed wymogami spo³ecz-
nymi czy poczucie braku wsparcia ze strony rodziny i bliskich, przek³ada³y siê na
niechêæ do rozpoczêcia ¿ycia „na w³asny rachunek“. Przestawione czynniki warun-
kowa³y wyrobienie realistycznego myœlenia u tej grupy m³odzie¿y, jednak wywo-

UWARUNKOWANIA POWODZENIA SPO£ECZNEGO  USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW...

2 Dokumentacja usamodzielnienia wychowanków znajduje siê w zasobach Dzia³u Pomocy Rodzinie
i Dziecku w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
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³ywa³o ono lêk zamiast radoœci, która wynika³aby ze zdobycia mo¿liwoœci samosta-
nowienia o sobie. Co gorsza, poszczególni wychowankowie bywaj¹ niekiedy przy-
muszani do opuszczenia placówki opiekuñczo-wychowawczej, np. z powodu ko-
niecznoœci dokonania na czas ksiêgowych bilansów i sprawozdañ. Dramatyczny los
spotka³ dwie objête badaniami wychowanki, które namówiono w koñcu grudnia do
podjêcia natychmiastowej decyzji o usamodzielnieniu. Kiedy ju¿ opuœci³y dom
dziecka, okaza³o siê, ¿e obiecanych finansów nie ma. Praktycznie ¿ebrz¹c, czeka³y
na nie przez kilka zimowych miesiêcy.

Z kolei czêœæ wychowanków nadmiernie optymistycznie wyobra¿a sobie w³asn¹
przysz³oœæ, nierzadko rysuj¹c iluzoryczne wizje, które w ich przekonaniu s¹ w zasiê-
gu mo¿liwoœci. Przyk³adowo, pewien wychowanek Specjalnego Oœrodka Szkolno-
-Wychowawczego ze stwierdzonym upoœledzeniem w stopniu lekkim, tak silnie wie-
rzy³ w swoje znaczne umiejêtnoœci intelektualne, ¿e spowodowa³o to z³o¿enie przez
niego dokumentów do liceum ogólnokszta³c¹cego i wzbudzenie planów o podjêciu
studiów akademickich. Zawy¿ona samoocena i brak poczucia realizmu mia³y znacz-
nie wiêkszy wp³yw ni¿ perswazje wychowawców sugeruj¹ce, aby raczej skupi³ siê na
uzupe³nieniu kwalifikacji zawodowych, które zwiêkszy³yby jego szanse na niezale¿-
ne finansowo ¿ycie. Ostatecznie beneficjent nie ukoñczy³ ¿adnej szko³y.

Je¿eli chodzi o powodzenie zawodowe usamodzielnionych wychowanków, to w po-
jedynczych przypadkach podjêli oni zatrudnienie. Kilka osób, które ukoñczy³o prak-
tyczn¹ naukê zawodu, skorzysta³o z propozycji i rozpoczê³o pracê w dotychczasowym
zak³adzie, niektórzy jednak rezygnowali. Pewien wychowanek, pomimo propozycji
pracodawcy, nie chcia³ pracowaæ w warsztacie samochodowym, uzasadniaj¹c to b³ahy-
mi powodami i wola³ zarejestrowaæ siê jako osoba bezrobotna bez prawa do zasi³ku.

Chc¹c uwidoczniæ najczêœciej spotykan¹ postawê m³odzie¿y wobec pracy zawodo-
wej, warto pos³u¿yæ siê równie¿ nastêpuj¹cym przyk³adem. Przez kilkanaœcie dni au-
tor opracowania bezskutecznie próbowa³ znaleŸæ wœród swoich podopiecznych oso-
bê, która podjê³aby zatrudnienie w sklepie przy obs³udze pieca do pieczenia bu³ek za
wynagrodzenie dwukrotnie przewy¿szaj¹ce comiesiêczn¹ pomoc na kontynuowanie
nauki. Wszyscy wychowankowie bez cienia w¹tpliwoœci jednoznacznie stwierdzali,
¿e to im siê „nie op³aca“, gdy¿ strac¹ du¿o wolnego czasu, zyskuj¹c tylko 400 z³otych.

Tymczasem wiêkszym zainteresowaniem, zw³aszcza wœród m³odzie¿y mêskiej,
cieszy³y siê nielegalne formy zdobywania pieniêdzy, z handlem œrodkami uzale¿-
niaj¹cymi, sprzeda¿¹ pirackich nagrañ, kradzie¿ami i paserstwem w³¹cznie. Tylko
drobna czêœæ z tej grupy zajmuj¹c siê takimi procederami, twierdzi³a, ¿e robi to, po-
niewa¿ nie ma innych mo¿liwoœci uczciwej pracy. Wiêkszoœæ zaœ traktowa³a swoj¹
dzia³alnoœæ bez moralnych rozterek, czêsto mówi¹c: „skoro tylu ludzi tak zarabia
i ma siê dobrze, wiêc dlaczego ja nie mogê?“.

Jak natomiast wygl¹da sytuacja mieszkaniowa usamodzielnianej m³odzie¿y?
Z braku w³asnego lokum w decyduj¹cej wiêkszoœci wraca³a ona do swoich biolo-
gicznych opiekunów lub zamieszkiwa³a na stancjach i w internatach. W sporadycz-
nych sytuacjach kilku wychowanków wspólnie wynajmowa³o mieszkanie. Jedno-
czeœnie niektórzy sk³adali wnioski o przydzia³ lokalu z zasobów gminnych. Okres
oczekiwania na takie mieszkania trwa kilka lat, oczywiœcie tylko wówczas, gdy po-
danie rozpatrywane by³o pozytywnie.

TOMASZ KRUSZEWSKI
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Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e w³asny dom nie zawsze daje gwarancje zna-
lezienia dobrej podstawy do rozpoczêcia odpowiedzialnego, doros³ego ¿ycia. Wycho-
wankowie czêsto nie dbali o nale¿¹ce do nich dobra, co skutkowa³o wyrokami eks-
misyjnymi za nieop³acanie czynszu. W jednym przypadku przyznane mieszkanie nie
spotka³o siê z ¿adnym zainteresowaniem wychowanka, któremu – jak stwierdzi³ „nie
chcia³o siê“ za³atwiaæ formalnych spraw zwi¹zanych z przejêciem nieruchomoœci. Na
skutek jego postawy decyzjê o przyznaniu lokalu mieszkalnego cofniêto.

Równie niew³aœciwie wychowankowie nawi¹zywali swoje stosunki partnerskie,
wi¹¿¹c siê zazwyczaj z osobami wywodz¹cymi siê z podobnych œrodowisk. Szcze-
gólnie dziewczêta krótko po opuszczeniu placówek opiekuñczo-wychowawczych,
tworz¹c zwi¹zki kohabitacyjne z parterami, którzy nie dawali ¿adnych gwarancji na
zdrowe funkcjonowanie rodziny w przysz³oœci, zachodzi³y w ci¹¿ê. Na przestrzeni
kilku lat zmuszony by³em umieszczaæ w placówkach socjalizacyjnych dzieci krótko
wczeœniej usamodzielnianych wychowanek.

Podsumowuj¹c obserwacje, mo¿na potwierdziæ ogóln¹ niezdolnoœæ do sprawnego
funkcjonowania w otwartym œrodowisku spo³ecznym usamodzielnianych wycho-
wanków placówek opiekuñczo-wychowawczych. Przedstawione wczeœniej czynniki
s¹ tylko niektórymi z wystêpuj¹cych, aczkolwiek najbardziej znamiennymi dla po-
twierdzenia tezy o wysoce nieefektywnym polskim systemie socjalizacji. Moim zda-
niem, g³oszone przez szereg osób pogl¹dy o powo³ywaniu kameralnych form usamo-
dzielniania umiejscowionych poza instytucjami, jako panaceum na niewydolnoœæ po-
mocy spo³ecznej nad ma³oletnimi, z pewnoœci¹ nie rozwi¹¿e problemu. Zmiany wy-
magane s¹ bowiem praktycznie we wszystkim, co oferuj¹ jednostki opiekuñczo-wy-
chowawcze. Czêœæ tych przeobra¿eñ ma nadejœæ wraz z wprowadzeniem standary-
zacji us³ug do 2006 r. Jak du¿a bêdzie ich efektywnoœæ, poka¿¹ najbli¿sze lata.

Póki co, bardzo wa¿ne s¹ próby optymalizacji warunków rozwoju podopiecznych in-
stytucji wychowuj¹cych, zw³aszcza poprzez podniesienie poziomu œwiadczonych us³ug
socjalizacyjnych i terapeutycznych. Warto wiêc zastanowiæ siê nad wdra¿aniem nowych
form pracy, które podnios³yby wydolnoœæ istniej¹cego modelu pomocy ma³oletnim. Za-
znaczyæ nale¿y, ¿e przymiotnik „nowy“ odnosi siê do polskiego systemu pomocy dzie-
ciom osieroconym. Znakomita wiêkszoœæ tzw. alternatywnych metod i technik z powo-
dzeniem od lat jest realizowana w innych œrodowiskach. Tak dzieje siê np. z bibliotera-
pi¹, która w Polsce jest niedoceniana, zaœ na zachodzie Europy i kontynencie amerykañ-
skim od kilkudziesiêciu lat pojawia siê jako znacz¹ca forma terapii i doradztwa (zob.
Benson 1988; Doll, Doll 1997; Gottschalk 1978, s. 48-58; Pardeck, Pardeck 1998). 

Stosuj¹ j¹ nie tylko bibliotekarze, ale przede wszystkim psychiatrzy, psychologo-
wie, pedagodzy i pracownicy socjalni. Rzecz jasna w³¹czana biblioterapia do ich
praktyki ma ró¿ne zabarwienie, pocz¹wszy od klinicznego, skoñczywszy na do-
radztwie i zale¿y to oczywiœcie od kwalifikacji zawodowych osoby pomagaj¹cej.

Poniewa¿ zagraniczne badania wskazywa³y na efektywnoœæ biblioterapii w ró¿-
nych grupach beneficjentów3, w tym zbli¿onych specyfik¹ do populacji wychowan-
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3 Por. stan badañ w Schrank F., Engels D., Bibliotherapy as a Counseling Adjunct. Research Findings, „Per-
sonnel and Guidance Journal“ 1981, nr 3, s. 143-147, http://web25.epnet.com/externalframe.aps.
(z dnia 4.03.2003 r.).



SZKO£A SPECJALNA 2/2005106

ków placówek opiekuñczo-wychowawczych, autor zdecydowa³ o zastosowaniu tej
metody w pracy z usamodzielnian¹ m³odzie¿¹. Wœród celów najwa¿niejsze by³y
dwa: pierwszy – badawczy, w którym chcia³ okreœliæ skutecznoœæ metody w odnie-
sieniu do badanej grupy, drugi – terapeutyczny, ukierunkowany na zminimalizo-
wanie niew³aœciwych, a przedstawionych wczeœniej postaw.

Program empiryczny sk³ada³ siê z trzech etapów. Pierwszy dotyczy³ diagnozy w za-
kresie kompetencji czytelniczych wychowanków. Okreœlenie poziomu czytelnictwa
i preferencji czytelniczych badanych mia³o fundamentalne znaczenie dla doboru na-
rzêdzi oraz formu³y zajêæ, które planowane by³y w drugim i trzecim etapie projektu.
Sk³ada³ siê na nie cykl 20 grupowych sesji biblioterapeutycznych z m³odzie¿¹ zak³ado-
w¹ i indywidualne spotkania doradcze z elementami biblioterapeutycznymi. W tym
miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e termin „biblioterapia” rozumiany tu by³ umownie i doœæ
szeroko, tzn. w zakres przewidywanych dzia³añ wchodzi³o przede wszystkim doradz-
two z zastosowaniem jako narzêdzia materia³ów czytelniczych. W literaturze anglojê-
zycznej zwyk³o okreœlaæ siê tego typu zajêcia mianem bibliocounselling. Jednak w Pol-
sce pojêcie „bibliodoradztwo” jest praktycznie nieznane, dlatego dla unikniêcia chao-
su terminologicznego zaklasyfikowano je do grupy œrodków biblioterapeutycznych4.

Ze wzglêdu na charakter artyku³u, przytoczone zostan¹ w nim tylko wybrane,
najbardziej charakterystyczne elementy programu, które czytelnikom-praktykom
pozwol¹ samodzielnie opracowaæ model zajêæ biblioterapeutycznych.

Pierwszy etap badañ rozpoczêto od przeprowadzenia krótkiego sonda¿u czytelni-
czego wœród wszystkich wychowanków (powy¿ej 16. roku ¿ycia) toruñskich placówek
opiekuñczo-wychowawczych. Sk³ada³o siê na niego 11 pytañ. Pierwsze cztery doty-
czy³y informacji o wieku, rodzaju szko³y i klasy, do której uczêszcza³ wychowanek. Da-
lej nale¿a³o wypisaæ codzienne zajêcia od najwa¿niejszego do najmniej wa¿nego, licz-
bê przeczytanych ksi¹¿ek w ci¹gu ostatniego miesi¹ca, iloœæ czasu poœwiêcanego co-
dziennie na czytanie ksi¹¿ek, czasopism i prasy. Proœba obejmowa³a tak¿e wskazanie
preferencji dotycz¹cych gatunku literackiego ksi¹¿ki i rodzaju czasopism oraz wylicze-
nie powodów, dla których badany czyta. Ta krótka ankieta czytelnicza uzupe³niona zo-
sta³a wywiadem z opiekunami wychowanków, a tak¿e z sam¹ m³odzie¿¹. Mog³a ona
wówczas zadeklarowaæ chêæ udzia³u w grupowych zajêciach biblioterapeutycznych.

Podsumowanie otrzymanych wyników na temat poziomu czytelnictwa zak³ado-
wej m³odzie¿y mo¿na sprowadziæ do stwierdzenia, ¿e wiêkszoœæ objêtych badania-
mi osób czyta³a bardzo ma³o i zwykle nie by³y to ksi¹¿ki, niektórzy zaœ – pomijaj¹c
podrêczniki szkolne – nie czytali wcale.

Z 49-osobowej grupy ankietowanych do udzia³u w drugim etapie badañ przyst¹-
pi³o kilkunastu wychowanków. Ze wzglêdu na przewidywan¹ znaczn¹ fluktuacjê
uczestników spo³ecznoœæ terapeutyczna mia³a charakter pó³otwarty i w toku rocz-
nego cyklu w miejsce odchodz¹cych wstêpowali nowi podopieczni, w tym tak¿e ci,
którzy pochodzili z zamiejscowych oœrodków, a osiedlali siê w Toruniu.

Grupowe sesje biblioterapeutyczne odbywa³y siê œrednio co trzy tygodnie. Ka¿da
trwa³a od 45 do 120 minut, przy czym najczêstsze (i jak siê wydaje najefektywniej-
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SZKO£A SPECJALNA 2/2005 107

sze) by³y spotkania 90 minutowe. Œrednia liczebnoœæ podczas ka¿dych zajêæ wyno-
si³a 15 osób. Wa¿nym wyznacznikiem przyjêtego modelu dzia³añ grupowych by³a
ich ograniczona dyrektywnoœæ. Wprowadzenie formu³y eklektycznej spowodowa-
ne zosta³o wieloma czynnikami. Najwa¿niejszymi by³y brak zarówno kwalifikacji
trenera do podjêcia dzia³añ o charakterze psychoterapeutycznych, jak szczegó³owe-
go odniesienia do innych programów terapeutycznych. Skutkiem tego w trakcie
trwania cyklu nastêpowa³y korekty w programie do postaci maksymalnie dogod-
nej dla wiêkszoœci cz³onków spo³ecznoœci.

Poniewa¿ niedope³nione zosta³y wszystkie aspekty proceduralne, jak maksymalna li-
czebnoœæ grupy wynosz¹ca 12 osób czy uruchomienie grupy kontrolnej, jeszcze przed
rozpoczêciem zajêæ uznano, i¿ interpretacje wyników dzia³añ terapeutycznych nie bêd¹
w pe³ni obiektywne. Nawiasem mówi¹c, œcis³e przestrzeganie formalnych kryteriów
nie zagwarantowa³oby równie¿ wiêkszej weryfikowalnoœci, poniewa¿ efektywnoœæ te-
go programu i jemu podobnych, w których bada siê elementy jakoœciowe, mo¿e nast¹-
piæ w przynajmniej kilkuletnim przedziale czasowym. Jednak tak¿e wówczas ogromna
iloœæ zmiennych ubocznych i zak³ócaj¹cych nie pozwoli na jednoznaczn¹ ocenê zajêæ.

Eklektyczna formu³a zastosowanej metodyki biblioterapeutycznej ma swoje
ugruntowanie równie¿ w teorii biblioterapii, w której pomimo rozbie¿nego pojmo-
wania jej typów, dostrzec mo¿na podobieñstwa. S¹ one zw³aszcza widoczne w sto-
sowanej literaturze, technikach pracy oraz wymienianym g³ównym celu, tzn. pod-
niesieniu jakoœci ¿ycia. Cechy te daj¹ badaczowi niejako przyzwolenie na decyzje
o wyborze najodpowiedniejszej dla klientów (patrz: eklektycznej) formy zajêæ gru-
powych. Formu³a mieszana, aczkolwiek bazuj¹ca na uwarunkowaniach bibliotera-
pii rozwojowej, daje jednoczeœnie wiêkszy wybór narzêdzi i nie zmusza do trzyma-
nia siê jednej koncepcji teoretycznej, tak jak ma to miejsce w biblioterapii klinicznej.
Cele rewalidacyjne pozwalaj¹ wiêc dostosowaæ uzasadnienie psychologiczne do
konkretnego klienta programu (zob. Tomasik 1994, s. 14-15, 20). Na potwierdzenie
przyjêtej koncepcji nadmieniæ warto, ¿e chocia¿ wyniki badañ empirycznych czêsto
wskazuj¹ na wiêksz¹ skutecznoœæ poszczególnych klasycznych technik terapeu-
tycznych w odniesieniu do klientów z problemami psychicznymi, to praktycy na
ca³ym œwiecie wci¹¿ dokonuj¹ ich kombinacji (Doll, Doll 1997, s. 55).

Kilka s³ów warto w tym miejscu poœwiêciæ podstawowym celom, których osi¹-
gniêcie planowane by³o podczas warsztatów. Truizmem jest stwierdzenie, ¿e biblio-
terapia nie daje mo¿liwoœci przewidzenia rozwoju cz³owieka, ale stwarza niejako
ogólne przepisy postêpowania w ró¿nych sytuacjach. Dziêki niemu jednak ³atwo
mo¿na znaleŸæ uzasadnienie podejmowanego doradztwa z zastosowaniem literatu-
ry jako narzêdzia. Przekazywanie m³odzie¿y poprzez zajêcia biblioterapeutyczne
wiedzy, w jaki sposób mo¿liwe jest rozwi¹zanie problemów, niesie z sob¹ jednocze-
œnie walory stymuluj¹ce odbiorców do znajdywania rozwi¹zañ, a tak¿e racjonalizo-
wania samych problemów (Jones 2001, s. 17-22).

Wprowadzenie do modelu grupy badawczej elementów doradztwa zmierza³o do
wyedukowania beneficjentów w zakresie ró¿norakich umiejêtnoœci oraz wiedzy te-
oretycznej. Zajêcia zmierza³y do tego, aby czytanie by³o traktowane przez m³odzie¿
nie tylko jako wymóg kszta³cenia szkolnego, ale œrodek do samodzielnego zdoby-
wania wiedzy, która uznana by³aby za po¿yteczn¹, równie¿ na co dzieñ. Zatem
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istotnym celem sta³o siê d¹¿enie do wyrobienia wœród beneficjentów poczucia ko-
niecznoœci siêgania po lekturê w wielu sytuacjach ¿yciowych. Wœród nich znalaz³o-
by siê wsparcie ksi¹¿k¹ w trudnoœciach emocjonalnych, rozterkach wynikaj¹cych
z napotykanych przeszkód w osobistych i zawodowych relacjach miêdzyludzkich.
Zdobywanie poprzez literaturê nowych umiejêtnoœci mog³oby pozwoliæ lub choæ-
by pomóc odbiorcom programu w skutecznym radzeniu sobie z sytuacj¹ osoby po-
szukuj¹cej zatrudnienia, nawi¹zuj¹cej trwa³e kontakty partnerskie w œrodowisku
spo³ecznym, zdrowe wiêzi rodzinne, wyrabiaj¹cej w³aœciwe postawy rodzicielskie
i spo³eczne oraz osi¹gaj¹cej sukcesy w wielu innych drobniejszych sprawach.

Uwagê na potrzebê analizowania eksplorowanych uczuæ w odniesieniu do szko-
³y, w³asnej samooceny, nawi¹zywanych przyjaŸni, rozwoju seksualnoœci cz³onków
grupy terapeutycznej, a tak¿e koniecznoœæ zastosowania elementów psychoeduka-
cyjnych w pracy z m³odzie¿¹ mieszkaj¹c¹ w zastêpczych œrodowiskach zwraca³o
wielu praktyków (por. Bowman, Fike 1999, s. 151).

Z kolei wp³yw na podjêcie tematów zwi¹zanych z komunikacj¹ spo³eczn¹ i inte-
ligencj¹ emocjonaln¹ mia³y pogl¹dy o izolowaniu m³odzie¿y placówkowej od œro-
dowiska naturalnego. Czêsto by³o to skutkiem, jak podawali ró¿ni badacze, z³ego
zakresu dominuj¹cych emocji: od pozytywnych, wyra¿aj¹cych siê w umiejêtnym
ich przedstawianiu – po negatywne, które odbierane bywaj¹ jako antyspo³eczne,
podlegaj¹ce spo³ecznemu wykluczeniu (por. Wojciechowska-Charlak 2003, s. 15).
Wyp³ywa z tego wniosek, ¿e pe³na integracja z naturalnym œrodowiskiem mog³aby
zaistnieæ tylko po odpowiednim uformowaniu emocji wychowanków bior¹cych
udzia³ w programie badawczym. Dlatego prace nad tymi zagadnieniami, choæ
w ró¿nym wymiarze czasu, trwa³y praktycznie podczas wszystkich sesji.

Tak wiêc, celem realnym do osi¹gniêcia bezpoœrednio po zakoñczeniu programu
mia³o byæ wyposa¿enie w wiedzê z szeroko pojmowanej komunikacji interperso-
nalnej oraz okreœlenie osobowoœciowych problemów wynikaj¹cych z dorastania
w nienaturalnym i niezdrowym œrodowisku. Celami wyznaczonymi w kontekœcie
d³ugofalowych efektów uczestnictwa w programie by³y: rozwój zainteresowañ czy-
telniczych, traktowanie ksi¹¿ki jako podstawowego Ÿród³a wiedzy i pomocy w roz-
wi¹zywaniu problemów, jak równie¿ praca nad sob¹ oraz niwelowanie uœwiado-
mionych braków i zaburzeñ w zachowaniu.

Celem przybli¿enia sposobu przeprowadzania zajêæ grupowych, warto krótko zre-
lacjonowaæ dwa z nich. Pierwsze spotkanie mia³o pomóc w podniesieniu samooce-
ny, a tak¿e w dostrze¿eniu w³asnych istotnych potrzeb. Wykorzystane zosta³y frag-
menty dwóch ksi¹¿ek: Œwiat Zofii Josteina Gaardera i Weronika postanawia umrzeæ
Paulo Coelho. Rozmowê zainicjowa³y nastêpuj¹ce w¹tki z pierwszej lektury: „Co jest
najwa¿niejsze w ¿yciu?“ i „Mamy potrzebê znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim
jesteœmy i dlaczego ¿yjemy“ (Gaardner 1997, s. 24). Pomimo obaw m³odzie¿y przed
publicznymi wyst¹pieniami, szybko okreœli³a ona w³asne potrzeby: szczêœcia (g³ów-
nie posiadania w³asnego domu, rodziny, dzieci, pieniêdzy) czy zdrowia. Pomog³o
w tym narysowanie w ma³ych grupkach „piramidy wa¿noœci“. PóŸniej wspólnie
próbowano okreœliæ przyczyny, które mog¹ ograniczyæ w³asne plany. Uczestnicy
wymieniali szczegó³owe powody, jednak nie wskazali braku wiary we w³asne si³y.
Zauwa¿yli natomiast, ¿e pewnoœæ siebie znacznie zwiêksza szanse na zrealizowanie
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w³asnych d¹¿eñ. W dalszej kolejnoœci spróbowali, w nawi¹zaniu do drugiego tekstu,
wymieniæ postaci, które obecnie mo¿na uznaæ za bohaterów, osoby osi¹gaj¹ce suk-
ces wbrew przeciwnoœciom losu. Jeden ch³opiec stwierdzi³, ¿e takimi ludŸmi s¹ mu-
zycy hip-hopowi, wywodz¹cy siê zazwyczaj z trudnych œrodowisk. Tutaj zastosowa-
nie znalaz³ kolejny fragment powieœci P. Coelho (2000, s. 110):

Pozwólcie, by objawi³o siê wasze prawdziwe Ja.
– Co to jest prawdziwe Ja?(...) 
– To kim jesteœ, a nie to, co z ciebie zrobiono.
Reakcj¹ ch³opca potwierdzaj¹c¹ ostatnie zdanie by³o spostrze¿enie, ¿e muzyka

hip-hopowa jest prawdziwa dlatego, ¿e opowiada prawdê o ¿yciu, a muzyk tego
nurtu nie pozwoli zmieniæ swoich piosenek, tak by lepiej pasowa³y do komercyj-
nych wymogów telewizji oraz radia.

Pozostawion¹ do swobodnej analizy po zakoñczeniu sesji by³a myœl, w jaki spo-
sób my sami mo¿emy osi¹gaæ wyznaczone cele przy zachowaniu zasad uczciwoœci.
Ostatnim akcentem spotkania by³o zaproponowanie przeczytania u¿ytych tego
dnia ksi¹¿ek. Punkt ten mia³ staæ siê sta³ym po ka¿dym warsztacie. Na oba zaofe-
rowane przez prowadz¹cego egzemplarze znaleŸli siê chêtni, pomimo obaw z po-
wodu du¿ej objêtoœci Œwiata Zofii.

Inna sesja dotyczy³a umiejêtnego poszukiwania zatrudnienia. M³odzie¿ mia³a
podczas niej nabyæ podstawowe techniki autoprezentacyjne, ale te¿ zapoznaæ siê
z formalnymi aspektami aplikacji. Zamiast tradycyjnego tekstu literackiego wyko-
rzystane zosta³y poradnikowe zasoby internetowe oraz komputerowe programy
u¿ytkowe pomagaj¹ce w przygotowaniu siê do poszukiwania pracy5. Jak oœwiad-
czy³a m³odzie¿ po zakoñczeniu zajêæ, by³ to dobry wybór, gdy¿ przystêpne i kon-
kretne porady konsultantów ds. pracy zamieszczone w Internecie, pozwoli³y po-
znaæ sposoby jej szukania i zdobywania.

Jednak podczas tych zajêæ, oprócz omówienia spraw formalnych, takich jak zapo-
znanie siê z niezbêdnym oprogramowaniem komputerowym, zasadami pisania do-
kumentów aplikacyjnych, chêtni mogli przeæwiczyæ w symulowanych sytuacjach
zachowanie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto uwagi prowadz¹cego
podkreœla³y rolê uczciwej pracy we w³aœciwym funkcjonowaniu ca³ej rodziny. Wy-
chowankowie sami przywo³ywali doœwiadczenia wyniesione ze swoich domów,
w których brak jakiejkolwiek formy zarobkowania powodowa³ ró¿ne trudnoœci
i dysfunkcje, z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej
w³¹cznie. Wspólnym podsumowaniem spotkania by³o zwrócenie uwagi na ko-
niecznoœæ podjêcia pracy, jako warunku uzyskania pe³nej niezale¿noœci i satysfakcji
z w³asnych osi¹gniêæ oraz w³aœciwego funkcjonowania wœród innych ludzi.

Trzecim elementem programu empirycznego by³y wspomagaj¹ce spotkania indy-
widualne. Uczestniczyli w nich wszyscy cz³onkowie spo³ecznoœci terapeutycznej
oraz inni, którzy byli usamodzielniani na terenia miasta Torunia w latach 1999-2002.
£¹cznie z tych zajêæ doradczych skorzysta³o ponad 100 wychowanków.
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Zgodnie z propozycjami zawartymi w literaturze przedmiotu, doradztwo czytel-
nicze, dyskusje na temat ksi¹¿ek, nagrañ multimedialnych oraz opowiadanie o po-
lecanych do przeczytania lekturach ma odniesienie tak do grupowych, jak i indywi-
dualnych zajêæ biblioterapeutycznych z dzieæmi i m³odzie¿¹ (Doll, Doll 1997, s. 44-
47). Poszczególne elementy przedstawionych technik autor stara³ siê wprowadzaæ
do form pracy socjalnej, w ramach pe³nionych przez niego funkcji opiekuna usamo-
dzielnienia. Czêsto wiêc proponowa³ wychowankom przeczytanie jakiegoœ artyku-
³u (wzglêdnie broszury), który dotyczy³ aktualnych problemów m³odego pokole-
nia, niekiedy udostêpniaj¹c wymieniane czasopismo lub kopiê tekstu. Zaleca³ te¿
ksi¹¿ki, pozwalaj¹ce na refleksjê nad doœwiadczan¹ sytuacj¹ wychowanka.

Powszechnie wystêpowa³y obiektywne trudnoœci z propagowaniem czytelnictwa
i zapoznawaniem siê wychowanków z proponowanymi lekturami. Jedn¹ z nich by-
³y z pewnoœci¹ problemy finansowe podopiecznych uniemo¿liwiaj¹ce zakup ksi¹-
¿ek (nawiasem mówi¹c, wynika³y one g³ównie z nieumiejêtnego gospodarowania
œrodkami, przyznawanymi regularnie dla ucz¹cych siê wychowanków). Drugim
problemem okaza³a siê niemo¿noœæ zapisania siê do filii biblioteki publicznej, gdy¿
wiêkszoœæ z usamodzielnionych wychowanków nie posiada³a ¿adnego adresu za-
meldowania, przez co odmawiano im przyjêcia deklaracji cz³onkowskiej. Oczywi-
œcie, trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e u sporej grupy uczestników programu podstawo-
wym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym szersze zainteresowanie czytaniem by³y
opóŸnienia szkolne i inne deficyty wynikaj¹ce z zaniedbania œrodowiskowego.

Doœwiadczenia w³asne autora, potwierdzone opiniami innych badaczy, pozwala-
j¹ stwierdziæ, ¿e problemy w zbli¿eniu do beneficjenta pojawiaj¹ siê wówczas, kie-
dy indywidualne spotkania s¹ prowadzone zbyt dyrektywnie. Dlatego elastyczna
formu³a procesu doradczego daje szanse na wiêksz¹ efektywnoœæ powstaj¹cych re-
lacji (Jones 2001, s. 8). Zasada owa dotyczy tak¿e doboru œrodków (narzêdzi i tech-
nik) pomocy, a w tym równie¿ tekstu literackiego. Dziêki temu indywidualne zajê-
cia nie ogranicza³y siê do realizacji zadañ ustalanych przed spotkaniem. Mog³y ule-
gaæ zmianom, zale¿nie od postawy wychowanka, jego aktywnoœci w tym konkret-
nym dniu itp. Nawet jeœli podczas ca³ej sesji nie wspomniano ani razu o tekstach
przydatnych do rozwi¹zania wybranego problemu, ani nie zaproponowano ¿adnej
lektury do przeczytania w domu, to zabieg ten równie¿ mia³ wartoœæ edukacyjn¹
dla beneficjentów programu. Wyrabiali sobie oni bowiem poczucie swobody,
uœwiadamiali koniecznoœæ w³asnej inwencji w poszukiwaniu rozwi¹zania, uczyli
siê, ¿e istnieje wiêcej ni¿ jedna droga dojœcia do celu. Jednoczeœnie same spotkania
nie mia³y tak nu¿¹cego i monotonnego przebiegu.

Jak ju¿ wspominano, jednym z wielu tematów by³o poradnictwo zawodowe. Kwestia
ta poruszana by³a ze wszystkimi podopiecznymi, którzy ówczeœnie nie kontynuowali
nauki. W wypadku jednej wychowanki wsparcie uzupe³niane oferowanymi broszurami
i zalecanymi vademecami zaowocowa³o podjêciem decyzji o uruchomieniu w³asnej
dzia³alnoœci handlowej. Oczywiœcie, otwarcie przez ni¹ stoiska na targowisku miejskim
nie wynika³o wy³¹cznie z pracy socjalnej prowadzonej przez autora, jednak jego doradz-
two i mobilizowanie do dzia³añ mia³y równie¿ wp³yw na jej ostateczn¹ decyzjê.

Interesuj¹cym przyk³adem ukazuj¹cym efektywn¹ wspó³pracê miêdzy wycho-
wankiem, wychowawc¹ i pracownikiem socjalnym s¹ losy jednego z wychowan-
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ków toruñskiego domu dziecka. Trafi³ on do niego na podstawie karnego postano-
wienia s¹dowego (tzn. Ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich). Liczne dys-
funkcjonalne zachowania wskazywa³y, ¿e ch³opiec ten w krótkim czasie osi¹gnie je-
szcze wiêkszy stopieñ zdemoralizowania. W jego wypadku jednak pozytywny
wp³yw wychowawczy okaza³ siê niezwykle skuteczny. Pomimo opóŸnieñ szkol-
nych beneficjent ukoñczy³ szko³ê œredni¹, zda³ maturê, ukoñczy³ dwa kierunki stu-
dium podyplomowego. Zainteresowany przez autora turystyk¹ miejsk¹ (tutaj u¿y-
tecznymi sta³y siê w³asne doœwiadczenie autora, uzupe³niane stosownymi materia-
³ami informacyjnymi i popularnonaukowymi), planowa³ podjêcie dzia³alnoœci za-
wodowej w rodzinnym mieœcie w³aœnie na tym polu. Du¿y potencja³ turystyczny
tej miejscowoœci wraz z ambicjami ch³opca œwietnie rokuj¹ na przysz³oœæ.

Skutecznoœæ oddzia³ywania doradczego z wykorzystaniem tekstów literackich
autor zaobserwowa³ w pracy z wychowank¹, ¿yj¹c¹ w konflikcie z matk¹. Celem
dzia³añ nie by³o, rzecz jasna, przywrócenie bezwarunkowej mi³oœci rodzinnej, lecz
zwrócenie uwagi na skomplikowane ¿ycie matki, które skutkowa³o niew³aœciwym
stosunkiem do córki. Dwuletnia wspó³praca zaowocowa³a nawi¹zaniem miêdzy
obiema kobietami w³aœciwych postaw wzglêdem siebie, aczkolwiek w relacjach
tych nie powsta³a silna wiêŸ emocjonalna.

Zawsze z du¿ym zainteresowaniem autor czeka³ na spotkania z wychowankiem
próbuj¹cym swoich si³ w pisaniu poezji i prozy literackiej. Ch³opiec ten, pomimo
znacznych braków w edukacji szkolnej i s³abego oczytania, czêsto potrafi³ zaskoczyæ
dojrza³oœci¹ myœli czy przemyœlanymi pogl¹dami. Wywo³ywa³o to optymistyczne
oczekiwania autora, co do szans na rozbudzenie zainteresowañ czytelniczych podo-
piecznego. Trudnoœæ polega³a na tym, ¿e wychowanek nie posiada³ ¿adnych preferen-
cji bazuj¹cych na osobistych zainteresowaniach. Poniewa¿ jego poziom podstawo-
wych umiejêtnoœci spo³ecznych by³ na zadowalaj¹cym poziomie, autor pokusi³ siê
o zalecanie (i czêsto wypo¿yczanie prywatnych egzemplarzy), popularnych opraco-
wañ œwiatopogl¹dowych, filozoficznych. Na przestrzeni kilkunastu miesiêcy benefi-
cjent przeczyta³ ze zrozumieniem kilka ksi¹¿ek z serii Biblioteki nowej myœli (m.in. ̄ e-
laznego Jana autorstwa Roberta Bly, Te Prosiaczka Benjamina Hoffa,) czy rozwa¿ania Jid-
du Krishnamurti lub Ericha Fromma. Podczas spotkania z ch³opcem ju¿ po zakoñcze-
niu zasadniczego programu badawczego autor dowiedzia³ siê, i¿ ten kontynuuje edu-
kacjê w liceum ogólnokszta³c¹cym. Niew¹tpliwie fakt ten wzmaga przeœwiadczenie
o wadze wk³adu bibliodoradztwa w rozwój osobisty podopiecznego.

Niezwykle trudna jest jednoznaczna ocena efektywnoœæ dzia³añ w sytuacji,
w której ich ostateczna weryfikacja jeszcze nie nast¹pi³a, poniewa¿ zweryfikuje j¹
¿ycie wychowanków. Aby jednak dokonaæ prób oceny quasi-eksperymentu, autor
uwzglêdni³ wyniki z obserwacji uczestnicz¹cej oraz wzi¹³ pod uwagê subiektywne
opinie uczestników, zebrane bezpoœrednio po zakoñczeniu zajêæ. Oto kilka refleksji.

Z pewnoœci¹ wymiernym sukcesem dzia³añ sta³a siê widoczna poprawa nie-
których umiejêtnoœci spo³ecznych, jak zdolnoœci do w³aœciwej autoprezentacji czy
do analizy trudnoœci napotykanych w ¿yciu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e uda³o siê to
dziêki wyborowi techniki niedyrektywnej, nielecz¹cej, któr¹ cechuje maksymalna
przystêpnoœæ, a zarazem ograniczanie g³êbszych elementów psychologicznych.

Pozytywna weryfikacja postawionego w pracy g³ównego problemu jest po³owicz-
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na, ale pozwala stwierdziæ, ¿e zajêcia biblioterapeutyczne przyczyni³y siê do popra-
wy procesu socjalizacji wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuñ-
czo-wychowawczych. Jest to jednak mo¿liwe przy wprowadzeniu mieszanej formu-
³y terapii i doradztwa tak w spotkaniach grupowych, jak indywidualnych. Miesza-
na musi byæ tak¿e metoda postêpowania: biblioterapia uzupe³niana o trening inter-
personalny, pracê socjaln¹ i inne zabiegi pedagogiczne.

W zwi¹zku z tym, wprowadzenie pracy terapeutycznej i doradztwa z u¿yciem
ksi¹¿ki do ogólnego modelu socjalizacji w warunkach instytucji wychowuj¹cych,
wydaje siê jak najbardziej wskazane, zw³aszcza, ¿e w badanym wycinku tego œro-
dowiska zosta³y dostrze¿one zmiany jakoœciowe. Wyniki pokazuj¹, ¿e biblioterapia
kszta³tuje postawy otwartoœci na rozwi¹zywanie problemów, przyczynia siê do roz-
woju umiejêtnoœci spo³ecznych: asertywnoœci, realizmu oceny, empatii, daj¹c jedno-
czeœnie podstawow¹ wiedzê o funkcjonowaniu w¹skich œrodowisk spo³ecznych.
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Summary

Stay of children at socialization agencies results in the development of a lot of disfunc-
tional behaviours. They have an effect for years after leaving the centre. Former foster
children wards have problems engaging in healthy partner relationships, success at
work etc. That's why there is a necessity to change Polish institutional supplementary
care. One of the ways is to put new working forms with children into socialization.
Asupport method is bibliotherapy. Asummarized program of bibliotherapy sessions is
a proposal of a model, which could be introduced in everyday teaching practice.
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OBRAZ PEDAGOGA SPECJALNEGO W ASPEKCIE
NOWOCZESNYCH PARADYGMATÓW PEDEUTOLOGICZNYCH 

Pedagogika specjalna jest dyscypliną naukową o charakterze wieloparadyg-
matycznym. W naukach takich pojawiają się różne przeciwstawne perspekty-
wy poznawcze, czego efektem są spory oraz próby ich rozpoznania i zrówno-
ważenia (Gnitecki 2004, s. 514). 
Jednym z kierunków eksplikacji naukowych pedagogiki specjalnej jest poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być pedagog specjalny jako czło-
wiek i jako nauczyciel-wychowawca?

W œwietle analizy literatury przedmiotu mo¿na zaproponowaæ nastêpuj¹ce nowo-
czesne paradygmaty pedeutologiczne charakteryzuj¹ce osobowoœæ pedagoga

specjalnego:
1. paradygmat cz³owieczeñstwa,
2. paradygmat autorytetu wyzwalaj¹cego,
3. paradygmat samokszta³cenia,
4. paradygmat poczucia odpowiedzialnoœci,
5. paradygmat pomocy pomagaj¹cemu,
6. paradygmat samoaktualizacji.

Paradygmat cz³owieczeñstwa
Zasadnicz¹ tezê paradygmatu cz³owieczeñstwa stanowi myœl, ¿e pedagog specjalny

ma wiêksz¹ szansê wykorzystania indywidualnych predyspozycji pedagogicznych
w zawodzie wtedy, gdy realizuje swoje oddzia³ywanie rehabilitacyjne zgodnie z we-
wnêtrzn¹ natur¹. Aksjologiczna koncepcja dotycz¹ca osobowoœci pedagoga specjalne-
go pojawi³a siê ju¿ w dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej M. Grzegorzewskiej. Kon-
centruj¹c siê nad zagadnieniami na temat deontologii pedagoga specjalnego, Autorka
nawi¹za³a do myœli pedeutologicznych J.W. Dawida i S. Schumana (za: Okoñ 1962),
jednoczeœnie tworz¹c w³asny, humanistyczny nurt rozwa¿añ dotycz¹cy modelowej
charakterystyki nauczyciela-wychowawcy. Jej zdaniem, postêpowanie rehabilitacyjne
wobec wychowanka bêdzie tym efektywniejsze, im nauczyciel pe³niej urzeczywistni
g³oszone pogl¹dy w ¿yciu codziennym. „Aby zdzia³aæ coœ wartoœciowego, potrzeba
byæ kimœ wewnêtrznie“ (Grzegorzewska 1957, s. 52). Cz³owieczeñstwo to has³o u¿yte
w duchu Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela. M. Grzegorzewska (1964) koncen-
truje siê w swoich rozwa¿aniach w³aœnie na cz³owieku etycznym, tzn. takim, który jest
dobry, ¿yczliwy i potrafi kochaæ. Dobroæ, ¿yczliwoœæ i mi³oœæ stanowi¹ „subtelny in-
strument roboczy“ w dzia³alnoœci wychowawczej nauczyciela. „Musisz byæ sob¹, ina-
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czej przestaniesz istnieæ moralnie“ – argumentuje M. Grzegorzewska (1961, s. 110) s³o-
wami J.W. Dawida i przytacza przyk³ad J. Korczaka, cz³owieka wyzwalaj¹cego praw-
dê. Z bycia sob¹ wynika skromnoœæ, a wiêc widzenie siebie samego w prawdzie. Au-
torka szczegó³owo analizuje pojêcie „mi³oœæ dusz ludzkich“, które jest naturalnym
bodŸcem cz³owieka do osi¹gania harmonii, ³adu, nawi¹zywania ³¹cznoœci interperso-
nalnej i ¿yczliwej postawy wzglêdem innych. Objawem mi³oœci jest dobroæ, która obej-
muje pomaganie innym, pobudzanie i o¿ywianie w cz³owieku tego, co w nim najlep-
sze, „bo przecie¿ w ka¿dym cz³owieku jest coœ pozytywnego“ (Grzegorzewska 1961).
Nale¿y „zapalaæ“ w jednostce te najwartoœciowsze ludzkie cechy. Twórczyni pedago-
giki specjalnej stwierdza, ¿e ka¿dy cz³owiek ma piêtê achillesow¹ (punkt s³aboœci) oraz
punkt archimedesowy (punkt si³y), dziêki któremu mo¿e nie tylko „ruszyæ bry³ê z po-
sad œwiata“, ale odkryæ tak¹ moc w cz³owieku niepe³nosprawnym, i¿ mo¿na go zmie-
niæ i mimo s³aboœci ocaliæ pe³niê jego cz³owieczeñstwa. 

Ujêcie osobowoœci pedagoga specjalnego w kontekœcie priorytetu cech etycznych zna-
laz³o konstruktywne omówienie w publikacjach H. Borzyszkowskiej (1993), O. Lipkow-
skiego (1992, s. 215), R. Ossowskiego (1998), E. Garlej-Drzewieckiej (1999), H. £aœ (1999),
A. Olszak (2000), C. Kosakowskiego (2001), J. Pañczyka (2002, s. 114).

Paradygmat autorytetu wyzwalaj¹cego
Pedagog specjalny powinien byæ dla swojego wychowanka i jego rodziców autoryte-

tem wyzwalaj¹cym (Grzegorzewska 1964). W œwietle praktyki pedagogicznej istotna jest
refleksja naukowa. Wartoœci le¿¹ce u podstaw autorytetu pedagoga specjalnego wyzna-
czaj¹ efektywnoœæ oddzia³ywania autorytetu w procesie rehabilitacji. Czynnikiem korygu-
j¹cym i kszta³tuj¹cym go jest spo³eczeñstwo. W szkolnictwie specjalnym zasada autoryte-
tu funkcjonuje w relacjach: nauczyciel-uczeñ niepe³nosprawny, nauczyciel- rodzic, nau-
czyciel-Rada Pedagogiczna. Moment konfrontacji oceny miêdzy nimi i ustalenie relacji jest
momentem funkcjonowania autorytetu pedagoga. Najbli¿szy uczniowi niepe³nospraw-
nemu jest autorytet osobisty, wynikaj¹cy z walorów osobowych reprezentowanych przez
nauczyciela. Modelowym przyk³adem pedagoga jest ten, który jest zarówno autorytetem
moralnym, jak i intelektualnym (Kosmala 1999). Rodzaj modelowych zachowañ zale¿y
od systemu wartoœci, który reprezentuje nauczyciel w ¿yciu codziennym i pracy zawodo-
wej. Kryteria oceny postaw etycznych w pracy pedagoga specjalnego stanowi¹: auten-
tycznoœæ (kongruencja), akceptacja oraz empatia (Poleszak 1999, s. 196). Priorytetowe zna-
czenie przypisuje siê kongruencji, która u³atwia komunikacjê i zapewnia czytelnoœæ wza-
jemnych oczekiwañ. Autorytet ma cz³owiek, który kieruje siê prawd¹, jest autonomiczny
w swoich ocenach i odpowiedzialny za to, co g³osi (Koby³ecka 2002, s. 40).

Zdaniem U. Eckert (1986, s. 118) pedagog specjalny ma coœ ze „spolegliwego opieku-
na“ (w znaczeniu nadanym temu terminowi przez T. Kotarbiñskiego), na którego po-
moc osoba niepe³nosprawna mo¿e liczyæ. Pozytywna wspó³praca nauczyciela z rodzi-
cami jest efektem pracy wychowawczej autorytarnego pedagoga specjalnego. Sukces
pedagogizacji zale¿y od uznania, jakie pedagog specjalny zdo³a zdobyæ w œrodowisku
jego dzia³ania i od zaufania, jakim go darz¹. Osi¹gniêcie takiej wspó³pracy jest mo¿liwe,
gdy pedagog specjalny posiada m.in. wspominany ju¿ autorytet moralny i intelektual-
ny, oparty na wiedzy budz¹cej szacunek, na umiejêtnoœci prawid³owego rozpoznawa-
nia sytuacji i udzielaniu trafnych rad i wskazañ. 
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Autorytatywnoœæ pedagoga specjalnego jest kolejnym i niezbêdnym warunkiem
efektywnego oddzia³ywania rehabilitacyjnego wobec wychowanka. Wiarygodnoœæ,
miarodajnoœæ i zaufanie to cechy, które zale¿¹ od wiedzy, doœwiadczenia, a przede
wszystkim od osobowoœci pedagoga specjalnego (Kornet 1982; Borzyszkowska 1993;
Tomasik 1995; £aœ 1999; Garlej-Drzewiecka 1999).

Paradygmat samokszta³cenia
Z uwagi na specyficzny podmiot oddzia³ywañ rehabilitacyjnych, zmieniaj¹ce siê

warunki i sytuacje edukacyjne praca pedagoga specjalnego powinna mieæ twórczy
charakter. Ta koniecznoœæ ci¹g³ego doskonalenia siê ma funkcjê motywuj¹c¹ dla nie-
go samego i dla jego wychowanków, których nauczyciel równie¿ powinien przygo-
towaæ do samokszta³cenia. Budowanie siebie samego, kszta³towanie swojej osobo-
woœci oraz zdobywanie wiedzy jest mo¿liwe wówczas, gdy pedagog specjalny zro-
zumie sens swojej pracy i znaczenie powinnoœci zawodowych. Zawód pedagoga
specjalnego nale¿y do grupy zawodów podmiotowych, nastawionych na pracê
z drugim cz³owiekiem. Realizacja zadañ w oddzia³ywaniu rehabilitacyjnym wyma-
ga zatem twórczej, ale i refleksyjnej postawy (Kabat-Szymaœ 2001), a tak¿e aktualizo-
wania i pog³êbiania swojej wiedzy (Eckert 1986; Grzybowska 1993) oraz innowacji
dydaktycznych (Lesiak-Laska 1998). Umiejêtnoœæ sprawnego samopoznawania, sa-
modoskonalenia i samokszta³cenia chroni pedagoga przed zbyt szybkim wypala-
niem siê zawodowym, o którym to zjawisku pisali A. Korzon (1991) i A. Mikrut
(2003). Wywodzi siê ono najczêœciej z niskiej pozycji ekonomicznej nauczyciela i jest
zwi¹zany z czêstymi zmianami wymagañ programowych, rywalizacj¹ i kierowa-
niem siê osobistymi potrzebami oraz chêci¹ dominacji (Siek 2000, s. 21).

W. Pilecka (1996, s. 78) oczekuje od pedagoga specjalnego poznania samego sie-
bie, modyfikowania w³asnego charakteru, rozwijania tych cech w celu podniesienia
efektywnoœci procesu rehabilitacji i edukacji. Wzór osobowy nauczyciela szko³y
specjalnej warunkuje rozwój osobowoœci wychowanków. Rutynie i nudzie przeciw-
stawia M. Grzegorzewska (1964) dynamiczn¹, twórcz¹ postawê nauczyciela, cha-
rakteryzuj¹c¹ siê inwencj¹ i pomys³owoœci¹, które s¹ Ÿród³em zadowolenia i wy-
zwalaj¹ ukryte pozytywne emocje. Postawa twórcza implikuje postawê badawcz¹,
której Ÿród³em jest równie¿ otaczaj¹cy œwiat (Kosakowski 2001). Samodzielne po-
szukiwania efektywnych rozwi¹zañ zadañ rehabilitacyjnych stanowi¹ jeden z wa-
runków rozwoju osobowoœci nauczyciela (Tomasik 1995, s. 111). Twórczyni pedago-
giki specjalnej definiowa³a samokszta³cenie kompleksowo, nie ograniczaj¹c go do
zdobywania i poszerzania wiedzy, lecz w³¹cza³a w nie tak¿e samowychowanie w³a-
snej osobowoœci. Nauczyciel sam musi „gor¹co chcieæ“ wzbogacaæ i kszta³towaæ sie-
bie, musi budowaæ siebie drog¹ samokszta³cenia, a tak¿e kszta³towaæ w sobie mi-
³oœæ do ludzi i odpowiedzialnoœæ za pracê.

Dokszta³canie zawodowe powinno byæ zwi¹zane z doskonaleniem etycznym. Jest to
mo¿liwe „przez umiejêtnoœæ krytycznego spojrzenia na samego siebie, skonkretyzowa-
n¹ autorefleksjê nad kwesti¹ rzetelnoœci“ (Garlej-Drzewiecka 1999, s. 174). Program
szkolenia zawodowego pedagogów specjalnych w Stanach Zjednoczonych obejmuje
nie tylko doskonalenie warsztatu merytoryczno-metodycznego, ale równie¿ sferê wy-
chowania etycznego (Arthur, Butferfield, McKinnon 1998).
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Paradygmat poczucia odpowiedzialnoœci
Odpowiedzialnoœæ za proces edukacji i wychowania jednostki niepe³nosprawnej jest

efektem rozumienia uniwersalnych zasad rehabilitacji (Dykcik 2002, s. 76). Odpowie-
dzialny pedagog specjalny, który jest efektywnym organizatorem procesu nauczania
i wychowania musi znaæ swoich uczniów. W postêpowaniu poznawczym dopomóc
powinny pewne umiejêtnoœci interpretacyjne takie, jak umiejêtnoœæ:
– dostrzegania i rozpoznawania emocji drugiego cz³owieka,
– empatycznego rozumienia ucznia,
– dostrzegania i spe³niania potrzeb ucznia,
– dostrzegania mocnych stron ucznia,
– zachowania tolerancji wobec odmiennoœci ucznia niepe³nosprawnego,
– spostrzegania sytuacji z punktu widzenia ucznia niepe³nosprawnego,
– komunikowania siê z uczniem niepe³nosprawnym (szczególnie z uczniem z wad¹

s³uchu),
– szanowania ucznia niepe³nosprawnego i akceptowania go takiego, jakim jest,
– rozwi¹zywania problemów ucznia niepe³nosprawnego,
– pomagania,
– efektywnej wspó³pracy (Rudek 2002, s. 131).

M. Grzegorzewska (1957, s. 10) spoœród ró¿norodnych cech sk³adaj¹cych siê na oso-
bowoœæ nauczyciela wa¿ne znaczenie przypisuje „poczuciu odpowiedzialnoœci”,
które analizuje w trzech aspektach: jako odpowiedzialnoœæ przed sob¹, spo³eczeñ-
stwem i narodem. W zrozumieniu poczucia odpowiedzialnoœci tkwi Ÿród³o cech kon-
struuj¹cych osobowoœæ. To poczucie odpowiedzialnoœci wymaga zaanga¿owania siê
w pracê i gwarantuje realizacjê celów w procesie rehabilitacji, ponadto obejmuje wie-
le innych wartoœciowych cech charakteru, niezbêdnych w jego pracy. Œwiadomoœæ
odpowiedzialnoœci wychowawczej jest efektem osobistej kultury duchowej i moralnej
nauczyciela. W tym znaczeniu ma ona wymiar etyki zawodowej. 

Uwzglêdnienie odpowiedzialnoœci za organizowany proces dydaktyczno-wy-
chowawczy z jednostk¹ upoœledzon¹ rozwija J. Pañczyk (2002). Jest to obowi¹zek
moralny, który zmusza do wspó³pracy z ró¿nymi specjalistami, rodzin¹, a tak¿e
bli¿szym i dalszym œrodowiskiem spo³ecznym. Funkcja ta wed³ug O. Lipkowskie-
go (1992, s. 217) ma nie tylko cechy dzia³alnoœci spo³ecznej, ale i humanistycznej.
Od takich dzia³alnoœci zale¿y w du¿ej mierze sytuacja aktualna i przysz³e losy ¿y-
ciowe jednostki upoœledzonej. Znamienny jest aspekt odpowiedzialnoœci wobec
siebie samego. Ponadto poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku jest Ÿród³em za-
dowolenia i sk³ania do doskonalenia warsztatu pracy.

Nauczyciel kszta³cenia specjalnego buduje swoj¹ osobowoœæ poszukuj¹c prawdy
i wybieraj¹c wartoœciowe przemyœlenia, a tak¿e przyjmuj¹c odpowiedzialnoœæ za doko-
nane wybory. Taka odpowiedzialna, dojrza³a osoba wiarygodnego pedagoga specjalne-
go jest warunkiem rozwoju osoby wychowanka (Garlej-Drzewiecka 1999, s. 178).

Paradygmat pomocy pomagaj¹cemu
Paradygmat pomocy pomagaj¹cemu okreœli³a I. Obuchowska (za: Dykcik 2002). Opi-

suj¹c teoretyczny model osobowoœci pedagoga specjalnego, Autorka szuka³a Ÿróde³
w koncepcji personalistycznej, nastawionej na rozwój, doskonalenie i samorealizacjê.
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Twórcze i poszukuj¹ce metody pracy nauczyciela pomagaj¹ przezwyciê¿yæ mu sche-
matyzm, stereotypowoœæ, a nawet problemy osobiste. 

Praca pedagoga specjalnego wi¹¿e siê z licznymi dylematami natury etycznej lub te¿
z konfliktami w hierarchii wartoœci. O efektywnoœci rozwi¹zywania tych wyborów de-
cyduje wiedza merytoryczna nauczyciela, jego umiejêtnoœci interpersonalne, które za-
wieraj¹ komponenty, takie jak: komunikowanie, wzajemne oddzia³ywanie na siebie,
rozwi¹zywanie problemów oraz niesienie pomocy (Lindyberg, Szulc 1999, s. 184).

W. Kaczyñska (za: Lindyberg, Szulc 1999, s. 184) podkreœli³a, ¿e sytuacja pomagania
jednostce niepe³nosprawnej przez pedagogów specjalnych w procesie rehabilitacji jest
aksjologicznie i etycznie sytuacj¹ dokonywania nieustannych wyborów wartoœci i per-
manentnego podejmowania decyzji etycznych. E. Garlej-Drzewiecka (1999) dodaje, i¿ to
w³aœnie rozmowa, spotkanie z osob¹ niepe³nosprawn¹ pozwala nauczycielowi rozpo-
znaæ w sobie „obszary“, które s¹ jego s³aboœci¹ oraz u³atwiaj¹ przyznanie siê przed sa-
mym sob¹ do w³asnych ograniczonoœci, omylnoœci czy niewiedzy. Ponadto pozwalaj¹
poznaæ w³asne lêki, a przyczyn pora¿ek doszukiwaæ siê tak¿e w sobie.

Wspomaganie nauczyciela w jego pracy, poznawaniu oraz rozumieniu siebie i innych
proponowa³a ju¿ M. Grzegorzewska (1964). Bycie cz³owiekiem-pedagogiem specjal-
nym wymaga w³aœnie zmagania siê z samym sob¹, poznawania i rozumienia siebie.
Jedn¹ z form pomocy mo¿e byæ prowadzenie dla kandydatów na nauczycieli szkolnic-
twa specjalnego treningu interpersonalnego. Stanowi³by on swoisty sprawdzian dla
przysz³ego pedagoga specjalnego w kontekœcie wyboru przez niego tak odpowiedzial-
nego zawodu. Udzia³ w tej terapii, inscenizowanie æwiczeñ i ról w sytuacjach symula-
cyjnych to nauczanie poprzez prze¿ywanie i dzia³anie. Metoda ta by³a ju¿ propagowa-
na przez zwolenników koncepcji Nowego Wychowania: C. Freineta, S. Montessori,
C. Claparede’a, J. Korczaka, M. Falsk¹, S. Szumana (za: Oleñska-Pawlak 1996, s. 60).

Zawód pedagoga specjalnego jest zaliczany do grupy zawodów podmiotowych z na-
stawieniem na pracê z drugim cz³owiekiem. Znaczenie priorytetowe C. Kosakowski
(2001) przypisuje dojrzewaniu teoretycznemu i praktycznemu do zawodu. W zwi¹zku
z tym rozwój zawodowy pedagoga specjalnego mo¿na rozpatrywaæ w aspekcie jego
umiejêtnoœci osobistych i spo³ecznych, doskonalenia poczucia to¿samoœci, kontroli we-
wnêtrznej i w³asnej wartoœci.

Paradygmat samoaktualizacji
Samoaktualizacja stanowi zasadniczy cel realizowania i wykorzystywania przez pe-

dagoga specjalnego w pe³ni swoich talentów, umiejêtnoœci i wiedzy w procesie rehabi-
litacyjnym. A.H. Maslow (za: Czykwin 1995, s. 28) opracowa³ hierarchiê cech dla osób
samoaktualizuj¹cych siê. Podejmowanie przez pedagoga specjalnego innowacyjnych,
kreatywnych i samoaktualizuj¹cych siê dzia³añ zale¿y od przygotowania specjalistycz-
nego (czynników zewnêtrznych) i moralnego (czynników podmiotowych). Czynnika-
mi pozapodmiotowymi, które wp³ywaj¹ na twórczoœæ, s¹ warunki materialne, technicz-
ne, spo³eczne i kulturowe. Warunki wewnêtrzne stanowi¹: wiedza, sprawnoœæ intelek-
tualna, motywacja, cechy osobowoœci i œwiatopogl¹d (Kabat-Szymaœ 2001). 

Twórcze wkraczanie w fazê doœwiadczeñ nauczycielskich jest rodzajem aksjologicz-
nej reakcji na nowe konteksty dzia³ania, na zderzenie idealizmu, teorii z rzeczywistoœci¹
szkoln¹. Twórcze przekraczanie, aktualizowanie w roli pedagoga specjalnego wyra¿a
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siê w umiejêtnoœci krytycznego korzystania z wiedzy, modyfikowania ju¿ nabytych
sprawnoœci, prze³amywania rutyny (Rubacha 2000, s. 93). Taki nauczyciel zdaniem M.
Kabat-Szymaœ (2001, s. 39) posiada dwa typy kompetencji:
1. praktyczno-moralne, w sk³ad których wchodz¹:

– kompetencje interpretacyjne (zdolnoœci nauczyciela),
– kompetencje moralne,
– kompetencje komunikacyjne,

2. techniczne, w sk³ad których wchodz¹:
– kompetencje postulacyjne,
– kompetencje metodyczne.
W ujêciu psychologów samoaktualizacja nie jest zakoñczonym procesem, ale celem,

w kierunku którego nauczyciel d¹¿y. Utrzymywanie dynamiki samoaktualizuj¹cych siê
zachowañ mo¿e inicjowaæ pedagoga specjalnego do rozwijania u ucznia niepe³no-
sprawnego tych postaw, wartoœci i zachowañ, które s¹ po¿¹dane. Zachêcanie jednostki
niepe³nosprawnej do aktualizacji ukrytych talentów, umiejêtnoœci ukierunkowuje roz-
wój ich sprawnoœci ¿yciowych. Carl Rogers (za: Czykwin 1995) okreœla tak¹ jednostkê
„w pe³ni funkcjonuj¹c¹“, czyli otwart¹ na doœwiadczenia, ¿yj¹c¹ w sposób egzystencjal-
ny i ufaj¹c¹ swojemu poczuciu tego, co jest s³uszne. Tendencja w kierunku rozwoju sta-
wania siê funkcjonuj¹cym pedagogiem specjalnym wymaga od niego doœwiadczenia,
zaufania wobec innych i ryzyka. Nauczyciel w wiêkszym stopniu lokalizuje oœrodek
ewaluacji wewn¹trz siebie i sceptycznie traktuje oceny innych. 

Wnioski wynikaj¹ce z propozycji pedeutologicznych omówionych autorów
wskazuj¹ na koniecznoœæ ci¹g³ego rozwijania swoich umiejêtnoœci przez pedagoga
specjalnego. Ta koncepcja kszta³cenia ustawicznego wi¹¿ê siê z ewolucj¹ w pogl¹-
dach na temat modelu nauczyciela szkolnictwa specjalnego – od idea³u do cz³owie-
ka dynamicznie rozwijaj¹cego siê.
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Summary

At present the problem of a special educator's function is still very actual. 
The author proposed modern paradigms characterizing the personality of a special

educator. They were based on analysis of literature on the subject. The author has divi-
ded the paradigms into the following groups: the paradigm of a human nature, the pa-
radigm of motivating authority, the paradigm of self-education, the paradigm of  re-
sponsibility, the paradigm of support for a person who helps children, and also the pa-
radigm of self-awareness.
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SPO£ECZNA (DEZ)AKCEPTACJA SEKSUALNOŒCI 
OSÓB Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ 

Seksualne związki umożliwiają ludziom wzajemne dawanie i doznawa-
nie zmysłowych przyjemności, ale mogą też rozbudzać bądź pogłębiać
ich emocjonalne zaangażowanie, przyczyniając się tym samym do po-
wstania między nimi więzi, niekiedy wykraczającej nawet poza sferę
seksu. Cielesna bliskość i odwzajemniana psychoemocjonalna więź
z drugim człowiekiem zapobiegają poczuciu osamotnienia i społecznej
izolacji. Mogą również przyczyniać się do odkrywania nowych aspiracji,
pragnień, stymulować do podejmowania nowych wyzwań i zadań. Sta-
nowią zatem wielką siłę kreującą jakościowo lepsze i bogatsze, a więc
bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi, życiową aktywność i goto-
wość osiągania społecznej niezależności z równoczesną potrzebą
dzielenia się nią z wybranym partnerem.

Spe³nienie seksualne w bliskim uczuciowym zwi¹zku czyni cz³owieka zado-
wolonym z ¿ycia, mo¿e kompensowaæ niedostatki w innych jego dziedzi-

nach, a tak¿e stanowiæ podstawê budowania silnej wspólnoty z partnerem,
która umo¿liwia redukowanie czy nawet niwelowanie napiêæ wynik³ych z ró¿-
nych przeciwnoœci losu. I choæ ostatnio wskazuje siê na coraz silniejsze unieza-
le¿nienie seksu czy zachowañ seksualnych od partnerstwa, prokreacji,
a w szczególnoœci od ma³¿eñstwa i tradycyjnych norm moralnych, to jednak
nadal dominuj¹cy wzór owych zachowañ realizowany jest w oparciu o wartoœci
wspó³¿ycia i stabilizacji. Przy czym zarówno podchodzenie do seksu tylko jako
narzêdzia uzyskiwania szczêœcia, rozkoszy i swobody, tak agresywnie upo-
wszechniane przez media, jak te¿ nieoddzielaj¹ce go od bogatej sfery prze¿yæ
cz³owieka, mo¿e stanowiæ dla ró¿nych osób, w ró¿nych okresach ich ¿ycia
Ÿród³o pozytywnych, adekwatnych do potrzeb, doznañ. 

Owych doznañ zwi¹zanych z satysfakcjonuj¹cym ¿yciem seksualnym, nie-
zale¿nie od jego form i intensywnoœci, mog¹ jednak doœwiadczaæ tylko w pe³-
ni zdrowi i sprawni, bowiem w powszechnym mniemaniu „seksualne“ s¹
zdrowe i wysportowane jednostki, a nie te „okaleczone“ – fizycznie lub umy-
s³owo upoœledzone (por. Izdebski, Ostrowska 2003). Niestety, jako spo³ecznie
niepo¿¹dana traktowana jest seksualnoœæ i jej przejawy czy ekspresja u osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Nadal bowiem jest ona najczêœciej spo-
³ecznie ignorowana i udaremniana, bardzo rzadko tolerowana i, niestety, naj-
rzadziej akceptowana. Przy czym ignorowanie i udaremnianie seksualnoœci
tych osób, które mo¿na identyfikowaæ z orientacj¹ deseksualizacyjno-unikaj¹-
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c¹ ca³kowicie wykluczaj¹c¹ tê sferê z ich ¿ycia (Nowak-Lipiñska 1996; Koœciel-
ska 2004). 

Ignorowanie seksualnoœci osób z intelektualn¹ niepe³nosprawnoœci¹ po-
przez „odebranie“ im seksualnych cech, mo¿e nast¹piæ, jak podkreœla M. Ko-
œcielska (2004), ju¿ w momencie narodzenia dziecka z wad¹ rozwojow¹, na
której, z oczywistych wzglêdów, bardziej ni¿ na p³ci, koncentruj¹ swoj¹ uwa-
gê rodzice. Wszystkie dzia³ania ukierunkowuj¹ wówczas na problemy jego
diagnozy, rehabilitacji i prognozy. Nie identyfikuj¹c siê z dzieckiem i odbie-
raj¹c je przede wszystkim przez pryzmat niepe³nosprawnoœci, w sposób
mniej czy bardziej œwiadomy, nie uruchamiaj¹ rodzicielskich dzia³añ wzmac-
niaj¹cych jego p³ciow¹ to¿samoœæ. OpóŸniony rozwój dziecka sprzyja „odra-
czaniu“ konfrontacji z jego p³ciowoœci¹, która jest przecie¿ nieuchronna
zw³aszcza wtedy, gdy pojawiaj¹ siê u niego drugorzêdne cechy p³ciowe. Ro-
dzice ignoruj¹c, a nierzadko póŸniej tak¿e udaremniaj¹c seksualnoœæ dzieci,
zaniedbuj¹ ich edukacjê w tej sferze, nie przekazuj¹ informacji z zakresu ró¿-
nic miedzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ w anatomii i fizjologii. W przypadku, gdy
u ich dorastaj¹cego dziecka pojawia siê zainteresowanie sprawami p³ci, uru-
chamiaj¹ lêkowe zachowania zaprzeczaj¹c temu, boj¹c siê jego erotycznego
rozbudzenia. Tymczasem niepe³nosprawna intelektualnie m³odzie¿, zw³a-
szcza w stopniu g³êbszym, mo¿e ujawniaæ negatywne reakcje na zachodz¹-
ce, w zwi¹zku z procesem dojrzewania, zmiany swojego cia³a. Owe reakcje,
to lêk, niepewnoœæ, z³oœæ, a nawet rozpacz, które w skrajnych przypadkach
mog¹ skutkowaæ regresem w rozwoju. Ich g³ówn¹ przyczyn¹ jest brak zro-
zumienia postrzeganych zmian cielesnych z powodu niewiedzy o ich istocie
czy znaczeniu. I tak, jeœli niepe³nosprawne dziewczêta nie by³y stosownie
przygotowane do pojawienia siê pierwszej miesi¹czki, mog¹ interpretowaæ
j¹, jako objaw czy symptom choroby, skutek zranienia, ale te¿ jako coœ „brud-
nego“ czy z³ego, co z kolei mo¿e stanowiæ przyczynê ich agresywnych i au-
toagresywnych zachowañ, a nawet depresji. Niekiedy wiêksza pobudliwoœæ
oraz wzmo¿ona agresywnoœæ pojawia siê przed pierwsz¹ miesi¹czk¹ menar-
che, ale u niektórych dziewcz¹t przed ka¿d¹. Kwesti¹ istotn¹ zwi¹zan¹
z miesi¹czkowaniem jest w³aœciwa higiena, która z braku elementarnej wie-
dzy w tym zakresie, mo¿e nie byæ przestrzegana. Natomiast w przypadku
dorastaj¹cych ch³opców, ich negatywne reakcje – wstyd i poczucie mniejszej
wartoœci, mog¹ byæ spowodowane np. wyst¹pieniem ejakulacji i kojarzeniem
jej z niekontrolowanym oddawaniem moczu (Fornalik 2002; Mejnartowicz
2002). Takie zdarzenia czy zachowania mog¹ piêtnowaæ niepe³nosprawn¹
m³odzie¿ i doros³ych na ca³e ¿ycie. Negatywne pod³o¿e stanowi ca³kowita
eliminacja z procesu wychowania wiedzy o seksualnoœci. W konsekwencji
m³odzi ludzie niepe³nosprawni intelektualnie skazani s¹ na przypadkow¹,
najczêœciej zwulgaryzowan¹ i wypaczon¹ w tym zakresie edukacjê, podan¹
w niekomunikatywnej dla nich formie. Efektem wspomnianych dzia³añ mo-
¿e byæ wystêpowanie u tych osób zaburzeñ seksualnych zwi¹zanych z t³u-
mieniem potrzeb w tej sferze, przejawianie nieprawid³owych form radzenia
sobie z popêdem seksualnym, nieplanowane ci¹¿e, wzrost liczby chorób
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przenoszonych drog¹ p³ciow¹, przypadki molestowania i przemocy seksual-
nej (Wojtczak-Grzesiñska, Malinowska 2002). 

Osoby niepe³nosprawne intelektualnie bezkrytycznie naœladuj¹c obserwowa-
ne zachowania seksualne, np. w filmach, nara¿one s¹ na oœmieszenie i upoko-
rzenie, które mog¹ skutkowaæ nawet ich spo³eczn¹ izolacj¹. Nara¿one s¹ tak¿e
na wykorzystywanie i przemoc seksualn¹ i to nie tylko ze strony mniejszoœci se-
ksualnych, ale te¿ bliskich, nierzadko, co jest bez w¹tpienia przera¿aj¹ce, tych
najbli¿szych. Przy czym fakt seksualnego wykorzystywania niepe³nosprawnych
umys³owo dzieci i gwa³cenia kobiet, jak to wykazano w badaniach opinii spo-
³ecznej, s¹ uwa¿ane za du¿o mniejsze przestêpstwo ni¿ wtedy, gdy doznaj¹ ich
dzieci i kobiety w pe³ni sprawne (Nowak-Lipiñska 1996). Próba t³umaczenia tej
opinii niemo¿noœci¹ zrozumienia i identyfikacji przez upoœledzonych jako nie-
moralne tego typu czynów, musi byæ uznana za absurdaln¹, ale przede wszyst-
kim jest ona kolejnym przejawem dyskryminacji tych osób, ich spo³ecznej de-
gradacji. 

I choæ zjawisko sygnalizowanej przemocy i nadu¿yæ seksualnych wobec
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest w naszym kraju stosunkowo
ma³o znane, to jednak na bazie dotychczasowych doniesieñ naukowych mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e stanowi ono, niestety, eskaluj¹cy problem. Wskazuje siê,
¿e osoby te, znacznie czêœciej ni¿ pe³nosprawne, s¹ na wspomniane zjawiska
nara¿one. Wœród czynników ryzyka ich wyst¹pienia wymienia siê: nieuw-
zglêdnianie przez pe³nosprawn¹ wiêkszoœæ osobistych praw osób upoœle-
dzonych, czêsty brak skrupu³ów ze strony cz³onków ich rodzin lub opieku-
nów, lêk „dotkniêtych“ przemoc¹ przed rozpadem rodziny i w zwi¹zku
z tym tolerowanie jej, ich przekonanie, ¿e aby byæ dobrym i akceptowanym
nale¿y byæ pos³usznym i uleg³ym, poczucie uzale¿nienia od innych,
w którym mog¹ trwaæ ca³e ¿ycie, nieadekwatnie zani¿ona samoocena i po-
czucie mniejszej wartoœci, chêæ przypodobania siê, uleg³oœæ w relacjach z in-
nymi, podporz¹dkowanie siê im. Problem tym bardziej narasta, gdy osobom
niepe³nosprawnym intelektualnie nie umo¿liwia siê wyartyku³owania w³a-
snych prze¿yæ (Mejnartowicz 2002). 

Wymienione czynniki, a tak¿e niski spo³eczny status tych osób mog¹ ograni-
czaæ ewentualne hamulce potencjalnych przestêpców, którzy postrzegaj¹ je jako
bardzo ³atwe i uleg³e ofiary. S¹ oni tak¿e na ogó³ przekonani, ¿e przemoc wo-
bec „mniej wartoœciowych istot“ nie bêdzie w takim stopniu spo³ecznie potêpia-
na, jak wobec pe³nosprawnych. Niestety, skutki nadu¿yæ dla osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie s¹ bardzo powa¿ne, a najczêœciej stanowi¹ je d³ugo-
trwa³e problemy emocjonalne, zmiany nastroju, niepokój, lêk, zaburzenia osobo-
woœci, trudnoœci w ¿yciu seksualnym, a nierzadko te¿ uzale¿nienie od alkoholu
i lekomania (tam¿e).

Niedostateczna edukacja upoœledzonych mo¿e tak¿e skutkowaæ innymi,
poza ju¿ przytoczonymi, zachowaniami seksualnymi tych osób. I tak, mog¹
przejawiaæ siê one w na³ogowej masturbacji, któr¹ podejmuj¹ niepe³nospraw-
ni ¿yj¹cy we w³asnej rodzinie, jak te¿ w placówkach zamkniêtych. Negatyw-
ne jej wartoœciowanie przejête od najbli¿szego otoczenia oraz czêsty brak in-
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tymnoœci powoduj¹, ¿e prze¿ywaj¹ oni g³êboki konflikt wewnêtrzny i trwaj¹
w poczuciu winy. Tak¿e fa³szywa wiedza o skutkach kontaktów seksualnych,
przekazywana przez najbli¿szych, budzi u tych osób przera¿enie. Zaœ inge-
rencja rodziców czy opiekunów w ¿ycie doros³ych niepe³nosprawnych po-
przez uniemo¿liwianie im kontaktów z osobami p³ci przeciwnej (niekiedy na-
wet rozdzielanie rodzin osób z g³êbsz¹ niesprawnoœci¹), stanowi wyraz igno-
rancji, udaremniania ich seksualnoœci, ale przede wszystkim ich uprzedmio-
towienia (Nowak-Lipiñska 1997).

Bez w¹tpienia skuteczn¹ metod¹ postêpowania w celu wyeliminowania
problemów zwi¹zanych z procesem dojrzewania czy dorastania niepe³no-
sprawnych dziewcz¹t i ch³opców, powinna byæ odpowiedzialna, a wiêc za-
wsze adekwatna do ich mo¿liwoœci oraz potrzeb, realizowana przez rodziców
edukacja seksualna. Tymczasem zaprzeczanie przez nich p³ciowoœci, czêsto
doros³ych ju¿ dzieci, mo¿e tak¿e wyra¿aæ siê w ich infantylizowaniu – trak-
towaniu jak ma³e b¹dŸ „wieczne dzieci“. Wspomniana sytuacja najczêœciej
dotyka dziewcz¹t oraz ch³opców z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ i wi¹¿e siê
z negacj¹ ekspresji tych form ich seksualnoœci, które s¹ póŸniejsze ni¿ dzieciê-
ca (Koœcielska 2004). M³odzie¿ ta podlega „zaprogramowanej“ rodzicielskiej
psychomanipulacji, która „wt³acza“ j¹ w definicyjny obraz upoœledzenia.
Sprawia to, ¿e niepe³nosprawna intelektualnie m³odzie¿ nie rozwija siê ade-
kwatnie do posiadanych mo¿liwoœci, umiejêtnoœci i zdolnoœci, ale zgodnie
z oczekiwaniami otoczenia, które kreuje j¹ na bardziej upoœledzon¹ ni¿ jest
w istocie (por. Loebl, Nowak-Lipiñska 1997; Kosakowski 2001). W konse-
kwencji prowadzi to do takiej postawy wobec ich seksualnoœci, która restryk-
cyjnie reguluje kwestie zwi¹zane z jej ekspresj¹, ca³kowicie j¹ ignoruj¹c i nie-
rzadko póŸniej udaremniaj¹c.

Tymczasem niezale¿nie od oczekiwañ rodziców i opiekunów, ale tak¿e sa-
mych niepe³nosprawnych, w okresie adolescencji rozwija siê oraz intensyfi-
kuje potrzeba seksualna rozumiana, jako w³aœciwoœæ organizmu polegaj¹ca
na okresowym powstawaniu psychofizycznego napiêcia mo¿liwego do zrea-
lizowania poprzez czynnoœci daj¹ce satysfakcjê seksualn¹. Jest ona œciœle
zwi¹zana z innymi potrzebami, a w szczególnoœci z potrzeb¹ kontaktu emo-
cjonalnego (Gapik 1997, s. 415; Obuchowska, Jaczewski 2002; Fornalik 2004).
Tak wiêc fakt jej wystêpowania u tych osób, niezale¿nie od stopnia ich niepe³-
nosprawnoœci, jest niezaprzeczalny. Dyskusyjna mo¿e byæ tylko kwestia
zwi¹zana z nasileniem tej potrzeby. W literaturze mo¿na odnaleŸæ s¹dy, które
wskazuj¹ na jej wczeœniejsze pojawienie siê i stosunkowo wiêksze ni¿ w po-
pulacji przeciêtnej nasilenie u osób niepe³nosprawnych intelektualnie, zw³a-
szcza w stopniu g³êbszym. T³umaczy siê je uszkodzeniem mechanizmów ko-
rowych i w zwi¹zku z tym przewag¹ podkorowych, kieruj¹cych seksualnymi
reakcjami. Zachowania popêdowe nie podlegaj¹ wówczas hamuj¹cemu
„dzia³aniu“ intelektu, wychowania, obyczajowoœci i niejako góruj¹ nad rozu-
mowymi (Jaczewski 1978). Kwestiê nasilenia potrzeby seksualnej u omawia-
nej grupy osób próbuje siê tak¿e t³umaczyæ stopniem zaburzenia psychobio-
logicznych podstaw ich seksualnoœci i wszelkich zwi¹zanych z ni¹ funkcji.
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Tak wiêc, im g³êbsza jest niepe³nosprawnoœæ, tym wiêkszy jest stopieñ owych
zaburzeñ, które ograniczaj¹ zarówno nasilenie potrzeby seksualnej, jak te¿
d¹¿enie do jej realizacji (Feuser 1980; Fornalik 2004). W kontekœcie refleksji
wywo³anej zaprezentowanymi pogl¹dami na szczególn¹ uwagê zas³uguje s¹d
w tej kwestii sformu³owany przez I. Fornalik (2004, s. 16), która na podstawie
wyników badañ w³asnych oraz wieloletnich doœwiadczeñ wskazuje na brak
zasadniczych ró¿nic w nasileniu potrzeby seksualnej u pe³no- i niepe³no-
sprawnych intelektualnie osób. Podkreœla, ¿e owa potrzeba jest „indywidual-
nie ukszta³towan¹, uzale¿nion¹ od splotu wielu uwarunkowañ – biologicz-
nych, osobowoœciowych i spo³ecznych w³aœciwoœci¹ konkretnej osoby“. Au-
torka akceptuje tezê Feusera, wskazuj¹c¹ na istnienie zwi¹zku pomiêdzy
stopniem intelektualnej niepe³nosprawnoœci tych osób a formami realizacji
przez nie potrzeby seksualnej. Im ten stopieñ jest g³êbszy, tym rzadziej osoby
nim dotkniête przejawiaj¹ potrzebê ekspresji tej potrzeby w bezpoœrednim
kontakcie z partnerem i zatrzymuj¹ siê na takim etapie psychoseksualnego
rozwoju, który „skierowany jest na w³asne cia³o“. 

Konkluduj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹ przejawiaj¹ „domagaj¹c¹ siê“ realizacji potrzebê seksualn¹, jednak¿e aby
sposób jej zaspakajania mo¿na by³o uznaæ za spo³ecznie akceptowany czy
zgodny z obowi¹zuj¹cymi moralno-etycznymi standardami, konieczna jest
w tym zakresie jak najwczeœniej prowadzona edukacja. Nale¿a³oby j¹ rozpo-
czynaæ ju¿ w okresie wczesnego dzieciñstwa, przed pojawieniem siê, a tym
bardziej ekspresj¹ seksualnych potrzeb. Tylko wówczas rodzice i opiekuno-
wie niepe³nosprawnych intelektualnie osób mog¹ mieæ nadziejê na w³aœciwe
ukszta³towanie ich postawy wobec w³asnej seksualnoœci oraz stymulacjê œci-
œle z ni¹ zwi¹zanego emocjonalnego i spo³ecznego rozwoju. Realizacja tej
edukacji w zindywidualizowany i satysfakcjonuj¹cy dla wszystkich, w szcze-
gólnoœci dla bezpoœrednio ni¹ zainteresowanych sposób, wskazuje jedno-
znacznie na potrzebê wrêcz radykalnej weryfikacji spo³ecznych postaw wo-
bec tej sfery ¿ycia niepe³nosprawnych. Owe postawy, które najczêœciej wyra-
¿aj¹ siê w dezakceptacji, paradoksalnie wspó³istniej¹ z powszechn¹ i rosn¹c¹
spo³eczn¹ tolerancj¹ wobec ró¿norodnoœci zachowañ i upodobañ seksualnych
oraz hedonistycznym i konsumpcyjnym ich realizowaniem. Wszystko jednak
wskazuje na to, ¿e tworzenie satysfakcjonuj¹cych „scenariuszy“ intymnego
¿ycia, ubogaconego emocjonaln¹ wiêzi¹ z wybranym partnerem, z ewentual-
n¹ szans¹ na ojcostwo i macierzyñstwo, w swoisty sposób zadekretowane zo-
sta³o przede wszystkim dla w pe³ni sprawnych, a nie umys³owo i czêsto te¿
fizycznie upoœledzonych osób. 

Wysoka sprawnoœæ fizyczna, piêkne i atrakcyjne seksualnie cia³o, generalnie
estetyczny i zdrowy wygl¹d, którego walory wzbogaca intelektualna spraw-
noœæ, to nadal najczêstsze wyznaczniki spo³ecznego przyzwolenia na seksual-
noœæ i jej przejawy u ludzi. Stanowi¹c równoczeœnie swoiste kryteria, dyskrymi-
nuj¹ one wszystkich niepe³nosprawnych, zw³aszcza tych z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. To im najczêœciej „odbierane“ jest prawo do spe³niania siê w sfe-
rze intymnej. W walce o normalizacjê ¿ycia i integracjê znacz¹c¹ rolê powinny
odegraæ mass media, które kreuj¹c rzeczywisty wizerunek osób niepe³nospraw-
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nych intelektualnie, uwra¿liwi³yby pe³nosprawn¹ wiêkszoœæ na potrzeby spe³-
niania siê w seksualnej sferze ¿ycia. 
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Summary

In presenting this article, the author has emphasised that sexuality and its
expression by people with personality disabilities is not accepted. Often it is
ignored and frustration occours. At most times it is intolerant. Due to the fact
that this is disregarded, frustration occurs, and those people are contained in
their lives. Deprivation of those peoples rights to express their sexuality life cre-
ates barriers, which can cause a lot of difficulty. Those difficultes create a hin-
drance to normalisation of life; condition and integration with people who have
full rights. In destroying those barriers, this should help mass-media to create
real representation of disabled people. It should be true and not deformed. The
fact remains that there is a need to sensitise efficient people so that it is recogni-
sed and accepted that people with personality disabilities possess the same ne-
eds in their sexual life.
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MODEL PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU 
WIDZENIA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIDZENIA

Wyniki wnikliwej funkcjonalnej oceny widzenia stanowi¹ podstawê do opracowa-
nia indywidualnego programu æwiczeñ maj¹cych na celu prowokowanie rozwoju
funkcji wzrokowych u dzieci z zaburzeniami widzenia. Poniewa¿ rozwój widzenia
jest u nich czêsto powa¿nie zaburzony, musimy (niezale¿nie od etiologii) zwiêkszyæ
skutecznoœæ wykorzystywania os³abionego wzroku. 

Przyjmuj¹c za punkt wyjœcia za³o¿enia dotycz¹ce rozwoju umiejêtnoœci widzenia
sformu³owane przez N. Barraga (1964):
1. Umiejêtnoœæ widzenia nie jest wrodzona i jej rozwój nie przebiega automatycznie.
2. Umiejêtnoœæ widzenia nie jest wyznaczana wy³¹cznie przez ostroœæ wzroku i nie

mo¿e byæ oceniana jedynie na tej podstawie. 
3. Umiejêtnoœæ widzenia i funkcjonowanie wzrokowe nie s¹ wyznaczane wy³¹cznie

przez rodzaj i stopieñ schorzenia lub uszkodzenia uk³adu wzrokowego.
4. Umiejêtnoœci widzenia i sprawnoœci w pos³ugiwaniu siê wzrokiem mo¿na siê

nauczyæ poprzez wykonywanie odpowiednio zaplanowanych æwiczeñ wy-
magaj¹cych u¿ycia wzroku

oraz doœwiadczenia w³asne i kole¿anek zajmuj¹cych siê terapi¹ widzenia w Poradni
Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji w Warszawie, u³o-
¿y³am program æwiczeñ, których celem jest rozwijanie umiejêtnoœci widzenia u ma-
³ych s³abo widz¹cych dzieci. Zaproponowana kolejnoœæ æwiczeñ opiera siê na etapach
rozwoju widzenia (patrz Walkiewicz 2002) i uwzglêdnia ró¿ne poziomy funkcjonowa-
nia wzrokowego dzieci z zaburzeniami widzenia (np. poziom reakcji tylko na Ÿród³a
œwiat³a i podœwietlane obiekty, poziom reakcji na obiekty silnie kontrastowe i dobrze
oœwietlone, poziom reakcji na drobne i ma³o kontrastowe obiekty wzrokowe). 

W modelu wyodrêbniono cel i formê oddzia³ywañ dla ka¿dej umiejêtnoœci wzro-
kowej, której wystêpowanie prowokujemy u ma³ych dzieci s³abo widz¹cych. W ka¿-
dej umiejêtnoœci wyodrêbniono poziomy jej rozwoju. Jest to model programu – a wiêc
zak³ada ró¿ne mo¿liwe poziomy wystêpowania poszczególnych umiejêtnoœci, zatem
nie nale¿y przeprowadzaæ wszystkich æwiczeñ z ka¿dym dzieckiem z zaburzeniami
widzenia, ale o tym, które æwiczenia bêd¹ wspomaga³y rozwój widzenia danego
dziecka, terapeuta decyduje po przeprowadzeniu lub po zapoznaniu siê z wynikami
funkcjonalnej oceny widzenia. Model programu mo¿e wiêc s³u¿yæ jako podstawa do
opracowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju widzenia u danego
dziecka. 

Umiejêtnoœæ nr 1 – dziecko reaguje na œwiat³o. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie reagowania na bodŸce œwietlne, lokalizowania i fi-

ksowania wzroku na Ÿród³ach œwiat³a, poszukiwania Ÿróde³ œwiat³a w otoczeniu, prze-
noszenia spojrzenia w odpowiedzi na stymulacjê Ÿród³ami œwiat³a, rozró¿nianie sytu-
acji ciemno – jasno.
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Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi
w ró¿nych warunkach zaciemnienia i oœwietlenia pomieszczenia. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie reagowania (czujnoœci dziecka) na pojawienie siê bodŸca

œwietlnego w warunkach ca³kowitego zaciemnienia pomieszczenia, prowokowanie
do lokalizowania i fiksowania wzroku na nim. 

– Poziom 1 – wzmacnianie lokalizowania i fiksacji wzroku na bodŸcu œwietlnym pre-
zentowanym w warunkach ca³kowitego lub czêœciowego zaciemnienia pomieszcze-
nia. Prowokowanie do lokalizowania, d³u¿szej fiksacji i przenoszenia spojrzenia
w odpowiedzi na stymulacjê dwoma bodŸcami œwietlnymi, z wykorzystaniem sty-
mulacji tak¿e pozawzrokowej (innych modalnoœci). 

– Poziom 2 – wzmacnianie lokalizowania i fiksacji wzroku na bodŸcu œwietlnym pre-
zentowanym w warunkach ca³kowitego lub czêœciowego zaciemnienia pomieszcze-
nia. Prowokowanie do lokalizowania, d³u¿szej fiksacji i przenoszenia spojrzenia
w odpowiedzi na stymulacjê dwoma bodŸcami œwietlnymi, z wykorzystaniem tyl-
ko stymulacji wzrokowej. Prowokowanie do pod¹¿ania wzrokiem za poruszaj¹cym
siê bodŸcem œwietlnym. 

– Poziom 3 – wzmacnianie lokalizowania i fiksacji wzroku na bodŸcu œwietlnym pre-
zentowanym w warunkach czêœciowego zaciemnienia pomieszczenia. Prowokowa-
nie do lokalizowania, d³u¿szej fiksacji i przenoszenia spojrzenia w odpowiedzi na
stymulacjê dwoma bodŸcami œwietlnymi, prowokowanie do ruchów œledz¹cych
oczu z wykorzystaniem tylko stymulacji wzrokowej. 

– Poziom 4 – zwiêkszanie czêstotliwoœci reagowania na bodŸce œwietlne w postaci na-
tychmiastowego ich lokalizowania, d³ugiego fiksowania wzroku, przenoszenia spoj-
rzenia i œledzenia wzrokiem w warunkach czêœciowego zaciemnienia pomieszczenia
lub w jasnym – oœwietlonym otoczeniu. 
Umiejêtnoœæ nr 2 – dziecko reaguje na twarz. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie reagowania na twarze, lokalizowania i fiksowania

wzroku na twarzy, przygl¹dania siê wewnêtrznym elementom twarzy, naœladowania
mimiki twarzy. 

Forma oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do patrzenia na twarze pokazuj¹ce siê
w ró¿nych obszarach pola widzenia, w ró¿nych odleg³oœciach od oczu dziecka i w ró¿-
nych warunkach oœwietleniowych. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie reagowania na twarz – przejawiania czujnoœci, kiedy twarz

jest w bliskiej odleg³oœci od oczu dziecka, poszukiwania wzrokiem i krótkiego za-
trzymywania spojrzenia na twarzy kontrastowej (twarz naturalnie kontrastowa lub
kontrast na twarzy uzyskany poprzez odpowiedni makija¿, kontrast twarzy i jej
okolicy – np. ciemna opaska na w³osach, kolorowa chusteczka na szyi) i odpowie-
dnio oœwietlonej. Przesuwanie twarzy w ró¿ne obszary pola widzenia, mówienie do
dziecka, dotykanie jego twarzy celem wywo³ania i wzmocnienie reakcji wzroko-
wych. 

– Poziom 1 – wzmacnianie fiksacji na twarzy, prowokowanie dziecka do coraz d³u¿-
szej fiksacji – do wpatrywania siê w twarz (szczególnie w takie elementy twarzy jak
oczy i usta), do pod¹¿ania wzrokiem za twarz¹ przesuwan¹ powoli w ró¿ne obsza-
ry pola widzenia – twarz kontrastowa i odpowiednio oœwietlona, znajduj¹ca siê
w bliskiej odleg³oœci od oczu dziecka. 

– Poziom 2 – prowokowanie dziecka do wpatrywania siê w twarz znajduj¹c¹ siê
w dalszej odleg³oœci od oczu dziecka, do pod¹¿ania wzrokiem za twarz¹ przesuwa-
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n¹ powoli w ró¿ne obszary pola widzenia, do œledzenia twarzy osoby oddalaj¹cej siê
od dziecka – twarz kontrastowa i odpowiednio oœwietlona. 

– Poziom 3 – wyd³u¿anie czasu wpatrywania siê dziecka w twarz, w jej wewnêtrzne
elementy – przede wszystkim oczy i usta, prowokowanie œledzenia wzrokiem twa-
rzy przesuwanej w ró¿ne obszary pola widzenia, w wiêkszej odleg³oœci od dziecka
– twarz ma³o kontrastowa, bez kontrastuj¹cego z twarz¹ t³a i bez dodatkowego
oœwietlenia. 

– Poziom 4 – prowokowanie dziecka do naœladowania prostej mimiki twarzy – np. do
odpowiadania uœmiechem na uœmiech, mrugniêciem oczu na mrugniêcie itp. Twarz
– zale¿nie od mo¿liwoœci wzrokowych dziecka – bardziej lub mniej kontrastowa,
prezentowana w ró¿nych odleg³oœciach od oczu dziecka.
Umiejêtnoœæ nr 3 – dziecko fiksuje wzrok na ró¿nych obiektach wzrokowych. 
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do lokalizowania i fiksowania wzroku na

ró¿nych obiektach wzrokowych, prezentowanych w ró¿nych obszarach pola widzenia
i w ró¿nych odleg³oœciach od oczu dziecka. 

Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od
mo¿liwoœci wzrokowych dziecka, tak¿e z wykorzystaniem oddzia³ywania na inne
modalnoœci. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie krótkiej fiksacji (jednoocznej lub obuocznej) na bodŸcach

wzrokowych prezentowanych w ró¿nych obszarach pola widzenia dziecka, w bli-
skiej odleg³oœci od jego oczu. Umiejêtnoœæ jest prezentowana w niektórych obszarach
pola widzenia. Krótka fiksacja na: 
3.0.1. Ÿród³ach œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
3.0.2. bodŸcach podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
3.0.3. bodŸcach du¿ych i silnie kontrastowych (czarno – bia³ych, ¿ó³to – czarnych,
bia³o – czerwonych i innych),
3.0.4. bodŸcach kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszych,
3.0.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸcach,
3.0.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸcach. 

– Poziom 1 – d³u¿sza fiksacja (obuoczna lub jednooczna) na niektórych obiektach
wzrokowych prezentowanych w ró¿nych obszarach pola widzenia. Umiejêtnoœæ jest
prezentowana w niektórych obszarach pola widzenia i w odpowiedzi na niektóre ro-
dzaje bodŸców. D³u¿sza fiksacja na:
3.1.1. Ÿród³ach œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
3.1.2. bodŸcach podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
3.1.3. bodŸcach du¿ych i silnie kontrastowych (czarno – bia³ych, ¿ó³to – czarnych,
bia³o – czerwonych i innych),
3.1.4. bodŸcach kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszych,
3.1.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸcach, 
3.1.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸcach. 

– Poziom 2 – d³uga fiksacja (obuoczna lub jednooczna) – wpatrywanie siê – w niektóre
obiekty wzrokowe prezentowane w ró¿nych obszarach pola widzenia. Umiejêtnoœæ
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jest prezentowana w niektórych obszarach pola widzenia i w odpowiedzi na nie-
które rodzaje bodŸców. D³uga fiksacja (wpatrywanie siê) na:
3.2.1. Ÿród³ach œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
3.2.2. bodŸcach podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
3.2.3. bodŸcach du¿ych i silnie kontrastowych (czarno – bia³ych, ¿ó³to – czarnych,
bia³o – czerwonych i innych),
3.2.4. bodŸcach kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszych, 
3.2.5. ma³ych, silnie kontrastowych bodŸcach, 
3.2.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸcach. 

– Poziom 3 – jednakowo d³uga fiksacja na ró¿nych obiektach wzrokowych, niezale¿-
na od wielkoœci bodŸca, poziomu jego kontrastu i odleg³oœci prezentowania, obecna
w niektórych obszarach pola widzenia

– Poziom 4 – jednakowo d³uga fiksacja na ró¿nych obiektach wzrokowych, niezale¿-
nie od wielkoœci bodŸca, poziomu jego kontrastu i odleg³oœci prezentowania, obecna
we wszystkich obszarach pola widzenia. 
Umiejêtnoœæ nr 4 – dziecko œledzi ró¿ne obiekty wzrokowe we wszystkich kierun-

kach spojrzenia. 
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do œledzenia (pod¹¿ania wzrokiem) ró¿-

nych obiektów wzrokowych we wszystkich kierunkach spojrzenia, prezentowanych
w ró¿nych obszarach pola widzenia i w ró¿nych odleg³oœciach od oczu dziecka. 

Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od
mo¿liwoœci wzrokowych dziecka, tak¿e z wykorzystaniem oddzia³ywania na inne
modalnoœci. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie krótkiego œledzenia bodŸców wzrokowych prezentowa-

nych w bliskiej odleg³oœci od oczu dziecka. Krótko œledzi ono poruszaj¹cy siê obiekt
w linii poziomej, w wybranym obszarze pola widzenia. 
4.0.1. œledzenie od centrum w praw¹ stronê (do prawej czêœci pola widzenia):

4.0.1.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.0.1.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.0.1.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.0.1.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.0.1.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców, 
4.0.1.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

4.0.2. œledzenie od centrum w lew¹ stronê (do lewej czêœci pola widzenia): 
4.0.2.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.0.2.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych), podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.0.2.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.0.2.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
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wy i mniejszych, 
4.0.2.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców, 
4.0.2.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

– Poziom 1 – wzmacnianie krótkiego œledzenia bodŸców wzrokowych prezentowa-
nych w bliskiej odleg³oœci od oczu dziecka. Krótko œledzi ono poruszaj¹cy siê obiekt
w linii pionowej, w wybranym obszarze pola widzenia. 
4.1.1. œledzenie od centrum do góry (do górnej czêœci pola widzenia): 

4.1.1.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.1.1.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.1.1.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.1.1.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.1.1.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców, 
4.1.1.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

4.1.2. œledzenie od centrum do do³u (do dolnej czêœci pola widzenia): 
4.1.2.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.1.2.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.1.2.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.1.2.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.1.2.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców, 
4.1.2.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

– Poziom 2 – wzmacnianie œledzenia bodŸców wzrokowych prezentowanych w bli-
skiej i dalszej odleg³oœci od oczu dziecka. P³ynnie œledzi ono poruszaj¹cy siê obiekt
w linii poziomej, poczynaj¹c od jednej obwodowej czêœci pola widzenia, z przekra-
czaniem œrodkowej linii cia³a do drugiej obwodowej czêœci pola widzenia. 
4.2.1. œledzenie od prawej obwodowej czêœci pola widzenia do lewej obwodowej
czêœci pola widzenia: 

4.2.1.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.2.1.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.2.1.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych)
4.2.1.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.2.1.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców 
4.2.1.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

4.2.2. œledzenie od lewej obwodowej czêœci pola widzenia do prawej obwodowej
czêœci pola widzenia: 

4.2.2.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.2.2.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
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tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.2.2.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.2.2.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.2.2.5. ma³ych silnie kontrastowych bodŸców, 
4.2.2.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

– Poziom 3 – wzmacnianie œledzenia bodŸców wzrokowych prezentowanych w bli-
skiej i dalszej odleg³oœci od oczu dziecka. P³ynnie œledzi ono poruszaj¹cy siê obiekt
w linii pionowej, poczynaj¹c od jednej obwodowej czêœci pola widzenia, do drugiej
obwodowej czêœci pola widzenia. 
4.3.1. œledzenie od górnej obwodowej czêœci pola widzenia do dolnej obwodowej
czêœci pola widzenia:

4.3.1.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.3.1.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.3.1.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.3.1.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.3.1.5. ma³ych, silnie kontrastowych bodŸców, 
4.3.1.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

4.3.2. œledzenie od dolnej obwodowej czêœci pola widzenia do górnej obwodowej
czêœci pola widzenia:

4.3.2.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnio-
nym pomieszczeniu, 
4.3.2.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.3.2.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych,
bia³o-czerwonych i innych),
4.3.2.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu bar-
wy i mniejszych, 
4.3.2.5. ma³ych, silnie kontrastowych bodŸców, 
4.3.2.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców. 

– Poziom 4 – wzmacnianie œledzenia bodŸców wzrokowych prezentowanych w bli-
skiej i dalszej odleg³oœci od oczu dziecka. P³ynnie œledzi ono poruszaj¹cy siê obiekt
w ka¿dym kierunku – w linii poziomej, pionowej, po skosie i po kole. Œledzi tak¿e
ruch osób poruszaj¹cych siê w pobli¿u. Œledzenie:
4.4.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym po-
mieszczeniu, 
4.4.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
4.4.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych, bia³o-
czerwonych i innych),
4.4.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszych, 
4.4.5. ma³ych, silnie kontrastowych bodŸców, 
4.4.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców,

MODEL PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU WIDZENIA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIDZENIA



SZKO£A SPECJALNA 2/2005132

MA£GORZATA WALKIEWICZ

4.4.7. ruchu osób poruszaj¹cych siê w pobli¿u dziecka.
– Umiejêtnoœæ nr 5 – dziecko przenosi spojrzenie z jednego obiektu na inny (obecne

s¹ ruchy sakkadowe oczu)
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do przenoszenia spojrzenia poprzez ru-

chy oczu na obiekty wzrokowe, prezentowane w ró¿nych obszarach pola widzenia
i w ró¿nych odleg³oœciach od oczu dziecka. Przenosi ono spojrzenie na rozmaite obiek-
ty, znajduj¹ce siê w ró¿nych czêœciach pola widzenia. 

Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od
mo¿liwoœci wzrokowych dziecka, tak¿e z wykorzystaniem oddzia³ywania na inne
modalnoœci. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie umiejêtnoœci przenoszenia spojrzenia pomiêdzy dwoma

bodŸcami wzrokowymi prezentowanymi w bliskiej i dalszej odleg³oœci od oczu
dziecka. Przenosi ono spojrzenie z jednego obiektu, na którym fiksowa³o wzrok, na
drugi i utrzymuje na nim spojrzenie. BodŸce prezentowane s¹ w centralnej czêœci po-
la widzenia. 
5.0.1. przenoszenie spojrzenia w linii poziomej w obrêbie centralnego pola widzenia
pomiêdzy: 

5.0.1.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu, 
5.0.1.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu
5.0.1.3. bodŸcami du¿ymi i silnie, kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.0.1.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi, 
5.0.1.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami,
5.0.1.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

5.0.2. przenoszenie spojrzenia w linii pionowej w obrêbie centralnego pola widzenia
pomiêdzy:

5.0.2.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu, 
5.0.2.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.0.2.3. bodŸcami du¿ymi i silnie, kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.0.2.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi, 
5.0.2.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.0.2.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

– Poziom 1 – wzmacnianie umiejêtnoœci przenoszenia spojrzenia pomiêdzy dwoma
bodŸcami wzrokowymi prezentowanymi w bliskiej i dalszej odleg³oœci od oczu
dziecka. Przenosi ono spojrzenie z jednego obiektu, na którym fiksowa³o wzrok, na
drugi i utrzymuje na nim spojrzenie. BodŸce prezentowane s¹ – jeden w centralnej
czêœci pola widzenia, drugi w obwodowej (prawej/lewej) czêœci pola widzenia. 
5.1.1. przenoszenie spojrzenia w linii poziomej (jeden bodziec prezentowany w cen-
tralnej, drugi w obwodowej czêœci pola widzenia) pomiêdzy:

5.1.1.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu, 
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5.1.1.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.1.1.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.1.1.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi, 
5.1.1.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.1.1.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

5.1.2. przenoszenie spojrzenia w linii pionowej (jeden bodziec prezentowany w cen-
tralnej drugi w obwodowej czêœci pola widzenia) pomiêdzy:

5.1.2.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu, 
5.1.2.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu
5.1.2.3. bodŸcami du¿ymi i silnie, kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.1.2.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi,
5.1.2.5. ma³ymi silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.1.2.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

– Poziom 2 – wzmacnianie umiejêtnoœci przenoszenia spojrzenia pomiêdzy dwoma
bodŸcami wzrokowymi prezentowanymi w bliskiej i dalszej odleg³oœci od oczu
dziecka. Przenosi ono spojrzenie z jednego obiektu, na którym fiksowa³o wzrok, na
drugi i utrzymuje na nim spojrzenie. BodŸce prezentowane s¹ symetrycznie w od-
powiadaj¹cych sobie obwodowych obszarach pola widzenia. 
5.2.1. przenoszenie spojrzenia w linii poziomej (jeden bodziec jest prezentowany
w prawej obwodowej czêœci pola widzenia, drugi w lewej obwodowej czêœci pola
widzenia) w jednakowej odleg³oœci od linii œrodkowej cia³a pomiedzy: 

5.2.1.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu,
5.2.1.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.2.1.3. bodŸcami du¿ymi i silnie, kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.2.1.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi, 
5.2.1.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.2.1.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

5.2.2. przenoszenie spojrzenia w linii pionowej (jeden bodziec jest prezentowany
w górnej obwodowej czêœci pola widzenia, drugi w dolnej obwodowej czêœci pola
widzenia) pomiêdzy: 

5.2.2.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zacie-
mnionym pomieszczeniu, 
5.2.2.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwie-
tlania, w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.2.2.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne,
bia³o-czerwone i inne),
5.2.2.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu
barwy i mniejszymi,
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5.2.2.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.2.2.6. pomiêdzy ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

– Poziom 3 – wzmacnianie umiejêtnoœci przenoszenia spojrzenia pomiêdzy dwoma
bodŸcami wzrokowymi prezentowanymi w bliskiej i dalszej odleg³oœci od oczu
dziecka. Szybko przenosi ono spojrzenie z jednego obiektu, na którym fiksowa³o
wzrok, na drugi i utrzymuje na nim spojrzenie. BodŸce prezentowane s¹ w rozmai-
tych obszarach pola widzenia (tak centralnym jak i obwodowym). Dziecko wykonu-
je sakkady w ró¿nych kierunkach spojrzenia. Przenoszenie spojrzenia pomiêdzy:
5.3.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
5.3.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.3.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne, bia³o-
-czerwone i inne),
5.3.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszymi,
5.3.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.3.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi.

– Poziom 4 – wzmacnianie umiejêtnoœci przenoszenia spojrzenia pomiêdzy wiêcej ni¿
dwoma bodŸcami wzrokowymi prezentowanymi w bliskiej i dalszej odleg³oœci od
oczu dziecka. Dziecko szybko przenosi spojrzenie z jednego obiektu, na którym fi-
ksowa³o wzrok, na drugi, trzeci i kolejny i utrzymuje na nich spojrzenie. BodŸce pre-
zentowane s¹ w rozmaitych obszarach pola widzenia (tak centralnym, jak i obwodo-
wym). Dziecko wykonuje sakkady w ró¿nych kierunkach spojrzenia. Przenoszenie
spojrzenia pomiêdzy:
5.4.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
5.4.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
5.4.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne, bia³o-
-czerwone i inne),
5.4.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszymi,
5.4.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami, 
5.4.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi.
Umiejêtnoœæ nr 6 – dziecko zbie¿nie ustawia oczy, kiedy bodziec wzrokowy zbli¿a-

ny jest w kierunku nasady nosa, do odleg³oœci oko³o 10 cm od oczu. 
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do zbie¿nych ruchów oczu (konwergen-

cji) w odpowiedzi na zbli¿anie obiektów do oczu. Dziecko ustawia zbie¿nie oczy, kie-
dy bodziec jest zbli¿any i utrzymuje to ustawienie, kiedy bodziec znajduje siê w odle-
g³oœci oko³o 8–10 cm od jego oczu. 

Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od
mo¿liwoœci wzrokowych dziecka. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – wzmacnianie umiejêtnoœci zbie¿nego ustawiania oczu; zbie¿noœæ w od-

powiedzi na stymulacjê:
6.0.1. Ÿród³em œwiat³a prezentowanym w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu,
6.0.2. bodŸcem podœwietlanym lub migoc¹cym (b³yszcz¹cym) podczas oœwietlania,
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w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
6.0.3. bodŸcem silnie kontrastowym,
6.0.4. bodŸcem kolorowym, mniej kontrastowym, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszym,
6.0.5. ma³ym, silnie kontrastowym bodŸcem,
6.0.6. ma³ym i ma³o kontrastowym bodŸcem.
Umiejêtnoœæ nr 7 – dziecko siêga po ró¿ne obiekty wzrokowe pod kontrol¹ wzroku.
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do siêgania pod kontrol¹ wzroku po roz-

maite obiekty wzrokowe prezentowane w ró¿nych obszarach pola widzenia. 
Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od

mo¿liwoœci wzrokowych dziecka, oddzia³ywanie tak¿e na inne modalnoœci. 
Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:

– Poziom 0 – zachêcanie dziecka do podejmowania aktywnoœci polegaj¹cej na siêga-
niu w kierunku prezentowanych obiektów wzrokowych, siêganie jednak nie przy
ka¿dej próbie jest celne (np. dziecko z powodu jednoocznoœci ma problem z ocen¹
rzeczywistej odleg³oœci obiektu od jego r¹czki). Siêganie w kierunku: 
7.0.1. Ÿróde³ œwiat³a prezentowanych w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym po-
mieszczeniu,
7.0.2. bodŸców podœwietlanych i migoc¹cych (b³yszcz¹cych) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
7.0.3. bodŸców du¿ych i silnie kontrastowych (czarno-bia³ych, ¿ó³to-czarnych, bia³o-
-czerwonych i innych)
7.0.4. bodŸców kolorowych, mniej kontrastowych, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszych,
7.0.5. ma³ych, silnie kontrastowych bodŸców, 
7.0.6. ma³ych i ma³o kontrastowych bodŸców.

– Poziom 1 – zachêcanie dziecka do podejmowania aktywnoœci polegaj¹cej na siêga-
niu po obiekty wzrokowe, siêganie jest celne – dziecko potrafi wzrokowo oceniæ od-
leg³oœæ obiektu od jego r¹czki. Siêganie po: 
7.1.1. Ÿród³a œwiat³a prezentowane w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym po-
mieszczeniu, 
7.1.2. bodŸce podœwietlane i migoc¹ce (b³yszcz¹ce) podczas oœwietlania, w ca³kowi-
cie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
7.1.3. bodŸce du¿e i silnie kontrastowe (czarno-bia³e, ¿ó³to-czarne, bia³o-czerwone
i inne)
7.1.4. bodŸce kolorowe, mniej kontrastowe, o s³abszym nasyceniu barwy i mniejsze,
7.1.5. ma³e, silnie kontrastowe bodŸce, 
7.1.6. ma³e i ma³o kontrastowe bodŸce.
Umiejêtnoœæ nr 8 – dziecko manipuluje rozmaitymi obiektami z kontrol¹ tej mani-

pulacji wzrokiem. 
Cel oddzia³ywañ: prowokowanie dziecka do manipulowania obiektami i zabawy

nimi z kontrol¹ wzroku. 
Forma oddzia³ywañ: stymulacja rozmaitymi obiektami wzrokowymi – zale¿nie od

mo¿liwoœci wzrokowych dziecka, oddzia³ywanie tak¿e na inne modalnoœci. 
Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:

– Poziom 0 – zachêcanie dziecka do patrzenia na zabawki i inne obiekty podczas ma-
nipulacji i zabawy nimi. Dziecko krótko i sporadycznie patrzy na zabawkê lub inny
obiekt, którym manipuluje, w wybranych momentach zabawy. Krótkie i sporadycz-
ne patrzenie podczas manipulowania/zabawy:
8.0.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
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pomieszczeniu, 
8.0.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
8.0.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³ymi, ¿ó³to-czarnymi, bia-
³o-czerwonymi i innymi),
8.0.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszymi,
8.0.5. ma³ymi silnie kontrastowymi bodŸcami, 
8.0.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.

– Poziom 1 – zachêcanie dziecka do patrzenia na zabawki i inne obiekty podczas ma-
nipulacji i zabawy nimi. Dziecko d³ugo patrzy na zabawkê lub inny obiekt, którym
manipuluje. Kiedy przestaje patrzeæ, czêsto i szybko powraca spojrzeniem. D³ugie
i czêste patrzenie podczas manipulowania/zabawy:
8.1.1. Ÿród³ami œwiat³a prezentowanymi w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym
pomieszczeniu, 
8.1.2. bodŸcami podœwietlanymi i migoc¹cymi (b³yszcz¹cymi) podczas oœwietlania,
w ca³kowicie lub czêœciowo zaciemnionym pomieszczeniu,
8.1.3. bodŸcami du¿ymi i silnie kontrastowymi (czarno-bia³ymi, ¿ó³to-czarnymi, bia-
³o-czerwonymi i innymi),
8.1.4. bodŸcami kolorowymi, mniej kontrastowymi, o s³abszym nasyceniu barwy
i mniejszymi,
8.1.5. ma³ymi, silnie kontrastowymi bodŸcami,
8.1.6. ma³ymi i ma³o kontrastowymi bodŸcami.
Umiejêtnoœæ nr 9 – dziecko rozró¿nia, rozpoznaje i nazywa obiekty wzrokowe –

konkretne przedmioty. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie umiejêtnoœci dziecka rozpoznawania konkretnych

przedmiotów znajduj¹cych siê w jego otoczeniu
Forma oddzia³ywañ: zachêcanie dziecka do poznawania funkcji i nazw rozmaitych

przedmiotów znajduj¹cych siê w jego otoczeniu, poprzez stopniowe i systematyczne
proponowanie mu nowych aktywnoœci wymagaj¹cych u¿ycia nowych przedmiotów. 

Umiejêtnoœæ nr 10 – dziecko rozró¿nia, rozpoznaje i nazywa reprezentacje graficz-
ne przedmiotów i czynnoœci przedstawione na obrazkach. 

Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie umiejêtnoœci rozpoznawania osób, przedmiotów
i czynnoœci przedstawionych na obrazkach. 

Forma oddzia³ywañ: zachêcanie dziecka do rozró¿niania i rozpoznawania obiektów
oraz czynnoœci na obrazkach poprzez wprowadzanie nazw nowych przedmiotów
i czynnoœci ogl¹danych przez dziecko, a tak¿e utrwalanie nazw obiektów i czynnoœci
poznanych wczeœniej. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozpoznawania (wskazywa-

nia/nazywania) obiektów na obrazkach jednoelementowych. 
10.0.1. wskazywanie prostych obiektów na obrazkach jednoelementowych, 
10.0.2. nazywanie prostych obiektów na obrazkach jednoelementowych. 

– Poziom 1 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozpoznawania (wskazywa-
nia/nazywania) obiektów na obrazkach dwu– i trzyelementowych. 
10.1.1. wskazywanie obiektów na obrazkach dwu– i trzyelementowych, 
10.1.2. nazywanie obiektów na obrazkach dwu– i trzyelementowych.

– Poziom 2 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozpoznawania (wskazywa-
nia/nazywania) obiektów na obrazkach z³o¿onych, wieloelementowych.
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10.2.1. wskazywanie obiektów na obrazkach z³o¿onych,
10.2.2. nazywanie obiektów na obrazkach z³o¿onych. 

– Poziom 3 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozpoznawania (wskazywa-
nia/nazywania) czynnoœci na obrazkach dwu- i wieloelementowych. 
10.3.1. wskazywanie czynnoœci przedstawionych na obrazkach, 
10.3.2. nazywanie czynnoœci przedstawionych na obrazkach.

– Poziom 4 – prowokowanie do odnajdywania ma³ych elementów i szczegó³ów na
obrazkach z³o¿onych, wieloelementowych. 
Umiejêtnoœæ nr 11 – dziecko rozpoznaje i nazywa kszta³ty geometryczne na podsta-

wie informacji wzrokowych. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie umiejêtnoœci rozpoznawania bry³ geometrycznych. 
Forma oddzia³ywañ: zachêcanie dziecka do rozró¿niania i rozpoznawania ró¿nych

kszta³tów poprzez wprowadzanie nazw nowych kszta³tów (bry³ geometrycznych)
i utrwalanie nazw ju¿ poznanych. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozró¿niania, rozpoznawania

i nazywania kszta³tów przestrzennych. 
– Poziom 1 – prowokowanie do rozwijania umiejêtnoœci rozró¿niania, rozpoznawania

i nazywania kszta³tów dwuwymiarowych (reprezentacji graficznych). 
Umiejêtnoœæ nr 12 – dziecko rozró¿nia, rozpoznaje i nazywa barwy. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie umiejêtnoœci rozró¿niania i rozpoznawania barw. 
Forma oddzia³ywañ: zachêcanie dziecka do rozró¿niania i rozpoznawania kolorów

poprzez wprowadzanie nazw nowych barw i utrwalanie nazw ju¿ poznanych. 
Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:

– Poziom 0 – prowokowanie do dobierania takich samych barw. 
– Poziom 1 – prowokowanie do wskazywania/nazywania okreœlonych barw w ode-

rwaniu od konkretnych obiektów. 
– Poziom 2 – prowokowanie do okreœlania/nazywania kolorów konkretnych obiek-

tów. 
Umiejêtnoœæ nr 13 – dziecko sk³ada obrazek z czêœci. 
Cel oddzia³ywañ: wzmacnianie umiejêtnoœci sk³adania obrazków z czêœci. 
Forma oddzia³ywañ: zachêcanie dziecka do sk³adania obrazków z czêœci poprzez

stopniowe wprowadzanie wiêkszej iloœci elementów, z których dziecko mo¿e z³o¿yæ
obrazek. 

Cele interwencji na poszczególnych poziomach opanowania umiejêtnoœci:
– Poziom 0 – prowokowanie dziecka do sk³adania obrazka z dwóch czêœci. 
– Poziom 1 – prowokowanie dziecka do sk³adania obrazka z trzech czêœci. 
– Poziom 2 – prowokowanie dziecka do sk³adania obrazka z czterech czêœci.
– Poziom 3 – prowokowanie dziecka do sk³adania obrazka z wiêkszej ni¿ cztery licz-

by czêœci.
– Poziom 4 – prowokowanie dziecka do sk³adania wiêkszej liczby obrazków, kiedy

dziecko ma do wyboru elementy pasuj¹ce do ró¿nych obrazków. 
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Zak³ad dla Niewidomych w Laskach 

JE•DZIECTWO JAKO SPORT OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 

Liczne walory zdrowotne jazdy konnej sprawiaj¹, ¿e jest ona dyscyplin¹
sportu szczególnie przydatn¹ dla osób niepe³nosprawnych, poniewa¿ mo¿e
staæ siê metod¹ rehabilitacji. Koñ u¿ywany by³ w celach sportowych ju¿ w VII
w p.n.e., a sporty konne od czasów staro¿ytnych ulega³y ci¹g³emu rozwojowi,
ale o zaletach terapeutycznych konia nie wiedzano lub wykorzystywano je
w bardzo niewielkim stopniu. Dopiero w koñcu XI w. w Szkocji i Anglii zaczê-
to stosowaæ jazdê konn¹ jako formê terapii. Natomiast pierwszym niepe³no-
sprawnym jeŸdŸcem by³a duñska amazonka Liz Hartel, która w 1952 r. zdoby-
³a na Olimpiadzie w Helsinkach srebrny medal w konkurencji uje¿d¿enia. Do-
tkniêta chorob¹ Heinego-Medina zawodniczka nie przerwa³a treningów i dziê-
ki uprawianiu jeŸdziectwa jej stan zdrowia uleg³ poprawie na tyle, by mog³a
wystartowaæ na Olimpiadzie i zdobyæ jedn¹ z najwy¿szych lokat w swojej
konkurencji.

O dobrodziejstwach uprawiania sportu przez osoby niepe³nosprawne nie trze-
ba chyba nikogo przekonywaæ. Nale¿y tylko zaznaczyæ, i¿ oprócz korzyœci natu-
ry medycznej daje on sportowcom niepe³nosprawnym korzyœci identyczne z ty-
mi, jakie czerpi¹ ze sportu ludzie w pe³ni zdrowi. Oznacza to, ¿e oprócz uspraw-
niania równowagi, poprawy koordynacji, normalizacji odruchów i napiêcia miê-
œniowego, umo¿liwiania prawid³owego rozwoju poprzez bodŸcowanie wielo-
zmys³owe oraz zapobiegania urazom wtórnym powodowanym przez akinezjê
w zale¿noœci od jednostki chorobowej, jazda konna daje osobom niepe³nospraw-
nym zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywnoœci ruchowej, zadowolenie z osi¹-
ganych wyników, emocje zwi¹zane z wspó³zawodnictwem i mo¿liwoœæ kontak-
tów towarzyskich. Podnosi tak¿e samoocenê, wyzwala inicjatywê i aktywny sto-
sunek do otoczenia. Ma korzystny wp³yw na wyniki osi¹gane w nauce i w pra-
cy, wreszcie pozwala na odpoczynek oraz odprê¿enie.

Uprawianie sportu przez osoby o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, ze
wzglêdu na ich ograniczone mo¿liwoœci podjêcia aktywnoœci fizycznej, mo¿liwe
jest dopiero po wejœciu na konia. Z wysokoœci koñskiego grzbietu pacjent mo¿e
uzyskaæ ca³kiem now¹, rozleg³¹ perspektywê, odkryæ nieznane dotychczas rejo-
ny, wspólnie z koniem wykonywaæ sprawne i harmonijne ruchy oraz odczuwaæ
swój wp³yw na to du¿e i silne zwierzê, a tak¿e odbieraæ jego ³agodn¹ reakcjê.
Kontakt z ¿ywym zwierzêciem podczas zajêæ sportowych mo¿e przyczyniæ siê
do rozwoju osobowoœci cz³owieka, a tak¿e wyrównania jej zaburzeñ. Mo¿na to
odnieœæ równie¿ do sfery spo³ecznej, kiedy to koñ wydobywa osobê niepe³no-
sprawn¹ z izolacji, na któr¹ skazuje j¹ spo³eczeñstwo.

JeŸdziectwo stanowi szczególn¹ formê zajêæ, podczas których nauka odbywa
siê na podstawie konkretnych, zmys³owych oraz ca³oœciowych prze¿yæ i doœwiad-
czeñ. Wszystko, co jest zwi¹zane z koniem, dostarcza zmys³om ogromnej iloœci
bodŸców. Dotyk sierœci koñskiej, ³askotanie grzywy, rozmaitoœæ kszta³tów, odg³os
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kroków czy mile kojarzony zapach stymuluj¹ zmys³ dotyku, s³uchu, wêchu
i wzroku, a czucie proprioceptywne jest stymulowane przez nieustaj¹ce, przeciw-
stawne bodŸce dop³ywaj¹ce z miêœni, œciêgien i stawów ca³ego cia³a. Przyczynia
siê to do wyrobienia i wpojenia nowych wzorców zachowañ i reakcji, które s¹ od-
powiednie do praktycznych sytuacji ¿yciowych. WyraŸne zainteresowanie okazy-
wane przez uczniów koniom, silna wiêŸ emocjonalna ze zwierzêciem i dobra mo-
tywacja s¹ w nauce jazdy konnej wykorzystywane do wykszta³cenia umiejêtnoœci
i postaw w dziedzinie spo³ecznej, jêzykowej, ruchowej i muzyczno-technicznej.
Do wy¿ej wspomnianych umiejêtnoœci i postaw zaliczyæ mo¿emy m.in.: zdolnoœæ
do reakcji, wspó³dzia³ania, panowania nad uczuciami, chêæ nawi¹zania kontaktu
s³ownego i gotowoœæ mówienia, umiejêtne obchodzenie siê z przedmiotami,
orientacjê przestrzenn¹, panowanie nad w³asnym cia³em, a tak¿e znoszenie
i przezwyciê¿anie trudnoœci.

Konie wywieraj¹ korzystny wp³yw na pacjentów i zawodników na wiele nie-
wykluczaj¹cych siê sposobów. Dziêki nim nieznane sytuacje, osoby czy miejsca
mog¹ staæ siê bardziej przyjazne. Przez fakt, ¿e przyci¹gaj¹ nasz¹ uwagê, poma-
gaj¹ nam siê zrelaksowaæ. Dziêki nim mog¹ równie¿ zostaæ prze³amane bariery
wystêpuj¹ce miêdzy zawodnikiem a trenerem/terapeut¹. Istotê kontaktów cz³o-
wieka ze zwierzêciem odzwierciedla fakt, i¿ ludziom potrzebne jest poczucie, ¿e
s¹ lubiani, szanowani i podziwiani. Œwiadomoœæ, ¿e inni nas ceni¹ i potrzebuj¹
sprawia nam przyjemnoœæ. Uczucia te nie s¹ ani niewa¿ne, ani nie œwiadcz¹
o s³aboœci. Nasza pewnoœæ siebie, œwiadomoœæ w³asnej wartoœci, zdolnoœæ radze-
nia sobie ze stresami, a ostatecznie i zdrowie fizyczne zale¿¹ w³aœnie od poczu-
cia przynale¿noœci. Pozytywny zwi¹zek uczuciowy z drugim cz³owiekiem jest
oczywiœcie bardziej wartoœciowy i satysfakcjonuj¹cy ni¿ podobny zwi¹zek z ko-
niem. Lecz wiêzi interpersonalne równie dobrze mog¹ byæ Ÿród³em przyjemno-
œci, jak i bólu. W relacjach z innymi ludŸmi wystêpuje potencjalny konflikt
i wspó³zawodnictwo, których nie ma w zwi¹zkach ze zwierzêtami. Nasze zwi¹z-
ki ze zwierzêtami s¹, byæ mo¿e, p³ytsze, lecz przynajmniej ich uczucie do nas jest
niewzruszone i bezwarunkowe.

W takim wielopoziomowym uk³adzie koñ-jeŸdziec, jeŸdziec-trener/terapeuta,
jeŸdziec-inni jeŸdŸcy czy te¿ inne konie tworzy siê struktura spo³eczna oferuj¹ca
nowe mo¿liwoœci integracji spo³ecznej, wzajemnego zrozumienia oraz wspól-
nych dzia³añ i zainteresowañ. 

Sport (lub rekreacja) i rehabilitacja to aspekty aktywnoœci ruchowej niepe³no-
sprawnych nierozerwalne, równorzêdne i uzupe³niaj¹ce siê. Podobnie jak w in-
nych dyscyplinach sportu dla niepe³nosprawnych o mo¿liwoœci uprawiania jeŸ-
dziectwa decyduje lekarz lub zespó³ specjalistów zajmuj¹cy siê pacjentem. Ka¿-
da osoba niepe³nosprawna mo¿e nauczyæ siê jeŸdziæ konno, jeœli nie ma przeciw-
skazañ natury medycznej, pozwala jej na to wytrzyma³oœæ fizyczna oraz dyspo-
nuje cechami intelektu i charakteru umo¿liwiaj¹cymi nawi¹zanie partnerskiego
kontaktu z koniem. Co prawda, ten ostatni warunek nie jest rygorystycznie prze-
strzegany w przypadku osób upoœledzonych umys³owo, ale w ka¿dym przypad-
ku warunkiem do uprawiania tego sportu jest pewne minimum wspó³dzia³ania
jeŸdŸca z koniem. G³ównym celem jest natomiast osi¹gniêcie jak najwiêkszej sa-
modzielnoœci zawodnika oraz czerpanie przyjemnoœci z kontaktów z koniem.
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Najczêœciej spotykanymi wœród niepe³nosprawnych jeŸdŸców jednostkami
chorobowymi s¹: mózgowe pora¿enie dzieciêce, uszkodzenia uk³adu nerwowe-
go, wrodzone lub nabyte zniekszta³cenia i utrata koñczyn, wady narz¹dów zmy-
s³ów (czyli s³abowzrocznoœæ i œlepota, uszkodzenia s³uchu i g³uchota), niepe³no-
sprawnoœæ intelektualna oraz autyzm. Podstawê jeŸdziectwa dla osób niepe³no-
sprawnych stanowi klasyczna jazda konna z pewnymi modyfikacjami. Osoby
niepe³nosprawne mog¹ uprawiaæ wszystkie sporty jeŸdzieckie bez koniecznoœci
tworzenia dla nich odrêbnej dyscypliny.

Zawodnicy niepe³nosprawni oprócz podstawowego wyposa¿enia do jazdy
konnej (siod³o, og³owie) korzystaj¹ z ró¿norodnego specjalistycznego wyposa¿e-
nia specjalnego. Nale¿¹ do niego m.in.: ró¿ne rodzaje wodzy, lejce z napierœni-
kiem, pas wolty¿erski, zmodyfikowane strzemiona i siod³o (u¿ywane zwykle
w dalszych etapach nauki, poniewa¿ pierwsze jazdy odbywaj¹ siê na ogó³ na
oklep lub z u¿yciem pasa i podk³adki). Modyfikacje wodzy, strzemion i siod³a
polegaj¹ na zamontowaniu dodatkowych uchwytów i wyœció³ek, wyd³u¿aniu
lub skracaniu poszczególnych czêœci osprzêtu, stosowaniu nak³adek i ogranicz-
ników (np. noski zabezpieczaj¹ce stopy przed wypadaniem ze strzemion), umie-
szczaniu znaków orientacyjnych (kolory, wypuk³oœci), montowaniu zabezpie-
czeñ, które uwalniaj¹ jeŸdŸca w sytuacjach niebezpiecznych, np. przy amputacji
koñczyn górnych, gdy wodze zaczepione s¹ wokó³ ramion. Specjalny sprzêt jest
stosowany od pierwszej jazdy i przybywa go wraz z nabywaniem przez jeŸdŸca
nowych umiejêtnoœci, jest te¿ coraz bardziej indywidualnie dostosowany do po-
trzeb, mo¿liwoœci i ograniczeñ wynikaj¹cych z choroby.

JeŸdziecka rywalizacja sportowa osób niepe³nosprawnych podzielona jest obe-
cnie miêdzy Olimpiady Specjalne i Paraolimpiady. Pierwsze zosta³y stworzone
z myœl¹ o osobach z upoœledzeniem umys³owym, drugie – dla osób niepe³no-
sprawnych fizycznie.

Olimpiady Specjalne to miêdzynarodowy ruch sportowy dla osób z upoœledze-
niem umys³owym, posiadaj¹cy oficjalne uznanie Miêdzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. Dziêki tej organizacji mog¹ oni braæ udzia³ w treningach i zawo-
dach, prze¿ywaj¹c radoœæ i dumê ze swoich osi¹gniêæ sportowych. Za inicjator-
kê Miêdzynarodowych Olimpiad Specjalnych (Special Olimpics International)
uznaje siê Eunice Kennedy Shriver, dziêki której w 1963 r. w USA przeprowadzo-
no pierwsze zawody dla dzieci z niedorozwojem umys³owym. Dopiero po piê-
ciu latach zawody te rozros³y siê na skalê miêdzynarodow¹, a po kolejnych 20
zosta³y oficjalnie uznane przez Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski. Dziœ œwia-
towy ruch Olimpiad Specjalnych skupia ponad 140 krajów i umo¿liwia zawodni-
kom rywalizacjê w 24 dyscyplinach sportu. Specjalne Igrzyska Olimpijskie, zu-
pe³nie jak ich odpowiednik dla zdrowych sportowców wraz z prawem do cere-
monia³u olimpijskiego i przeniesienia „œwiêtego ognia olimpijskiego“, rozgrywa-
ne s¹ co cztery lata, naprzemiennie co dwa lata letnie i zimowe.

W Polsce tradycja sportu specjalnego siêga 1973 r., kiedy to zorganizowano
I Spartakiadê Ogólnopolsk¹, w której wystartowa³o ponad 200 zawodników. Je-
sieni¹ 1982 r. Eunice Kennedy Shriver przes³a³a do Polski pismo informuj¹ce
o dzia³alnoœci Special Olimpics International, a delegacja polskich zawodników
zosta³a zaproszona do wziêcia udzia³u (jako goœcie niezrzeszeni) w VI Œwiato-
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wych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odby³y siê latem 1983 r.
w Baton Rouge (Louisiana). Wówczas nawi¹zano wspó³pracê, a nasza ekipa
otrzyma³a szczegó³owe przepisy Special Olimpics International oraz instrukcjê
na temat organizacji ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce. Ukoronowaniem
tych dzia³añ by³o oficjalne uczestnictwo trójki polskich zawodników w III Œwia-
towych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w marcu 1985 r. w Park Ci-
ty (Utah).

Kolejne lata przynios³y organizacjê wielu szkoleñ, kursów, seminariów i kon-
gresów. Poznawano aktualne zagadnienia rozwoju sportu specjalnego, zasady
organizacji imprez i prowadzenia gospodarki finansowej, zg³êbiano metodykê
prowadzenia treningów, a tak¿e przygotowañ do Igrzysk. W efekcie tych dzia-
³añ, wiosn¹ 1987 r. zorganizowano I Ogólnopolskie Letnie Igrzyska OS. Wœród
organizatorów, oprócz Komitetu Olimpiad Specjalnych, znalaz³y siê m.in.: De-
partament Kszta³cenia Specjalnego Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania, G³ów-
ny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie oraz redakcja tygodnika „Sportowiec“. W zawodach uczestniczy³o
260 zawodników z 28 województw, a pomaga³o 150 wolontariuszy. Podczas
Igrzysk wy³oniono reprezentacjê na VII Œwiatowe Igrzyska OS w South Band
i odt¹d ka¿da Œwiatowa Olimpiada Specjalna, czy zimowa czy te¿ letnia, mia³a
ju¿ polskich uczestników.

W 1990 r. zarejestrowano w Polsce samodzieln¹ organizacjê sportow¹ pod na-
zw¹ Polskie Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upoœledzonych Umys³owo
„Olimpiady Specjalne – Polska“ (wczeœniej dzia³alnoœæ prowadzona by³a przez
Komitet Pomocy Osobom z Upoœledzeniem Umys³owym, podleg³y Towarzystwu
Przyjació³ Dzieci). Aby u³atwiæ kojarzenie organizacji, postanowiono stworzyæ
maskotkê stowarzyszenia, któr¹ zosta³ je¿yk. Autorem ró¿nych form plastycz-
nych tej postaci (w zale¿noœci od dyscypliny sportowej) zosta³ Edward Lutczyn.
Od 24 stycznia 1999 r. stowarzyszenie nosi nazwê Olimpiady Specjalne Polska,
a sprawna organizacja i profesjonalizm dzia³ania zaowocowa³y przyznaniem Pol-
skiemu Programowi pierwszego, najwy¿szego stopnia akredytacji. Taki poziom
akredytacji posiadaj¹ jeszcze tylko Wielka Brytania i Irlandia.

We wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych obowi¹zuj¹ Oficjalne Przepi-
sy Sportowe OS w sportach letnich i zimowych, które s¹ oparte na przepisach
Narodowych i Miêdzynarodowych Federacji Sportowych w danej dyscyplinie.
Zmiany i modyfikacje przepisów Olimpiad Specjalnych w porównaniu z oficjal-
nymi regulaminami sportowymi wynikaj¹ z potrzeby zapewnienia mo¿liwoœci
uczestnictwa zawodnikom o ró¿nym poziomie sprawnoœci z zachowaniem rów-
noœci szans. W Polsce zawodnicy uczestnicz¹ w treningach i zawodach sporto-
wych w 4 zimowych (narciarstwo zjazdowe, hokej halowy, narciarstwo biegowe,
jazda szybka na lodzie) oraz w16 letnich (p³ywanie, lekkoatletyka, badminton,
koszykówka, gimnastyka, dwubój si³owy, bowling, ¿eglarstwo, pi³ka no¿na, soft-
ball, tenis sto³owy, tenis ziemny, jazda na wrotkach, kajakarstwo, kolarstwo, ja-
zda konna) dyscyplinach sportowych. Pierwsze zawody jeŸdzieckie rozegrano
dopiero podczas III Igrzysk w 1991 r.

Misj¹ OS jest zapewnienie ca³orocznego cyklu treningów i zawodów sporto-
wych w ca³ym szeregu dyscyplin olimpijskich osobom w wieku co najmniej oœmiu
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lat, zapewnienie ci¹g³ych mo¿liwoœci rozwijania sprawnoœci fizycznej, demonstro-
wania odwagi, doœwiadczanie radoœci i dzielenia siê nagrodami, a tak¿e przyja-
Ÿni¹ z rodzinami, innymi zawodnikami OS i spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Ostatecznym
celem OS jest pomoc osobom z upoœledzeniem umys³owym w funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie poprzez stworzenie im pe³nej sposobnoœci rozwijania i demon-
strowania swoich umiejêtnoœci oraz zdolnoœci w czasie treningów i zawodów spo-
rtowych oraz poprzez prezentacjê spo³eczeñstwu ich mo¿liwoœci i potrzeb.

W tradycyjnych zawodach prawo do rywalizacji o pierwsze miejsce maj¹ tylko
zawodnicy, którzy przeszli wszystkie szczeble wstêpnych eliminacji. S¹ to najle-
psi z najlepszych. W zawodach sportowych OS nie wy³ania siê zawodników naj-
bardziej zdolnych, ale daje siê szansê zwyciêstwa ka¿demu, niezale¿nie od jego
poziomu sprawnoœci i ograniczonych w ró¿nym stopniu mo¿liwoœci. Sposób,
w jaki siê to osi¹ga, jest prosty i polega na podzieleniu maj¹cych ze sob¹ rywali-
zowaæ zawodników na grupy sprawnoœciowe o mo¿liwie wyrównanym pozio-
mie. Stwarza siê w ten sposób ka¿demu zawodnikowi warunki do rywalizacji
sportowej z równymi sobie przeciwnikami, a jednoczeœnie do prze¿ycia radoœci
i dumy, jak¹ daje doœwiadczanie zwyciêstwa. Dodatkowo podkreœla siê fakt, i¿
zwyciêzc¹ jest ka¿dy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoj¹ wytrwa³oœæ.
Tekst przysiêgi, wypowiadanej przez sportowców specjalnych brzmi: „Pragnê
zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny w swym wysi³-
ku“. Trud walki stanowi dla tych ludzi ogromny wysi³ek i dlatego w³aœnie miejsc
na podium jest zawsze osiem, czyli tyle, ile wynosi maksymalna liczba zawodni-
ków startuj¹cych w danej grupie sprawnoœciowej. W OS nie prowadzi siê klasy-
fikacji zespo³owej, nie sumuje siê liczby medali, nie rejestruje i nie nagradza re-
kordów. Dziêki temu eliminuje siê wszelkie negatywne zjawiska spotykane
w tzw. normalnym sporcie. Tworzenie grup sprawnoœciowych w Olimpiadach
Specjalnych to mechanizm, który decyduje o odrêbnoœci ruchu. Dotyczy to zarów-
no gier zespo³owych, jak i sportowców indywidualnych. Grupy sprawnoœciowe
mog¹ liczyæ od 3 do 8 zawodników lub dru¿yn, a ró¿nica sprawnoœci miêdzy naj-
lepsz¹ b¹dŸ najs³absz¹ dru¿yn¹ czy zawodnikiem w obrêbie danej grupy nie mo-
¿e przekroczyæ 15%. Ocena poziomu sprawnoœci zawodników i podzia³ na po-
szczególne grupy odbywa siê podczas preeliminacji. Teoretycy i naukowcy two-
rz¹cy ruch Special Olimpics stwierdzili, i¿ w tak dobranych grupach ka¿da z dru-
¿yn czy te¿ ka¿dy z zawodników ma jednakowe szanse w rywalizacji, a wygra
ten, który ma lepsze przygotowanie do startu w danej konkurencji. W ka¿dej gru-
pie sprawnoœciowej rozdzielane s¹ nagrody: za pierwsze trzy miejsca medale, za
kolejne piêæ – wst¹¿ki. Ka¿dy z zawodników startuj¹cych w grupie staje na podi-
um, które w OS sk³ada siê z oœmiu miejsc, czyli tylu, ile wynosi maksymalna licz-
ba zawodników w grupie. Na kolejne szczeble zawodów awansuj¹ zawodnicy –
medaliœci i dotyczy to wszystkich grup, zarówno tych o najwy¿szych mo¿liwo-
œciach, jak i tych o obni¿onym poziomie sprawnoœci. 

Wszyscy jeŸdŸcy s¹ podzieleni na klasy zgodnie z ich mo¿liwoœciami bezpiecz-
nego wykonania wszystkich zadañ wymaganych w danej klasie. Mo¿liwoœci te
s¹ opisywane przez trenera w Karcie JeŸdŸca i musz¹ byæ przed³o¿one przed za-
wodami razem z Formularzem Zg³oszenia Zawodnika. W karcie tej powinny byæ
równie¿ zasygnalizowane przeciwskazania do k³usa anglezowanego lub wysia-
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dywanego, do noszenia butów z obcasami itp. JeŸdŸcy mog¹ braæ udzia³ w jed-
nej lub wszystkich konkurencjach przeznaczonych dla ich klasy, ale podczas za-
wodów nie wolno im zmieniæ poziomu zaawansowania ani klasy. W jeŸdziec-
twie wyró¿niamy nastêpuj¹ce poziomy zaawansowania i klasy:
– poziom A – stêp, k³us i galop, tylko samodzielnie. JeŸdziec jest zdolny do

wspó³zawodnictwa wg przepisów Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego. AP – nie
jeŸdzi k³usem anglezowanym lub wysiadywanym.

– Poziom B – stêp i k³us: BI – samodzielny, mo¿e sprostaæ wszystkim wymaga-
niom swojej klasy, BIP – samodzielny, ale nie jeŸdzi k³usem anglezowanym lub
wysiadywanym, BS – asekuracja, fizycznie mo¿e sprostaæ wszystkim wymaga-
niom swojej klasy, BSP – asekuracja, nie jeŸdzi k³usem anglezowanym lub wy-
siadywanym.

– Poziom C – jazda tylko stêpem, CI – samodzielnie, CS – z asekuracj¹.
JeŸdŸcy startuj¹ zgodnie ze swoimi umiejêtnoœciami i wiekiem. W jeŸdzie kon-

nej zawodnicy nie s¹ dzieleni wed³ug p³ci. Jeœli w danej grupie jest mniej ni¿
trzech zawodników, mo¿na po³¹czyæ grupy wiekowe. Nie jest dozwolone nato-
miast ³¹czenie grup o ró¿nych poziomach zaawansowania.

Wszyscy zawodnicy musz¹ byæ ubrani w schludny strój jeŸdziecki, obowi¹zko-
wo musz¹ mieæ ochronne kaski lub toczki i powinni nosiæ obuwie odpowiednie
do stylu w jakim je¿d¿¹. Je¿eli zawodnicy startuj¹ w kostiumach, to musz¹ one
byæ przede wszystkim bezpieczne.

Ka¿dy jeŸdziec musi odbyæ minimum 10 treningów w okresie 6 miesiêcy przed
zawodami. Podczas Igrzysk Olimpijskich wszyscy zawodnicy korzystaj¹ z koni
zapewnionych przez organizatora i musz¹ mieæ odpowiedni¹ iloœæ czasu na
oswojenie siê i zapoznanie z przydzielonym sobie zwierzêciem. Komunikacja
z nieznanym koniem za pomoc¹ sygna³ów dostosowanych do kompensacji fi-
zycznych ograniczeñ jest nie lada wyzwaniem dla niepe³nosprawnego jeŸdŸca.

We wszystkich konkurencjach ocenie sêdziów podlegaj¹: równowaga jeŸdŸca,
dosiad, u¿ycie pomocy, umiejêtnoœæ powodowania koniem, zachowanie form
grzecznoœciowych i bezpieczeñstwa oraz sportowa postawa. Za niepe³nospraw-
noœæ nie s¹ przyznawane punkty, o ile nie wp³ywa ona znacz¹co na wykonanie
programu. Wyniki pokazu osi¹gniête przez konia nie powinny byæ wa¿niejsze
ni¿ sposób ich osi¹gniêcia. Podczas wszystkich konkurencji jeŸdziec ma obowi¹-
zek dosiadaæ tego samego konia.

Do konkurencji jeŸdzieckich, rozgrywanych w zawodach OS, zaliczamy: uje¿-
d¿enie, próbê Caprillego, jazdê w stylu angielskim lub w stylu western, bieg
z przeszkodami, prezentacjê koni, wyœcig pomiêdzy tyczkami, dooko³a beczek,
ósemka, wyœcig sztafet i kadryl. 
1. Jazda w stylu angielskim – jeŸdŸcy oceniani s¹ za dosiad, pozycjê i pracê r¹k,

zdolnoœæ panowania nad koniem i jego prezentowania. Na polecenie sêdziego
jeŸdŸcy obje¿d¿aj¹ uje¿d¿alniê dooko³a w wymaganym chodzie i kierunku, in-
dywidualnie lub w grupie. Zadania, jakie mog¹ wybraæ sêdziowie, to m.in.:
zatrzymanie, ósemka k³usem ze zmian¹ nogi, na któr¹ siê anglezuje, ósemka
galopem na w³aœciw¹ nogê ze zwyk³¹ lub lotn¹ zmian¹ nogi, lub zatrzyma-
niem i ponownym zagalopowaniem z w³aœciwej nogi, jazda w grupie stêpem,
k³usem lub galopem, zatrzymanie z galopu, serpentyna w k³usie, ko³o w cho-
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dzie odpowiednim dla danej klasy, zwrot na zadzie lub/i przodzie, zmiana
kierunku w stêpie, k³usie/galopie. Ta konkurencja jest wykorzystywana pod-
czas preeliminacji.

2. Uje¿d¿enie – jeŸdŸcy na czworoboku o wymiarach 20×40 m, oznaczonym li-
terami musz¹ wykonaæ w³aœciwy program. Celem tej konkurencji jest harmo-
nijny rozwój naturalnych mo¿liwoœci i zdolnoœci konia. W wyniku prawid³o-
wego uje¿d¿enia koñ jest spokojny, giêtki, rozluŸniony i elastyczny, a tak¿e
ufny, uwa¿ny, czu³y i doskonale rozumiej¹cy siê ze swoim jeŸdŸcem. Wszy-
stkie ruchy powinny byæ wykonane bez wyraŸnego wysi³ku ze strony zawo-
dnika. Powinien on prawid³owo utrzymywaæ równowagê przy sta³ym usta-
wieniu nóg oraz pod¹¿aæ za ruchem konia i w sposób niewidoczny stosowaæ
pomoce jeŸdzieckie. Programy przejazdów mog¹ byæ czytane. Wszystkie ru-
chy s¹ numerowane i oceniane w skali 0–10. Dodatkowo ocenia siê równie¿
chody, impuls, pos³uszeñstwo oraz dosiad i zastosowanie pomocy przez
jeŸdŸca. Ocena koñcowa, bêd¹ca podstaw¹ klasyfikacji, jest otrzymywana
przez zsumowanie punktów ze wszystkich arkuszy sêdziowskich danego za-
wodnika.

3. Próba Caprillego – w program uje¿d¿eniowy dodatkowo wplecione s¹ skoki
przez przeszkody. Zasady oceny jak wy¿ej. Konkurencja rozgrywana jest na
czworoboku o wymiarach 20×60 m, na którym rozmieszczone s¹ 4 przeszko-
dy: 1 i 2 na linii AXC (wys. 45 cm), 3 i 4 na linii BXC (wys. 60 cm).

4. Bieg z przeszkodami – pokonanie trasy biegu nie powinno zaj¹æ wiêcej ni¿
90 sek. Ka¿da trasa musi byæ dostosowana do odpowiedniego dla ka¿dego
poziomu chodu konia, poniewa¿ jest on oceniany przez sêdziego podczas
przejazdu. Oprócz tego ocenie podlegaj¹: reakcje konia na pomoce stosowa-
ne przez jeŸdŸca, pos³uszeñstwo konia, ogólne nastawienie, umiejêtnoœæ po-
wodowania koniem podczas pokonywania przeszkody. Przeszkody, jakie
mog¹ pojawiæ siê na trasie przejazdu, to: przechodzenie przez bramkê
o wys. 1,5 m, przejazd przez co najmniej 4 dr¹gi ustawione w linii prostej,
krzywej lub zygzakiem, cofanie konia miêdzy dr¹gami, nierównoœci wodne
(stawy, rowy), slalom, przenoszenie przedmiotu z miejsca na miejsce, zak³a-
danie i zdejmowanie p³aszcza/kamizelki, zatrzymanie konia w kwadracie
z dr¹gów itp.

5. Wyœcigi – we wszystkich wyœcigach obowi¹zuje pomiar czasu a zwyciêzc¹ zo-
staje zawodnik z najszybszym czasem przejazdu. Wszyscy zawodnicy rozpo-
czynaj¹ przejazd z rozbiegu, stopery s¹ w³¹czane po przekroczeniu linii star-
tu. Piêæ sekund karnych dolicza siê za str¹cenie tyczki lub beczki oraz za ka¿-
de trzy kroki w chodzie innym ni¿ ten, w którym zawodnik startuje.
a) wyœcig pomiêdzy tyczkami – polega na przejechaniu wokó³ 6 tyczek usta-

wionych w linii prostej,
b) wyœcig dooko³a beczek – zawodnicy okr¹¿aj¹ trzy beczki ustawione w trój-

k¹cie,
c) wyœcig ósemka – polega na wykonaniu ósemki pomiêdzy dwoma tyczkami,
d) wyœcig sztafet – konkurencja wymagaj¹ca wspó³pracy w zespole. Mierzenie

czasu rozpoczyna siê, gdy nos pierwszego konia przekroczy liniê startu,
a koñczy, gdy nos ostatniego konia w dru¿ynie przekroczy liniê mety.
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6. Prezentacja koni na kantarach lub og³owiach – zawodnik musi zaprezentowaæ
swojego konia sêdziemu przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeñstwa.
W tym przypadku koñ s³u¿y do zaprezentowania umiejêtnoœci zawodnika.
Oceniany jest wygl¹d konia (kondycja, pielêgnacja), stan sprzêtu jeŸdzieckie-
go, wygl¹d zawodnika, sposób prowadzenia i ustawiania zwierzêcia itp. Za-
wodnik przez ca³y czas powinien byæ zorientowany, gdzie znajduje siê sêdzia.
Do momentu ukoñczenia oceniania powinien byæ skoncentrowany na prezen-
tacji, musi tak¿e uwa¿aæ na wszelkie instrukcje sêdziego i wspó³pracowaæ
z nim.
Zdecydowanie gorzej wygl¹da w Polsce kwestia zawodów paraolimpij-

skich. Wci¹¿ panuje u nas przekonanie, i¿ uprawianie sportu przez osoby nie-
pe³nosprawne jest najlepsz¹ form¹ rehabilitacji, a w zwi¹zku z tym osoby te
za swoje osi¹gniêcia sportowe otrzymuj¹ najlepsz¹ nagrodê w postaci popra-
wy stanu zdrowia. Na dodatek maj¹ jakieœ zajêcie i nie siedz¹ w domu, a re-
szta jest ma³o istotna. Nic bardziej b³êdnego! Wspó³czesny sport osób niepe³-
nosprawnych ma coraz mniej wspólnego z rehabilitacj¹, a coraz bardziej
przypomina wyczyn. Bardzo czêsto dochodzi do tego, ¿e sportowiec niepe³-
nosprawny by byæ najlepszym, p³aci za to swoim zdrowiem. Rywalizacja jest
bardzo du¿a. Aby stan¹æ na podium sportowcy trenuj¹ na granicy wytrzyma-
³oœci organizmu. Zreszt¹ w samym ruchu sportowym osób niepe³nospraw-
nych nie przestrzega siê ju¿ zasady, zgodnie z któr¹ osobom chc¹cym upra-
wiaæ sport dobiera siê dyscyplinê odpowiedni¹ do ich schorzenia. W dzisiej-
szych czasach ta sama dyscyplina jest uprawiana przez osoby o ca³kowicie
ró¿nych schorzeniach, co czêsto poci¹ga za sob¹ liczne zagro¿enia i znacznie
zwiêksza ryzyko urazów. 

Niepe³nosprawni potrzebuj¹ medali, aby móc wykazaæ siê nimi przed kluba-
mi, MENiS-em oraz w celu uzyskania stypendiów. W zwi¹zku z tym traktowa-
nie wyczynowego sportu niepe³nosprawnych wy³¹cznie w kategorii rehabilitacji
staje siê coraz mniej powa¿ne i przyczynia siê do niepowa¿nego traktowania
tych zawodników.

Powa¿nym problemem polskich klubów jest brak m³odzie¿y. Podczas wiêkszo-
œci mistrzostw krajowych œrednia wieku startuj¹cych przekracza trzydzieœci lat.
G³ównym powodem jest brak wsparcia dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej, która
chcia³aby trenowaæ wyczynowo. W ca³ej Polsce mamy zaledwie kilkadziesi¹t
przygotowanych do tego typu dzia³alnoœci klubów. Wielu m³odych musi doje¿-
d¿aæ na trening nawet 100 km. Dla wiêkszoœci dziewcz¹t i ch³opców, których
renta socjalna wynosi w granicach 400 z³otych i z której rodzina pokrywa utrzy-
manie, koszty dojazdu na czêste treningi, stanowi¹ barierê nie do pokonania.
Czasami w³adze samorz¹dowe op³acaj¹ czynsz, wynajêcie sali treningowej lub
niektórych szkoleniowców, ale s¹ to praktyki raczej rzadkie. W efekcie klubów
nie staæ na zapewnienie zawodnikom od¿ywek, odnowy biologicznej, zabiegów
rehabilitacyjnych, masa¿y czy psychologa, co dla sportowców sprawnych jest
norm¹.

Wiêkszoœæ zawodników niepe³nosprawnych nie mo¿e liczyæ na wsparcie fi-
nansowe podczas treningów nawet w sytuacji, gdy co roku zdobywaj¹ mistrzo-
stwo Polski. Dobrze zapowiadaj¹cy siê m³odzi zawodnicy, mog¹ liczyæ na sty-
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pendium dopiero po uzyskaniu wyniku na mistrzowskim, europejskim pozio-
mie. Warunkiem utrzymania stypendium jest natomiast potwierdzenie wyniku
w nastêpnym roku. W Polsce stypendia sportowe otrzymuje jedynie kadra na-
rodowa sportowców niepe³nosprawnych i wynosz¹ one œrednio 500–1000 z³
brutto. Renta socjalna jest zawieszana na okres otrzymywania stypendium.
Problem ten zupe³nie nie istnieje u sportowców sprawnych. Tu stypendia
otrzymuj¹ nawet zawodnicy, którzy zakwalifikowali siê tylko do zawodów.
Czasami zdarzaj¹ siê jeszcze nagrody pieniê¿ne z MENiS-u za zdobycie meda-
lu na miêdzynarodowych zawodach mistrzowskich, ale i one nie s¹ do koñca
pewne. Je¿eli zdarzy siê, i¿ w startuj¹cej grupie znajdzie siê mniej ni¿ oœmiu
zawodników, nikt z danej grupy nie otrzyma nagrody za medal. Ponadto jedy-
nie sportowcy sprawni otrzymuj¹ nagrody za ustanowienie rekordów œwiata
i Europy, a tak¿e nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego za medale zdoby-
te na igrzyskach olimpijskich.

Sportowcy sprawni, którzy zakoñczyli ju¿ karierê, otrzymuj¹ tzw. emerytu-
ry sportowe. Niestety, sportowcom niepe³nosprawnym od lat odmawia siê
przyznania sta³ych œrodków pieniê¿nych. Jedn¹ z najboleœniejszych spraw
jest chyba kompletny brak zainteresowania ze strony mediów zawodami osób
niepe³nosprawnych. T³umaczy siê to nieatrakcyjnoœci¹ i brakiem zrozumienia
przepisów oraz niskim poziomem rywalizacji sportowej. Nie ma wiêkszej tra-
gedii dla sportowca ni¿ pokazywanie w³asnych mo¿liwoœci przy pustych try-
bunach. Telewizja i prasa wykazuj¹ zainteresowanie jedynie bohaterami ta-
kich zawodów, aby pokazaæ sukces osi¹gany przez sportowca bez r¹k, nóg
czy oczu. 

Miêdzynarodowe zawody w uje¿d¿eniu, przeznaczone dla osób niepe³no-
sprawnych, zaczêto organizowaæ w latach osiemdziesi¹tych XX w. Jedne
z pierwszych odby³y siê w Nowym Jorku w 1984 r. Powa¿ny turniej miêdzyna-
rodowy odby³ siê w Europie w 1987 r. (Szwecja), a póŸniejsze w Danii i Wielkiej
Brytanii. JeŸdziectwo wesz³o do programu paraolimpiady podczas igrzysk
w Atlancie w 1996 r. Wówczas rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny 16 pañstw. Cztery
lata póŸniej w Sydney o medale walczy³y ju¿ reprezentacje 24 krajów. Oficjalnie
jeŸdziectwo niepe³nosprawnych uprawia siê ju¿ w 40 krajach (dane z 2003 r.),
a w Polsce ta dyscyplina raczkuje maj¹c zaledwie kilka lat. Oczywiœcie, niew¹t-
pliw¹ barierê stanowi¹ znów finanse. Miesiêczne utrzymanie konia z opiek¹ we-
terynaryjn¹ i kowalem kosztuje œrednio 700–1000 z³. O kosztach treningów ju¿
nie wspomnê.

Sukces startów w du¿ej mierze zale¿y od intensywnoœci i jakoœci treningów.
Wiêkszoœæ naszych jeŸdŸców mo¿e pomarzyæ o treningach czêstszych ni¿ 1–2 ra-
zy w tygodniu. Zawodnicy z Europy Zachodniej trenuj¹ codziennie po 8 godzin.
Brak jest u nas równie¿ zorganizowanych oœrodków szkoleniowych, w których
kadra mog³aby zbieraæ siê przynajmniej na zgrupowania i konsultacje. Wiêk-
szoœæ zawodników przesz³a wczeœniej przez hipoterapiê, a potem postanowi³a
podnieœæ swoje umiejêtnoœci. Nie mamy jeszcze silnej dru¿yny, która by³aby
w stanie zagroziæ œwiatowym potêgom, ale pozytywne jest to, ¿e grupa startuj¹-
cych zawodników stale siê powiêksza i obecnie liczy ok. 30 osób. Wœród nich
znajduj¹ siê osoby, które zosta³y dotkniête przez ró¿ne choroby lub które w prze-
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sz³oœci uleg³y wypadkom. S¹ wœród nich równie¿ osoby niewidome, s³abo wi-
dz¹ce i osoby po amputacjach.

Celem dzia³alnoœci I.P.E.C (Miêdzynarodowy Paraolimpijski Komitet JeŸdziec-
ki) jest stworzenie mo¿liwoœci wspó³zawodnictwa jeŸdŸcom niepe³nosprawnym
i dawanie im szansy osi¹gniêcia najlepszych wyników. Celem uprawiania dyscy-
pliny uje¿d¿enia jest z kolei poprawa równowagi, kontroli, ruchomoœci, spraw-
noœci ogólnej pamiêci oraz swobody. Aby uzyskaæ ten cel, jeŸdŸcy wykonuj¹ ru-
chy wymagane w poszczególnych testach oraz maj¹ za zadanie utrzymaæ dobry
rytm. Koñ uje¿d¿eniowy powinien osi¹gn¹æ harmonijny rozwój fizyczny i rozwi-
jaæ swe umiejêtnoœci, co w przysz³oœci ma zaowocowaæ wytrenowaniem spokoj-
nego, pos³usznego, elastycznego i rozluŸnionego, pewnego, uwa¿nego i chêtne-
go do pracy wierzchowca, który osi¹gnie idealne porozumienie z jeŸdŸcem. Po-
wy¿sze umiejêtnoœci ujawniaj¹ siê w swobodzie i regularnoœci kroku, harmonii,
lekkoœci i ³atwoœci wykonania poszczególnych ruchów, miêkkoœci w pysku i za-
anga¿owaniu zadu, które powstaj¹ przy dobrym impulsie i akceptacji kie³zna,
z ca³kowitym pos³uszeñstwem, bez napiêcia i oporu. Koñ wydaje siê przez to
wykonywaæ wszystkie wymagane ruchy sam z siebie. Pewny i uwa¿ny chêtnie
poddaje siê woli jeŸdŸca, pozostaj¹c absolutnie prostym w ruchu po linii prostej
i przyjmuj¹c odpowiednie wygiêcie przy ruchu po krzywej. Zawodnicy mog¹
startowaæ w Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Œwiata, Mistrzostwach
Regionu, zawodach miêdzynarodowych, towarzyskich, lokalnych b¹dŸ te¿ kra-
jowych (w Polsce s¹ rozgrywane zawody rangi ogólnopolskiej i miêdzynarodo-
wej).

Wszyscy jeŸdŸcy bior¹cy udzia³ w zawodach miêdzynarodowych, powinni le-
gitymowaæ siê Kart¹ IPEC/FEI (znan¹ równie¿ jako Karta Identyfikacyjna), za-
wieraj¹c¹ numer profilu, narodowoœæ, numer kolejny w przypadku danej naro-
dowoœci, poziom oraz listê wyposa¿enia pomocniczego, które mo¿e zostaæ u¿y-
te przez zawodnika. Ka¿dy jeŸdziec musi mieæ okreœlony swój profil funkcjonal-
ny, w razie potrzeby okreœlany ponownie przez klasyfikatorów akredytowanych
przez IPEC. Oczywiœcie, wszyscy jeŸdŸcy musz¹ spe³niaæ kryterium minimalnej
niepe³nosprawnoœci. JeŸdŸcy s¹ podzieleni na cztery poziomy:

Poziom I – podzielony na poziom Ia – tylko stêpem oraz poziom Ib – stêpem
i k³usem. Obie grupy mog¹ byæ ³¹czone jeœli nie ma wystarczaj¹cej liczby zg³o-
szeñ w którejœ z nich.

Poziom II – jeŸdŸcy wspó³zawodnicz¹ w stêpie i k³usie,
Poziom III – jeŸdŸcy wspó³zawodnicz¹ w stêpie, k³usie i galopie,
Poziom IV – jeŸdŸcy wspó³zawodnicz¹ w stêpie, k³usie i galopie z chodami

bocznymi.
JeŸdziec mo¿e uzyskaæ status zawodnika miêdzynarodowego jedynie po przej-

œciu badania dokonanego przez dwóch miêdzynarodowych klasyfikatorów
IPEC, z których jeden musi pochodziæ z kraju innego ni¿ badany jeŸdziec. Cza-
sami rzetelna klasyfikacja jeŸdŸca wymaga obejrzenia go na koniu w czasie tre-
ningu lub w czasie zawodów (zwykle klasyfikacja odbywa siê w specjalnie prze-
znaczonym do tego pomieszczeniu). Decyzja nale¿y do klasyfikatorów, którzy
obserwuj¹c jeŸdŸca, nie oceniaj¹ jego umiejêtnoœci jeŸdzieckich, ale jego mo¿li-
woœci fizyczne i stopieñ niepe³nosprawnoœci.
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Zawodnicy mog¹ startowaæ od pocz¹tku roku, w którym koñcz¹ 16 lat. W Pol-
sce, w zawodach rangi ogólnopolskiej startuj¹ zawodnicy w wieku 12 lat. Zawo-
dnicy w czasie zawodów wykonuj¹:
– testy rozgrzewkowe – podlegaj¹ ocenie sêdziów, ale nie s¹ brane pod uwagê

podczas oficjalnej klasyfikacji zawodnika. S³u¿¹ raczej wprowadzeniu zawo-
dnika w atmosferê zawodów, zapoznaniu siê z koniem i oswojeniu wierzchow-
ca z czworobokiem oraz daj¹ szansê na wprowadzenie ewentualnych popra-
wek przed g³ównym startem;

– testy konkursowe – wybrane przez organizatora zawodów i podane wczeœniej
do wiadomoœci jeŸdŸców i trenerów. Zawodnicy mog¹ wykonaæ najwy¿ej czte-
ry zatwierdzone testy podczas zawodów. Testy uje¿d¿eniowe i testy programu
dowolnego s¹ przypisane do poszczególnych poziomów wed³ug ich przydat-
noœci dla zawodników;

– program dowolny, tzw. kur – zawiera obowi¹zkowe i dodatkowe elementy
programu wykonywane w rytm muzyki. Polega na swobodzie wyboru formy
i sposobu prezentacji dokonanego przez jeŸdŸca w okreœlonych ramach czaso-
wych. Powinien wykazaæ ca³kowite zgranie jeŸdŸca i konia oraz harmoniê we
wszystkich wykonywanych ruchach i przejœciach. Ocenie podlega nie tylko
stopieñ trudnoœci i wykonanie programu, ale równie¿ dobór muzyki i wra¿e-
nie artystyczne.
Zawodnik mo¿e startowaæ na poziomie wy¿szym ni¿ zatwierdzony, ale nie

wolno mu startowaæ na poziomie ni¿szym. Wyj¹tek stanowi sytuacja, kiedy jeŸ-
dziec bierze udzia³ w zawodach towarzyskich i otrzyma³ specjaln¹ zgodê na ta-
ki start. Jego przejazd jest oceniany przez sêdziów, ale nie bierze siê go pod uwa-
gê w czasie klasyfikacji zawodników i oficjalnej liœcie wyników.

Zawodnicy niewidomi lub s³abo widz¹cy mog¹ mieæ osobê czytaj¹c¹ test oraz
brzêczyki lub tzw. szczekaczy, przy poszczególnych literach czworoboku. S¹ oni
uznawani za pomoc dodatkow¹ i musz¹ byæ zatwierdzeni na Karcie
I.P.E.C./F.E.I. oraz w karcie zawodnika. Podczas wykonywania testu przez oso-
by niewidome i s³abo widz¹ce w pobli¿u nie mo¿e byæ rozgrywany ¿aden inny
przejazd z udzia³em brzêczyków lub „szczekaczy“, aby nie przeszkadzaæ zawo-
dnikowi. Maksymalna liczba „szczekaczy“ to 9, czyli tylu, ile liter znajduje siê na
czworoboku. Tylko jeden z nich mo¿e znajdowaæ siê wewn¹trz czworoboku. Za-
wodników z upoœledzeniem wzroku zachêca siê do korzystania z jak najmniej-
szej liczby „szczekaczy“ (jeœli mo¿liwe to z jednego). Przed rozpoczêciem testu
osoba niewidoma mo¿e przejechaæ jedno okr¹¿enie wokó³ czworoboku w obu
kierunkach i z jedn¹ zmian¹ kierunku. 

Na szczêœcie, nasi jeŸdŸcy nie zwa¿aj¹c na wszelkie przeciwnoœci, kiepskie wa-
runki i ograniczone mo¿liwoœci treningu, nie przejmuj¹ siê zbytnio i wci¹¿ am-
bitnie trenuj¹. Wiedz¹, wierz¹ i czuj¹, ¿e z harmonii miêdzy koniem a jeŸdŸcem
oraz ich wspó³dzia³ania mo¿e rozwin¹æ siê niespotykane zbli¿enie i zespolenie.
Jest to z pewnoœci¹ najwa¿niejszy aspekt jeŸdziectwa rozumianego jako sport dla
osób niepe³nosprawnych. Mo¿liwoœæ aktywnoœci sportowej, kontaktu i partner-
stwa z ¿yw¹ istot¹, jak¹ przecie¿ jest koñ, daje w efekcie wspania³e uczucie prze-
zwyciê¿enia w³asnych s³aboœci i akceptacjê samego siebie, a tak¿e satysfakcjê
z przekraczania granic w³asnych mo¿liwoœci.
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Warszawa

WARSZTATY TERAPII
PRZEZ RUCH

W dniach 5-7 listopada 2004 r. Œl¹ski
Teatr Tañca w Bytomiu zorganizowa³
warsztaty „Terapia przez ruch“.
W proponowanych zajêciach znalaz³y
siê: pedagogika zabawy w pracy
z m³odzie¿¹, terapia przez ruch, dra-
ma, rytmikoterapia i muzykoterapia.
W programie planowane by³y równie¿
godziny warsztatowe z zakresu tañca
integracyjnego, jednak z przyczyn nie-
zale¿nych od organizatorów tej formy
zabrak³o.

Warsztaty kierowane by³y do tera-
peutów, pedagogów, psychologów, lu-
dzi pracuj¹cych z osobami o ró¿nego
rodzaju niepe³nosprawnoœciach. Ce-
lem by³o ukazanie ró¿nych form arte-
terapii i ich znaczenia w pracy z dru-
gim cz³owiekiem czy te¿ z grup¹.
Szybko okaza³o siê, ¿e s¹ to pomys³y
i propozycje, które tak naprawdê ka¿-
dy z pedagogów czy terapeutów powi-
nien modyfikowaæ i przez to dopaso-
wywaæ do mo¿liwoœci i potrzeb swojej
grupy, z któr¹ pracuje i któr¹ zna. Jed-
nak mimo tej ró¿norodnoœci za³o¿enia
ka¿dych z proponowanych zajêæ mo¿-
na ujmowaæ tak samo. Chodzi wiêc
przede wszystkim o swego rodzaju
psychologiczne wykorzystanie ruchu.
Cia³o i dusza maj¹ stanowiæ jednoœæ.
D¹¿ymy do osi¹gniêcia fizycznej i psy-
chicznej integracji osoby, harmonii cia-
³a i umys³u, u³atwiaj¹cych poznanie
siebie, swoich emocji, mo¿liwoœci
i ograniczeñ. Ma to byæ jedna z dróg
do u³atwienia komunikacji interperso-

nalnej, do rozwoju empatii, budowa-
nia zaufania i poczucia bezpieczeñ-
stwa w grupie. Nieodzownym elemen-
tem jest te¿ wp³ywanie na rozwój kre-
atywnoœci, a tak¿e mo¿liwoœæ odrea-
gowania napiêæ i negatywnych emocji.

Mimo tak wielu oddzia³ywañ artete-
rapia nie zastêpuje terapii w³aœciwej.
Wyzwalaj¹c w uczestnikach aktyw-
noœæ ruchow¹, poprawiaj¹c ogóln¹
kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹, pe³ni
raczej funkcje wspomagaj¹ce. 

W ka¿dej z prezentowanych podczas
warsztatów form ruchu mo¿na odna-
leŸæ realizowane poszczególne za³o¿e-
nia. Doskona³ym przyk³adem na stwo-
rzenie poczucia wspólnoty, przynale¿-
noœci i rozbudzenia kreatywnoœci by³y
zajêcia pedagogiki zabawy. Propono-
wane wykorzystanie po³¹czenia sztuk
plastycznych i muzyki z ruchem rze-
czywiœcie pozwoli³o ka¿demu z nas
(uczestników) poczuæ siê niezwyk³ym
twórc¹ i artyst¹. Jednoczeœnie jednak,
przez ciekawe i ci¹g³e zmiany stano-
wisk pracy czy grup, z którymi siê
wspó³tworzy³o, nie mo¿na by³o zapo-
mnieæ o udziale w tym wspania³ym
dziele innych. Takie przeplatanie „za-
trzymania“ siê nad prac¹ plastyczn¹,
ruchem, tañcem, by³o te¿ œwietnym
rozwi¹zaniem na ewentualne znudze-
nie czy zmêczenie.

Trochê mniej dynamiczne, a skupia-
j¹ce siê bardziej na emocjach i psychi-
ce by³y warsztaty dramy. Wbrew po-
zorom i tym zajêciom towarzyszy³
ruch, chocia¿ prze³amywanie osobi-
stych barier i ukazywanie uczuæ ru-
chem w pe³ni autentycznym, wcale nie
nale¿a³o do zadañ prostych.

Pod has³em zajêæ z terapii przez
ruch kry³o siê najwiêcej tworzenia
w³asnych kompozycji ruchowych.
U¿ycie cia³a i myœli twórczej wywo³a-

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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nej dan¹ muzyk¹, poprowadzi³o nas
od indywidualnych popisów, poprzez
kierowanie sob¹ wzajemnie w parach,
a¿ do wspó³dzia³ania w ca³ej grupie.
Bardzo szybko przekonaliœmy siê, ¿e
wspólny taniec, mimo i¿ nie zna siê
wczeœniej ¿adnych kroków i nie jest
siê w stanie przewidzieæ, jakie ruchy
zostan¹ zaproponowane za chwilê, jest
mo¿liwy. 

Zdziwiæ by mog³a, na tego typu war-
sztatach ruchowych, obecnoœæ muzy-
koterapii, która przecie¿ wi¹¿e siê ze
s³uchaniem muzyki, a nie z jej prze¿y-
waniem w jakiejkolwiek formie fizycz-
nej. Rzeczywiœcie to by³o to – siedzie-
liœmy, s³uchaliœmy, mówiliœmy o mu-
zyce, ale nie mo¿na zapominaæ, ¿e mu-
zyka sama w sobie to te¿ ruch. Muzy-
ka to wibracje. Muzykoterapia, a kon-
kretniej, w³aœciwie dobrana muzyka to
wprowadzanie naszego cia³a i umys³u
w stan harmonii, to relaks i jednocze-
sna aktywacja komórek mózgowych.
Wiêcej tu ruchu, choæ na poziomie
neuronalnym, ni¿ siê nam wydaje.

Najlepsze jednak, wed³ug mnie, do
wprowadzania dzieci w œwiat muzyki
i ruchu by³y zajêcia z rytmikoterapii.
Szukanie w chaosie swoich zaburzeñ
czy niedoskona³oœci tempa w³aœciwe-
go dla mnie, utrzymywanie siê w nim
mimo pojawiaj¹cych siê przeszkód, to
dopiero d¹¿enie do bycia w zgodzie,
w harmonii z samym sob¹. Fantastycz-
ne æwiczenia, wszystkie oparte na ryt-
mie, daj¹ce mo¿liwoœæ doskonalenia
miêdzy innymi wra¿liwoœci s³uchowej,
poczucia rytmu, pamiêci rytmicznej,
koordynacji ruchowej, to obowi¹zko-
wy wstêp do jakichkolwiek dalszych
dzia³añ opieraj¹cych siê na muzyce
i ruchu.

Wszystkie opisane powy¿ej formy
dla osób zajmuj¹cych siê tym zakre-
sem terapii nie s¹ na pewno niczym
nowym, ale mimo to korzystanie od
czasu do czasu z tego typu warsztatów
pozwala nabraæ œwie¿ego spojrzenia

na swoj¹ pracê i czasem znaleŸæ w pro-
ponowanych zajêciach Ÿród³o nowych
pomys³ów.

EL¯BIETA SANEJA
Berlin

HEINRICH HANSELMANN
- PREKUSOR
NIEMIECKOJÊZYCZNYCH
PODSTAW TEORII

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
(HEILPÄDAGOGIK)

Stan rozwoju kultury danego narodu
nie mo¿e byæ w ¿adnym razie okreœlo-
ny wy³¹cznie wed³ug swych najwiêk-
szych osi¹gniêæ, ale te¿ w równym
stopniu na podstawie tolerowanego
w nim najni¿szego poziomu material-
nego i duchowo-moralnego bytu jedno-
stek ¿yj¹cych w potrzebie (Hansel-
mann, 1970)

W obecnym czasie, kiedy stawia siê
pod znakiem zapytania g³ówne osi¹-
gniêcia naukowe pedagogiki specjal-
nej, do których nale¿y z pewnoœci¹
opracowanie wspólnych cech charak-
terystycznych osób niepe³nospraw-
nych, nie proponuj¹c w zamian no-
wych równie spójnych teorii, które by-
³yby bardziej lub przynajmniej w rów-
nym stopniu przekonywuj¹ce i pomoc-
ne, dobrze jest spojrzeæ dok³adniej
wstecz, na pogl¹dy prekursorów nau-
kowych podstaw pedagogiki specjal-
nej.

O tym, czy wybrana dziedzina prak-
tycznych oddzia³ywañ spo³ecznych
osi¹gnie poziom naukowy i przekro-
czy próg placówek akademickich, de-
cyduj¹ nastêpuj¹ce ogólne kryteria:
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okreœlenie nauk Ÿród³owych i s¹sie-
dnich danej dziedziny naukowej,
okreœlenie przedmiotu i zakresu za-
interesowañ danej dziedziny nauko-
wej wyró¿niaj¹cych j¹ spoœród s¹sie-
dnich nauk,
wypracowanie w³asnych specyficz-
nych metod badañ naukowych danej
dziedziny,
wykrycie ogólnych regu³ i zasad
dzia³ania w danej dziedzinie,
ustalenie odpowiedniego nazewnic-
twa, które umo¿liwia jednoznaczne
porozumiewanie siê (terminologia
fachowa). 
Do znakomitych przedstawicieli

w dziejach pedagogiki specjalnej, ma-
j¹cych du¿e zas³ugi w tym, ¿e zosta³a
ona uznana za dyscyplinê naukow¹,
nale¿y niew¹tpliwie szwajcarski peda-
gog Heinrich Hanselmann. Jego pogl¹-
dy mia³y znaczny wp³yw nie tylko na
powstanie niemieckojêzycznej teorii
pedagogiki specjalnej (Heilpädagogik),
ale te¿ czêœciowo na ukszta³towanie
siê pogl¹dów w polskiej pedagogice
specjalnej. WyraŸne œlady teorii Han-
selmanna znajduj¹ siê, miêdzy innymi,
w licznych publikacjach Ottona Lip-
kowskiego.

Heinrich Hanselmann studiowa³ od
1908 r. na Uniwersytecie w Zurychu,
póŸniej w Berlinie, a nastêpnie w Mo-
nachium. Studia ukoñczy³ w Zurychu.
Doktoryzowa³ siê w roku 1911 prac¹
O wzrokowym postrzeganiu ruchu. Bra³
czynny udzia³ w przygotowaniu
otwarcia Seminarium Pedagogiki Spe-
cjalnej w Zurichu oraz uczstniczy³
1924 r. w otwarciu tego Seminarium
kszta³c¹cego pedagogów specjalnych.
W tym samym roku 1924 habilitowa³
siê na Uniwersytecie w Zurychu prac¹
pod tytu³em Psychologiczne podstawy
pedagogiki specjalnej, której przedmio-
tem jest, jak to okreœli³ Hanselmann,
badanie naukowych podstaw wycho-
wania „nie-normalnych“ dzieci. 

Do czasu dzia³alnoœci Hanselmanna

istnia³y w niemieckojêzycznym pi-
œmiennictwie pedagogicznym jedynie
publikacje oceniaj¹ce wy³¹cznie su-
biektywnie i z jednostkowego punktu
widzenia zjawiska dotycz¹ce osób nie-
pe³nosprawnych. Istnia³y poza tym
praktyczne rozwa¿ania na temat meto-
dyczno-dydaktycznych rozwi¹zañ
problemów w pracy pedagogicznej
z osobami niepe³nosprawnymi. Pomi-
jane milczeniem by³y natomiast pyta-
nia na temat podstaw teoretycznych
i celów pedagogiki specjalnej. 

Pedagogika specjalna nie powinna
siê, zdaniem Hanselmanna, opieraæ na
tradycjach i czêsto z³udnych, bo przy-
padkowych, jednostkowych doœwiad-
czeniach. Musi ona, podobie jak wy-
chowanie w ogóle, opieraæ siê na idea-
³ach maj¹cych zakres ogólny. Idea³ach,
które wyrastaj¹ z podstaw œwiatopo-
gl¹dowych. Poza tym powinna siê ona
opieraæ na wynikach badañ nauk
szczegó³owych. Cel wychowania wszyst-
kich jednostek musi wywodziæ siê
z pogl¹dów na temat istoty œwiata
i sensu ¿ycia ludzkiego.

Heinrich Hanselmann przedstawia
swoje pogl¹dy na temat istoty œwiata
i ludzkiego istnienia w nastêpuj¹cy
sposób. Niektóre osoby, które okreœla
mianem osób niepe³nosprawnych,
spotykaj¹ utrudnienia na drodze swe-
go ludzkiego istnienia, której celem
jest dla ka¿dego cz³owieka spe³nione
¿ycie. Przeszkody te nale¿y pokonaæ
i szukaæ sensu cierpieñ dotkniêtych ni-
mi jednostek. Odnalezienie sensu cier-
pienia oznacza jednoczeœnie odnale-
zienie indywidualnego sensu ¿ycia,
którym jest osobiste szczêœcie ka¿dego
cz³owieka.

W zwi¹zku z rozwa¿aniami na temat
sensu egzystencji ludzkiej poddaje
Hanselmann dyskusji pojêcia „normal-
noœci, nienormalnoœci, anormalnoœci,
zdrowia, choroby itd.“.

Okreœlenia „normalnoœci – nienor-
malnoœci“ krytykuje i odrzuca jako
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nienaukowe i wartoœciuj¹ce. 
Pedagogikê specjaln¹ (Heilpädago-

gik) definiuje Hanselmann jako naukê
o nauczaniu, wychowaniu i opiece nad
dzieæmi, których cielesny i duchowy
rozwój zosta³ znacznie i d³ugotrwale
zahamowany przez czynniki indywi-
dualne i spo³eczne.

Do tych czynników, do których wy-
prowadza on jednoczeœnie klasyfikacjê
dzieci zahamowanych w rozwoju, zali-
cza Hanselmann nastêpuj¹ce:
1. s³aboœæ zmys³ów postrzegania

(u dzieci niewidomych, niedowidz¹-
cych, g³uchych, niedos³ysz¹cych,
g³uchoniewidomych),

2. zahamowanie rozwoju centralnego
uk³adu nerwowego (u dzieci lekko,
œrednio i ciê¿ko upoœledzonych
umys³owo),

3. neuropatyczna i psychopatyczna
konstytucja, choroby somatyczne,
kalectwa, b³êdy œrodowiskowe
(u dzieci trudnych wychowawczo).
Proponowan¹ przez siebie klasyfika-

cjê okreœla Hanselmann mianem przej-
œciowej i niepe³nej. Jest ona mimo tego
niezwykle wa¿na, gdy¿ jej g³ównym
zadaniem jest okreœlenie zakresu dzia-
³añ w dziedzinie pedagogiki specjalnej
(Heilpädagogik).

Jako podstawy ¿ycia duchowego,
a zarazem rozwoju cz³owieka rozumie
Hanselmann zasadnicze formy ludz-
kiej œwiadomoœci: postrzeganie, wolê
i uczucia. Te formy ludzkiej œwiado-
moœci s¹ nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹za-
ne i opieraj¹ siê na fakcie, i¿ cz³owiek
rozwija siê. Nastêpnym faktem oraz
przedmiotem rozwa¿añ w dziedzinie
pedagogiki specjalnej jest opisany wy-
¿ej problem zahamowañ rozwoju.

Okreœlenie pedagogika specjalna
(Heilpädagogik), które w dos³ownym
t³umaczeniu na jêzyk polski znaczy
„pedagogika lecznicza“, jest przez
Hanselmanna krytykowane. Leczenie
jest mianowicie zadaniem nie pedago-
ga, lecz lekarza. Lekarz zaœ w pew-

nych przypadkach nie mo¿e zahamo-
wañ rozwoju ca³kowicie wyleczyæ.
Równie¿ pedagog napotyka granice
mo¿liwoœci wychowawczych. Musi
wówczas u¿ywaæ metod, które w wy-
chowaniu w pe³ni rozwiniêtych dzieci
nie by³yby odpowiednie lub s¹ wrêcz
przeciwwskazane. G³ówny sens nazwy
„pedagogika lecznicza“ (Heilpädagogik)
widzi Hanselmann w po³¹czeniu sta-
rañ lekarzy i pedagogów dla dobra
dzieci z zahamowaniami rozwoju.

Hanselmann by³ blisko 20 lat profe-
sorem pedagogiki specjalnej na Uni-
wersytecie w Zurychu. Znane s¹ jego
liczne wyk³ady z ró¿nych dziedzin pe-
dagogiki specjalnej (Heilpädagogik). Od
1925 do 1941 r. wyk³ada³ Hanselmann
na Uniwersytecie w Zurychu podsta-
wy pedagogiki specjalnej. W roku 1941
przej¹³ te wyk³ady Paul Moor. W roku
1950 z³o¿y³ Hanselmann sw¹ profesurê
i przeszed³ w stan spoczynku.

Osi¹gniecia naukowe Hanselmanna
i dokonane przez niego uogólnienia
dotycz¹ce cech wspólnych osób nie-
pe³nosprawnych s¹ do dziœ aktualne
i spotykane, zarówno w teorii, jak
i praktyce pedagogiki specjalnej, nie
tylko niemieckojêzycznej.

Wiele miêdzynarodowych klasyfika-
cji osób niepe³nosprawnych opiera siê
ci¹gle jeszcze w du¿ej mierze na do-
robku Hanselmanna, czyli na opraco-
wanych przez niego podstawowych
formach œwiadomoœci, tzn. postrzega-
niu, woli i uczuciach. Klasyfikacje te,
choæ wielokrotnie ostro krytykowane,
jako stoj¹ce na przeszkodzie w inte-
gracji spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych, s¹ jednak do dziœ podstaw¹
struktur systemów kszta³cenia, wy-
chowania i opieki nad osobami niepe³-
nosprawnymi w wiêkszoœci krajów. 

Odzwierciedlenie pogl¹dów Han-
selmanna mo¿na znaleŸæ równie¿
w wielu koncepcjach diagnostyki
i orzekania w sprawach osób niepe³-
nosprawnych.

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
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WSPOMAGANIE ROZWOJU I RE-
HABILITACJA DZIECI Z GENE-
TYCZNIE UWARUNKOWANYMI
ZESPO£AMI ZABURZEÑ W³ady-
s³aw Dykcik, Andrzej Twardowski
(red.). Poznañ 2004

Publikacja jest efektem konferencji nau-
kowej nt. Wspomagania rozwoju dzieci
z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi ze-
spo³ami zaburzeñ, przygotowanej z inicja-
tywy prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej
przez Zak³ad Psychopatologii Dziecka
oraz Zak³ad Pedagogiki Specjalnej Wy-
dzia³u Studiów Edukacyjnych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w ramach zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie „GEN“ Europejskiego Zja-
zdu Rodzin Dzieci z Rzadkimi Zespo³ami
Chromosomowymi w Poznaniu, w dni-
ach 1-3 maja 2004 roku. Nie wszystkie za-
mieszczone artyku³y (jak we wstêpie
podkreœla jeden z redaktorów) stanowi¹
materia³ pokonferencyjny. Kilka tekstów
poœwiêconych metodom i programom
pracy z dzieæmi ze z³o¿onymi niespraw-
noœciami przygotowanych zosta³o spe-
cjalnie dla celów tej ksi¹¿ki.

W publikacji poruszone zosta³y wa¿ne
problemy dotycz¹ce wspomagania roz-
woju i rehabilitacji. Tematyka artyku³ów
koncertuj¹ce siê wokó³:
– wspomagania rozwoju dzieci z gene-

tycznie uwarunkowanymi zespo³ami
zaburzeñ,

– metod rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y
ze z³o¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹,

– doœwiadczeñ dotycz¹cych planowania
i programowania oddzia³ywañ terapeu-
tycznych wobec dzieci z ró¿nymi zaburze-
niami – nadpobudliwoœci¹ psychorucho-
w¹, g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹, autyzmem, pora¿eniem mózgo-
wym, zaburzeniami specyficznymi.

W zakresie ogólnych problemów wspo-
magania rozwoju dzieci z genetycznie
uwarunkowanymi zespo³ami zaburzeñ
poruszone zosta³y miêdzy innymi zaga-
dnienia:
1. Socjologicznych, psychologicznych i pra-

wnych uwarunkowañ oraz perspektyw in-
tegracji spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych w zjednoczonej Europie. Wolf Blo-
emers z Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Magdeburgu (Niemcy), nawi¹zuj¹c
do realizowanego w latach 2001–2002
roku projektu badawczego pt.: „Sytu-
acja spo³eczna osób niepe³nospraw-
nych w Europie Centralnej Wscho-
dniej w perspektywie autobiograficz-
nej“ podejmuje próbê okreœlenia pro-
blemów wykluczenia, odrzucenia i na
tym tle prezentacji deklarowanych
i inicjowanych rozwi¹zañ dotycz¹cych
integracji osób niepe³noprawnych. 

2. Sytuacji ¿yciowej osób z rzadkimi zespo³a-
mi genetycznymi. Annet van Betuw
z Chromosomowej Stacji Pomocy (Ho-
landia) analizuje wyniki miêdzynaro-
dowych realizowanych w ramach pro-
jektu „Europejska Unia“ w latach
2003–2004, których celem by³o prze-
prowadzenie diagnozy problemów
i potrzeb ludzi z rzadkimi zaburzenia-
mi chromosomowymi, ich rodziców,
rodzin i grup wsparcia oraz opracowa-
nie programu dalszych dzia³añ.

3. Potencja³u rozwojowego dzieci z genetycz-
nie uwarunkowanymi zespo³ami zaburzeñ.
Sabine Stengel-Rutkowski (Uniwersy-
tet w Monachium, Niemcy) i Lore An-
derlik (Puchheim, Niemcy) przedsta-
wiaj¹ wyniki badañ nad uwarunkowa-
nymi zespo³ami zaburzeñ i wskazuj¹
na koniecznoœæ nowego podejœcia
w procesie rehabilitacji.

4. Problemów i potrzeb rodzin dzieci niepe³-
nosprawnych. Ewa Pisula (Wydzia³ Psy-
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chologii, Uniwersytet Warszawski)
prezentuje wybrane wyniki badañ nad
potrzebami rodziców dzieci z zaburze-
niami rozwoju (miêdzy innymi dzieci
z zespo³em Downa, autyzmem). 

5. Warunków intensywnego wspomagania
rozwoju umys³owego. Edyta Gruszczyk-
-Kolczyñska z Akademii Pedagogiki
Specjalnej (Warszawa) wskazuje na
warunki, jakie musi spe³niæ proces
uczenia siê, aby mia³ moc intensywne-
go wspomagania rozwoju umys³owego
dzieci, m.in. na potrzebê korzystnego
dopasowania procesu uczenia siê do
potrzeb rozwojowych dziecka.

6. Udzia³u pe³nosprawnych rówieœników
w procesie rehabilitacji dzieci niepe³no-
sprawnych. Andrzej Twardowski z Za-
k³adu Psychopatologii Dziecka (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) przybli¿a pojêcia „ucze-
nie przez rówieœnika“ i „uczenie siê
z rówieœnikiem“ oraz prezentuje bada-
nia nad efektywnoœci¹ rówieœniczego
tutoringu i zasady przygotowania
rówieœników do roli tutorów.
Wszystkie artyku³y poruszaj¹ce proble-

my ogólne maj¹ nie tylko wartoœæ teore-
tyczn¹, ale (co szczególnie wymaga pod-
kreœlenia) tak¿e praktyczn¹. Czytelnik
znajdzie tam rzetelne i aktualne wiado-
moœci na temat procesu wspomagania
rozwoju, a tak¿e jego kontekstów. Osoby
poszukuj¹ce gotowych rozwi¹zañ czy te¿
inspiracji do prowadzenia procesu wspo-
magania rozwoju i rehabilitacji te¿ nie
bêd¹ czu³y siê zawiedzone. Odnajd¹ kon-
kretne, maj¹ce praktyczny charakter,
pomys³y mo¿liwe do wykorzystania
w praktyce zawodowej. 

Kolejne artyku³y zamieszczone w pu-
blikacji s¹ opisem metod rehabilitacji
dzieci i m³odzie¿y ze z³o¿on¹ niepe³no-
sprawnoœci¹. Danuta Kopeæ (Zak³ad Pe-
dagogiki Specjalnej, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu) pre-
zentuje przegl¹d metod, najbardziej przy-
datnych (w opinii autorki ) w pracy
z osobami ze z³o¿onymi niepe³nospraw-

noœciami. Wybrane metody rehabilitacji
przedstawione zosta³y wed³ug okreœlone-
go schematu: a) typ oddzia³ywañ, b) cele,
c) wybrane metody, d) uwagi ogólne do-
tycz¹ce stosowania metod, co u³atwia
percepcjê treœci. W kolejnej czêœci publi-
kacji nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych na 103 w Poznaniu – Dorota Bile-
wicz, Beata Depczyñska, Katarzyna Lau-
sch i Paulina Roszak – prezentuj¹ wyko-
rzystanie wybranych metod w terapii
i rehabilitacji uczniów z g³êbok¹ niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹: stymulacji
polisensorycznej, komunikacji wspieraj¹-
cej i wspomagaj¹cej oraz kinezyterapii
i fizykoterapii. Problem wykorzystania
metod komunikacji wspomagaj¹cej i al-
ternatywnej podjêty zosta³ tak¿e przez
Magdalenê Grycman z Samodzielnego
Publicznego Oœrodka Terapii i Rehabilita-
cji dla Dzieci w Kwidzynie. Autorka pre-
zentuje osi¹gniêcia komunikacyjne piê-
ciorga dzieci, wskazuj¹c wzrost ich kom-
petencji komunikacyjnych dziêki zastoso-
waniu wspomagaj¹cych sposobów poro-
zumiewania siê. Za³¹cznikiem do artyku-
³u jest PROFIL KOMUNIKACYJNY opra-
cowany przez Magdalenê Grycman i Ka-
tarzynê Kanieck¹. Prezentacj¹ metody ko-
munikacji jest tak¿e artyku³ Bogus³awy
Kaczmarek z Zak³adu Psychopatologii
Dziecka Uniwersytetu A. Mickiewicza
w Poznaniu. Opisuj¹c metodê Makaton,
autorka wskazuje mo¿liwoœæ jej wykorzy-
stania w procesie wspomagania porozu-
miewania siê dzieci z zaburzeniami mowy
i jêzyka. 

Anna Jakoniuk-Diallo (Zak³ad Psycho-
patologii Dziecka Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu) opisuje wy-
korzystanie metody audytywno-werbal-
nej w terapii dzieci z genetycznie warun-
kowanymi zaburzeniami rozwoju.

Zainteresowanie autorów publikacji
komunikacj¹ alternatywn¹ i wspomaga-
j¹c¹ mo¿e œwiadczyæ o postrzeganiu ko-
munikacji jako jednego z najwa¿niej-
szych obszarów wspomagania rozwoju
dziecka, z jednej strony, ale tak¿e
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i o mnogoœci problemów, na jakie napo-
tykamy w komunikacji z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹
czy te¿ g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹. Wymiana doœwiadczeñ spe-
cjalistów, maj¹cych w³asne doœwiadcze-
nia w tym zakresie, jest zatem niezwy-
kle cenna. 

Wœród sposobów wspomagania roz-
woju i rehabilitacji opisanych w publika-
cji znajdziemy tak¿e aktywnoœæ rysunko-
w¹. Jej zastosowanie we wspomaganiu
rozwoju poznawczego dzieci z genetycz-
nie uwarunkowanymi zespo³ami zabu-
rzeñ prezentuje Maria Paula Stasiakie-
wicz z Zak³adu Psychopatologii Dziecka
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

Pozosta³e artyku³y stanowi¹ wymianê
doœwiadczeñ dotycz¹cych planowania
i programowania oddzia³ywañ terapeu-
tycznych wobec dzieci z ró¿nymi zabu-
rzeniami: nadpobudliwoœci¹ psychoru-
chow¹, g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹, autyzmem, pora¿eniem
mózgowym, zaburzeniami specyficzny-
mi. Czytelnik znajdzie tu informacje na
temat:
1. Kierunków oddzia³ywañ rehabilitacyjno-

-wychowawczych w Zespole Szkó³ Specjal-
nych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
w Poznaniu. Doœwiadczenia swoje pre-
zentuj¹ Katarzyna Lausch i Krzysztof
M. Lausch. 

2. Pracy z dzieckiem z objawami nadpobudli-
woœci psychoruchowej. Hanna Kubiak
(Zak³ad Psychopatologii Dziecka, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu) przybli¿a czytelnikowi pojêcie,
kryteria klasyfikacyjne nadpobudliwo-
œci psychoruchowej wg DSM IV, przy-
czyny nadpobudliwoœci psychorucho-
wej a tak¿e system oddzia³ywañ korek-
cyjno-wychowawczych wspieraj¹cych
rozwój dziecka z ADHD. 

3. Konstruowania programów terapeutycz-
nych. El¿bieta Olszak i Monika Chróst
z Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej

w Poznaniu prezentuj¹ procedurê two-
rzenia programu terapeutycznego
w oparciu o doœwiadczenia nauczycieli
terapeutów poznañskiego oddzia³u dla
dzieci z autyzmem.

4. Pracy z osobami z zespo³em Hallervorde-
na-Spatza. Anna Drozdowicz (Zak³ad
Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu) cha-
rakteryzuje, a nastêpnie dzieli siê
z czytelnikiem refleksjami z prowadzo-
nych indywidualnie zajêæ z rodzeñ-
stwem dotkniêtym tym rzadkim zespo-
³em chromosomowym.

5. Wspó³pracy specjalistów i rodziców w pro-
cesie wspomagania rozwoju. Maria Graliñ-
ska (Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
Konin) prezentuje artyku³ poœwiêcony
wspó³pracy logopedów i rodziców
w procesie stymulacji mowy u dzieci ze
specyficznym rozwojem mowy .
W koñcowej czêœci publikacji zamie-

szczony zosta³ artyku³ Hanny Maciejew-
skiej (Stowarzyszenie „GEN“ w Pozna-
niu) o dzia³alnoœci Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycz-
nymi „GEN“, a tak¿e tekst opracowany
przez Rafa³a Jaworskiego przedstawiaj¹-
cy sytuacjê prawn¹ osób niepe³nospraw-
nych po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej. 

Publikacja zawiera zestaw praktycz-
nych informacji przydatnych rodzicom
dzieci niepe³nosprawnych.

Ksi¹¿kê polecam wszystkim osobom
zainteresowanym wspomaganiem roz-
woju dzieci z zaburzeniami uwarunko-
wanymi genetycznie – rodzicom, peda-
gogom specjalnym, psychologom, leka-
rzom, pracownikom socjalnym, logope-
dom, rehabilitantom i studentom.
W moim odczuciu, jest to bardzo warto-
œciowa pozycja i ubolewam, ¿e warto-
œciowa publikacja ukazuje siê w tak ma-
³ym nak³adzie (1500 egz.), przez co nie-
w¹tpliwie dotarcie do niej dla wielu za-
interesowanych bêdzie utrudnione.

Barbara Marcinkowska
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Ma³gorzata Kupisiewicz: PROBLE-
MATYKA PEDAGOGIKI SPECJAL-
NEJ NA £AMACH CZO£OWYCH
POLSKICH PERIODYKÓW PEDA-
GOGICZNYCH PO II WOJNIE
ŒWIATOWEJ. Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 2005, ss. 117.

Prezentowana pozycja obszernie i wy-
czerpuj¹co traktuje o kompleksowo ujê-
tych zagadnieniach pedagogiki specjalnej
w wybranych polskich periodykach pe-
dagogicznych – „Kwartalniku Pedago-
gicznym“, „Ruchu Pedagogicznym“,
„Edukacji“ i „Nowej Szkole“ – w okresie
po II wojnie œwiatowej. Podjêta proble-
matyka dotyczy bardzo wa¿nego i rzad-
ko omawianego zagadnienia. Analizowa-
ny przez autorkê materia³ (rozprawy, ar-
tyku³y, komunikaty z badañ i recenzje)
obejmuje 358 publikacji i odnosi siê do
wszystkich dziedzin pedagogiki specjal-
nej: pedagogiki osób niepe³nosprawnych
intelektualnie (oligofrenopedagogiki),
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, peda-
gogiki terapeutycznej, a tak¿e pedagogiki
dzieci z autyzmem, logopedii i edukacji
integracyjnej osób niepe³nosprawnych. 

M. Kupisiewicz w swojej ksi¹¿ce
przedstawia rozwój przedmiotu i metod
badañ pedagogiki specjalnej, celów wy-
chowania i rehabilitacji osób niepe³no-
sprawnych oraz g³ównych idei i zaleceñ
strategicznych, prezentowanych przez
wybitnych przedstawicieli tej dyscypli-
ny. W analizowanych periodykach pu-
blikowali swoje prace najwybitniejsi
przedstawiciele polskiej pedagogiki spe-
cjalnej, poczynaj¹c od Marii Grzego-
rzewskiej, Janiny Doroszewskiej, Stani-
s³awa Jedlewskiego, Aleksandra Hulka i
innych. Autorka omawia te¿ zakres i for-
my kszta³cenia pedagogów specjalnych
po II wojnie œwiatowej. Cech¹ charakte-
rystyczn¹, jak równie¿ du¿¹ zalet¹ pre-
zentowanej pracy jest próba komplekso-
wego i usystematyzowanego opracowa-
nia tak obszernej problematyki. Wnikli-

wa analiza mo¿e byæ pomocna w ocenie
stanu pedagogiki specjalnej w ró¿nych
przedzia³ach czasowych oraz w okreœle-
niu kierunków dalszego rozwoju tej dys-
cypliny naukowej.

Omawiana pozycja ksi¹¿kowa sk³ada
siê z czterech rozdzia³ów. W pierwszym
z nich przedstawiona jest problematyka
pedagogiki specjalnej na ³amach „Kwar-
talnika Pedagogicznego“ w latach
1956–2003. Analiza 170 zeszytów, poz-
woli³a na dotarcie do 84 publikacji z za-
kresu pedagogiki specjalnej. Wszystkie
publikacje szczegó³owo pogrupowano
tematycznie i omówino.

Rozdzia³ drugi przedstawia problema-
tykê pedagogiki specjalnej poruszan¹ na
³amach „Ruchu Pedagogicznego“ w la-
tach 1945–2003. Autorka przedstawi³a
rys historyczny czasopisma oraz pogru-
powa³a tematycznie i szczegó³owo
omówi³a wszystkie publikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej, które siê w nim
ukaza³y.

Rozdzia³ trzeci dotyczy problematyki
pedagogiki specjalnej na ³amach „Eduka-
cji“ w latach 1983–2003. M. Kupisiewicz
przejrza³a wszystkie numery periodyku
z tego okresu (w sumie 80 pozycji). Zna-
laz³a i wnikliwie omówi³a 28 publikacji z
zakresu pedagogiki specjalnej, które w
zdecydowanej wiêkszoœci dotycz¹ peda-
gogiki resocjalizacyjnej.

W rozdziale czwartym autorka przed-
stawi³a problematykê pedagogiki specjal-
nej na ³amach „Nowej Szko³y“ w latach
1945–2003. Omawiane czasopismo jest
periodykiem, w którym prezentowane s¹
pogl¹dy teoretyków i praktyków z zakre-
su pedagogiki (w tym równie¿ pedagogi-
ki specjalnej) na temat przeobra¿eñ i per-
spektyw polskiego systemu oœwiatowego
oraz ich opinie dotycz¹ce zastosowania w
praktyce teorii pedagogicznych. Autorka
przejrza³a a¿ 646 numerów tego czasopi-
sma i znalaz³a w nich tylko 163 artyku³y
z zakresu pedagogiki specjalnej. Ich
szczegó³owa analiza daje czytelnikowi
znacz¹cy, porz¹dkuj¹cy i systematyzuj¹-
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cy wgl¹d w przesz³oœæ, przeobra¿enia, te-
raŸniejszoœæ oraz perspektywy rozwoju
teorii i praktyki poszczególnych dzia³ów
pedagogiki specjalnej.

Pracê koñczy interesuj¹ca dyskusja w
formie próby syntezy otrzymanych wy-
ników i analiz tematycznych poszczegól-
nych artyku³ów. Przedstawiony powy¿ej
zakres zagadnieñ daje œwiadectwo
ogromnej rozleg³oœci podejmowanej w
omawianej ksi¹¿ce problematyki, co w
po³¹czeniu z przejrzystym stylem narra-
cji stanowi o jej du¿ej wartoœci.

Cennym uzupe³nieniem publikacji jest
pe³na bibliografia cytowanych prac,
umieszczona po ka¿dym rozdziale. Czy-
telnik znajdzie w niej wiele publikacji,
które pozwol¹ mu na pog³êbienie wiedzy
z poszczególnych zakresów pedagogiki
specjalnej. 

W podsumowaniu nale¿y podkreœliæ,
¿e praca spe³nia swe za³o¿enie i stanowi
wartoœciow¹ lekturê dla osób pragn¹-
cych dok³adniej zapoznaæ siê z proble-
matyk¹ pedagogiki specjalnej poruszan¹
w polskich periodykach pedagogicz-
nych. Recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje na
wyró¿nienie, tak ze wzglêdu na wybór
treœci, jak i sposób ich zaprezentowania.
Przede wszystkim zaœ powinni zaintere-
sowaæ siê ni¹ pedagodzy specjalni, psy-
chologowie, studenci pedagogiki specjal-
nej i inne osoby zawodowo zaintereso-
wane problematyk¹ osób niepe³nospraw-
nych. Treœci zawarte w ocenianej publi-
kacji maj¹ wysok¹ wartoœæ poznawcz¹,
mog¹ stanowiæ inspiracjê dla poszuki-
wañ badawczych z zakresu pedagogiki
specjalnej. Mog¹ wp³yn¹æ na doskonale-
nie warsztatu pracy, zarówno w sferze
teorii, jak i stosowanej praktyki. 

Recenzowana publikacja zas³uguje na
uwagê ze wzglêdu na wieloaspektowe
ujêcie zagadnieñ w niej prezentowanych.
Lektura omawianej pozycji z pewnoœci¹
inspiruje do przemyœleñ i zastanowienia
siê nad wybranymi problemami pedago-
giki specjalnej. Doskonale spe³nia posta-
wione przed ni¹ zadanie i jest w pe³ni

godna polecenia. Praca ta umacnia czy-
telnika w przekonaniu, i¿ ka¿dy jest w
swej dzia³alnoœci twórc¹, a wiadomoœci
w niej przedstawione warte s¹ bli¿szego
poznania i wykorzystania w bezpoœre-
dniej pracy pedagogicznej.

Bernadeta Szczupa³

K. J. Zab³ocki, D. Gorajewska (red.):
PEDAGOGIKA SPECJALNA – KON-
TYNUACJA TRADYCJI DLA PRZY-
SZ£OŒCI. Wyd. APS, Warszawa 2004,
ss. 155

Omawiana publikacja zawiera refera-
ty i komunikaty naukowe o charakterze
interdyscyplinarnym, wyg³oszone pod-
czas konferencji zorganizowanej w Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej w ramach
obchodów Europejskiego Roku Osób
Niepe³nosprawnych. Celem konferencji
by³a wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy
instytucjami i osobami zajmuj¹cymi siê
ró¿nymi dziedzinami edukacji i rehabi-
litacji osób niepe³nosprawnych, a zw³a-
szcza analiza problemów zwi¹zanych z
oddzia³ywaniem tradycji i wspó³cze-
snoœci na oblicze pedagogiki specjalnej.
Konferencja obejmowa³a dwie sesje te-
matyczne – „Tradycja i wspó³czesnoœæ
w polskiej pedagogice specjalnej“ oraz
„Osoby niepe³nosprawne – ¿ycie i edu-
kacja dla przysz³oœci“. 

Prezentowan¹ pozycjê otwiera arty-
ku³ E. Tomasik dotycz¹cy pojêcia przy-
jaŸni ujmowanej w aspekcie teoretycz-
nym jak i czysto praktycznym w peda-
gogice Marii Grzegorzewskiej. 

W czasach obecnych cz³owiekowi ci¹-
gle towarzyszy poczucie zagro¿enia
wynikaj¹ce z doniesieñ o wybuchach
nowych konfliktów zbrojnych w ró¿-
nych czêœciach œwiata, atakach terrory-
stycznych, przemocy fizycznej i psy-
chicznej obecnej w rodzinach, szko³ach,
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miejscu pracy; w tym kontekœcie szcze-
gólnie aktualny wydaje siê wiêc byæ ar-
tyku³ K.J. Zab³ockiego przedstawiaj¹cy
wp³yw konfliktów zbrojnych i przemo-
cy na powstawanie niepe³nosprawnoœci
oraz ich negatywne oddzia³ywanie na
osoby bêd¹ce ju¿ niepe³nosprawnymi.
Autor podkreœla znaczenie wspó³cze-
œnie funkcjonuj¹cego spo³ecznego mo-
delu niepe³nosprawnoœci, który indywi-
dualny problem niepe³nosprawnoœci
osadza w ramach spo³eczeñstwa, wska-
zuj¹c nie tylko na indywidualne ograni-
czenia jednostki, ale tak¿e na niewy-
starczaj¹ce formy organizacji i funkcjo-
nowania spo³eczeñstwa jako przyczyny
powstawania niepe³nosprawnoœci. 

Tematem artyku³u J. £ukjaniuk s¹
wspó³czesne koncepcje personalistycz-
ne stawania siê osob¹ uzale¿nion¹,
których znajomoœæ w ocenie autorki
mo¿e byæ szczególnie u¿yteczna w pra-
cy profilaktycznej i terapeutycznej. 

Zwiêz³y przegl¹d materia³u teore-
tycznego dotycz¹cego roli wsparcia
spo³ecznego w procesie wychowania, w
tym omówienie jego rodzajów i Ÿróde³,
znaczenia rodziny i grupy rówieœniczej,
pozytywnych i negatywnych funkcji
wiêzów spo³ecznych, odnaleŸæ mo¿na
w artykule J. Bieleckiego.

W interesuj¹cy sposób zosta³ ujêty w ar-
tykule J. Plachy problem odkrycia warto-
œci wiary w Boga w procesie rewalidacji
osób niepe³nosprawnych. Wzbogaceniem
czêœci teoretycznej artyku³u s¹ przytacza-
ne przez autora – pochodz¹ce z jego wie-
loletniej praktyki zawodowej – wypowie-
dzi osób niewidomych na temat znacze-
nia w ich ¿yciu wiary religijnej oraz wyni-
ki ankiety dotycz¹cej tego zagadnienia
przeprowadzonej z m³odzie¿¹ z Zak³adu
dla Niewidomych w Laskach.

Aktualny stan rozwi¹zañ formalno-
prawnych reguluj¹cych organizacjê i
funkcjonowanie instytucji, organizacji i
placówek dzia³aj¹cych na rzecz doro-
s³ych osób niepe³nosprawnych przed-
stawi³ J. Stochmia³ek. 

Szczególnie nurtuj¹c¹ kwestiê sytua-
cji osób niepe³nosprawnych na rynku
pracy w naszym kraju wnikliwie przea-
nalizowa³a w swoim artykule B. Szczu-
pa³. 

Artyku³ L. Marsza³ek zawiera omó-
wienie wyników badañ na temat pe³-
nionych przez kobiety niepe³nosprawne
ról rodzinnych; badania wykaza³y, ¿e
struktury systemów wartoœci pe³no-
sprawnych i niepe³nosprawnych kobiet
nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zasadniczo
oraz ¿e wartoœci zwi¹zane z rol¹ ¿ony
i matki zajmuj¹ w nich podobne miej-
sce. Autorka wskazuje na istnienie zja-
wiska spo³ecznej stygmatyzacji kobiet
niepe³nosprawnych oraz podaje propo-
zycje dzia³añ zwalczaj¹cych i zapobie-
gaj¹cych temu zjawisku.

Edukacja i rehabilitacja osób niewido-
mych i s³abo widz¹cych to obszar zain-
teresowañ E. £obacz, która omówi³a
œwiatowe tendencje we wspó³czesnej ty-
flopedagogice oraz M. Papliñskiej
przedstawiaj¹cej w swoim artykule wy-
brane metody nauczania brajla osób nie-
widomych, ociemnia³ych i widz¹cych.

Mo¿liwoœci praktycznego zastosowa-
nia mediów w kszta³ceniu osób niepe³-
nosprawnych w ró¿nych systemach
edukacyjnych to temat referatu D. Go-
rajewskiej „Media a integracja – mo¿li-
woœci i oczekiwania“. 

Publikacjê zamyka artyku³ J. Kuczyñ-
skiej-Kwapisz prezentuj¹cy historiê po-
wstania i rozwoju Ko³a Pedagogiki Spe-
cjalnej im. M. Grzegorzewskiej, które od
ponad dwudziestu lat prê¿nie dzia³a w
APS, skutecznie ³¹cz¹c historyczn¹ tra-
dycjê z wyzwaniami wspó³czesnej pe-
dagogiki specjalnej. 

Z uwagi na interdyscyplinarny cha-
rakter referatów zawartych w recenzo-
wanej pozycji bêdzie ona z pewnoœci¹
ciekaw¹ lektur¹ dla wszystkich zajmu-
j¹cych siê zawodowo kszta³ceniem i re-
habilitacj¹ osób niepe³nosprawnych. 

Kornelia Czerwiñska


