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OD REDAKCJI

W lipcu 2005 roku rozpoczęliśmy razem z Autorami i Czytelnikami spotka-
nia naukowe na łamach naszego czasopisma. Zgodnie z założeniem koncepcyj-
nym teoria, empiria, relacje z wydarzeń skupiają się na problemach dotyczą-
cych niepełnosprawności i spraw ważnych czy nawet najważniejszych dla osób
z niepełnosprawnością. Problemy te zakreślają coraz szerszy krąg działań
diagnostycznych, socjalnych, prawnych, rehabilitacyjnych. Według narodowego
spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku liczba osób niepełno-
sprawnych w Polsce wynosi 5.456,7 tys., co stanowi 14,3 procent ludności.
Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełnospraw-
ną lub za taką się uważa.

Wszelkie działania diagnostyczne, edukacyjne, socjalne, prawne czy rehabili-
tacyjne wymagają oparcia na mocnych fundamentach terminologii i ustale-
niach definicyjnych. Należy jednak zauważyć, że mimo trwających od dłuższe-
go czasu starań, nie ma jednej definicji niepełnosprawności. Z tego faktu
wynikają zróżnicowane prawne podstawy statusu osoby niepełnosprawnej
i systemy orzekania o niepełnosprawności. Aktualnie w wielu krajach Unii
Europejskiej funkcjonuje kilka definicji niepełnosprawności używanych do
różnych celów, np. rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnie-
nia, opieki medycznej, edukacji.

W porządkowaniu terminologii i definiowaniu kluczowych pojęć związa-
nych z niepełnosprawnością ważną rolę spełnia Światowa Organizacja Zdro-
wia1. Opracowany przez tę organizację biopsychospołeczny model niepełno-
sprawności ujmuje człowieka jako istotę złożoną, a niepełnosprawność uznaje
nie tylko za właściwość osoby, ale również zespół ograniczających warunków
środowiska społecznego i fizycznego (barier społecznych, ekonomicznych,
prawnych, architektonicznych, urbanistycznych), które powodują trudności
w funkcjonowaniu. Zgodnie z założeniami biopsychospołecznej koncepcji
niepełnosprawności człowiek funkcjonuje na trzech poziomach: biologicznym,
jednostkowym i społecznym2. Człowiek pełnosprawny funkcjonuje na pozio-
mie ustalonym przez przyjęte normy lub standardy zdrowotne oraz uznane

1 Zob. International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of
Disablement and Functioning. (1997). Geneva: World Health Organisation.

2 Ustun, T.B. (1998). Towards a Common Language for Functioning and Disablement: ICIDH-2.
The International Classification of Impairments, Activities and Participation. Geneva: World
Health Organisation.
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w danym społeczeństwie formy zachowania się. Istotę niepełnosprawności
stanowi odchylenie od normalnego funkcjonowania na jednym, dwóch lub
trzech poziomach. Odchylenie na poziomie biologicznym może dotyczyć znie-
sienia, ograniczenia lub zaburzenia funkcji organizmu. Odchylenie na poziomie
jednostkowym lub osobowym dotyczy ograniczenia aktywności i działania.
Odchylenie na poziomie społecznym związane jest z ograniczeniem uczestnic-
twa w życiu ogółu. Zgodnie z biopsychospołeczną koncepcją niepełnosprawnoś-
ci istotą rehabilitacji jest ułatwienie, w miarę możliwości, funkcjonowania
osobie jako organizmowi biologicznemu oraz zapewnienie jej skutecznej aktyw-
ności jednostkowej i społecznej. Takie zamierzenie wymaga rzetelnych analiz
teoretycznych, terminologicznych, koncepcyjnych. Muszą być one wzmacniane
uzasadnionymi metodologicznie badaniami empirycznymi z obszaru medycyny,
psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, z niezbędną refleksją filozoficzną
nad statusem i kondycją osoby niepełnosprawnej.

Złożony problem niepełnosprawności powoduje, że trudno wyznaczyć sku-
teczne rozwiązania w ramach tylko jednej dyscypliny naukowej, stąd też poszu-
kujemy rozwiązań interdyscyplinarnych. Interdyscyplinarność stwarza jednak
pewne ograniczenia, a niekiedy utrudnienia w porozumiewaniu się, w tym także
w jednoznacznym rozumieniu istotnych terminów, szczególnie w języku obcym.
Z tych też względów wprowadzamy do naszego czasopisma suplement termi-
nologiczny, w którym zamieszczamy istotne definicje, określenia, wyjaśnienia
podstawowych pojęć (również w języku angielskim) zawartych w aktualnym
numerze. Sądzimy, że wyeksponowanie i zdefiniowanie istotnych terminów
stwarza płaszczyznę porozumienia ponad granicami dyscyplin naukowych
i ponad granicami lingwistycznymi.

Do tworzenia drugiego numeru czasopisma zaprosiliśmy przedstawicieli
różnych dziedzin naukowych. Prezentują oni artukuły o problemach rozwojo-
wych, niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych. Czytelnik znajdzie tu
wypowiedzi z kręgu pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, medycyny,
prawa. Zapraszamy zatem do rozważań nad „nowym, wspaniałym światem”
analizowanym z punktu widzenia osiągnięć genetycznych nauk medycznych, do
refleksji nad tworzeniem „teatru dla życia”, rehabilitacji przez teatr, a także nad
wykorzystaniem sztuki w rehabilitacji osób z wadami słuchu. W nurcie rozwa-
żań o kreatywności przybliżone zostanie także zagadnienie aktywności twórczej
w adaptacji do starości. W części przeglądowej odkryjemy przed Czytelnikami
możliwości wspomagania rozwoju dzieci wolniej rozwijających się w skupianiu
uwagi i w świadomym zapamiętywaniu cenne interpretacje i propozycje
zastosowań. Zapoznamy również z koncepcjami teoretycznymi i wynikami
dotychczasowych badań nad poczuciem samotności młodzieży niepełnospraw-
nej. Analizy empiryczne tego numeru czasopisma wprowadzą Czytelnika
w obszary prawne zagadnienia ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną. Opracowanie z kręgu nauk medycznych pozwoli ujrzeć depre-
sje i samobójstwa w wymiarze psychopatologicznym, biologicznym i społecz-
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nym. Następny artykuł części badawczej podejmuje zagadnienie depresyjności
gimnazjalistów z uwzględnieniem wskaźników rozpowszechnienia się tego
zjawiska wśród uczniów szkół specjalnych i ogólnodostępnych. Zaprezentowane
wyniki badań nad jakością życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
mogą posłużyć jako pożyteczna koncepcja budowania programów rehabilitacji
społecznej.

Takie zestawienie kręgów analiz teoretycznych i prezentacji wyników badań
drugiego numeru czasopisma podkreśla założenie koncepcyjne, jakim jest inter-
dyscyplinarność; w centrum teorii i empirii znajduje się osoba niepełnosprawna.
Interdyscyplinarność jest próbą integrowania różnych spojrzeń naukowych
i sądzimy, że stwarza szansę na budowanie bogatszej, całościowej prawdy
o życiu i możliwościach osoby niepełnosprawnej.
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„CZŁOWIEK-NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ-SPOŁECZEŃSTWO”

Nr 2, 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

PIOTR WĘGLEŃSKI

NOWY, WSPANIAŁY ŚWIAT1

Tytuł tego artykułu nawiązuje do wspaniałego świata Huxleyowskiego,
jakiego za sprawą rozwoju nauki i technologii możemy się spodziewać. Nie
będzie to jednak wizja katastroficzna. Rozważania będą dotyczyły przede
wszystkim genetyki, gdyż ta dziedzina i jej zastosowania, jak żadna inna, poru-
szyła w ostatnim dziesięcioleciu ludzką wyobraźnię. Z jej rozwojem wiąże się
wielkie nadzieje, ale też i obawy.

Zaczęło się wszystko niewinnie ponad 100 lat temu morawski zakonnik
Grzegorz Mendel krzyżował groszki i wykazał, że istnieją odpowiedzialne za
dziedziczenie cech „zawiązki dziedziczności”, które później nazwano genami.
Odkrycie to przeszło bez większego echa, podobnie jak prace Morgana, który
wykazał, że geny mieszczą się w określonych strukturach komórkowych
chromosomach. Również bez echa przeszło odkrycie, że geny są zbudowane
z konkretnego związku chemicznego, DNA. Większe wrażenie wywarła dopiero
słynna podwójna spirala Watsona i Cricka. Uczeni ci w roku 1953 zapropono-
wali model budowy DNA i sposób jego odtwarzania się. Wkrótce po tym
rozszyfrowano kod genetyczny, czyli poznano sposób zapisania w DNA infor-
macji o budowie białek, co oznacza, że dowiedzieliśmy się, w jaki sposób geny
determinują nasze cechy.

Od połowy lat 70. wiedzieliśmy już o DNA i białkach tak dużo, że mogli-
śmy zacząć manipulować materiałem genetycznym i przez to dowolnie kształto-
wać cechy żywych organizmów. Powstała nowa dziedzina genetyki inżynieria
genetyczna, dzięki której nastąpiło ogromne przyspieszenie rozwoju samych
nauk biologicznych oraz otworzyły się szerokie możliwości zastosowania gene-
tyki w rolnictwie, medycynie, przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceu-

1 Tekst stanowi autoryzowaną wersję wykładu inauguracyjnego wygłoszonego w roku akademic-
kim 2005/2006 na UW i w AM w Warszawie przez Prof. dra hab. P. Węgleńskiego, rektora UW
w latach 1999−2005.
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tycznym, w ochronie środowiska itd. Ogromne możliwości genetyki, zwłaszcza
w kontekście manipulowania genami człowieka i perspektywy klonowania
ludzi, wywołały gwałtowne dyskusje.

Nie przesądzając rezultatu tych dyskusji, jedno jest pewne: wiemy teraz
o wiele więcej o nas samych. Dzięki inżynierii genetycznej stało się możliwe,
między innymi, poznanie pełnego zapisu genetycznego człowieka. Zapis ten to
3,3 miliarda nukleotydów, elementów, z których zbudowany jest DNA i z któ-
rych zbudowanych jest ponad trzydzieści tysięcy naszych genów.

Wysiłek, jaki włożono w poznanie zapisu genetycznego człowieka, był
ogromny. Przez kilka lat pracowały nad tym projektem tysiące ludzi a koszto-
wał on więcej niż wysłanie człowieka na Księżyc w misji Apollo. Nie były to
pieniądze zmarnowane. Phil Collins, szef projektu sekwencjonowania ludzkiego
genomu, twierdzi, że dzięki projektowi otrzymaliśmy jednocześnie trzy bezcen-
ne podręczniki:

Pierwszy to coś w rodzaju schematu działania ludzkich komórek i całego
organizmu.

Drugi to podręcznik medycyny, z którego możemy się dowiedzieć, które
geny odpowiadają za określone choroby. Co jest nabyte a co odziedziczone.
Collins twierdzi, że do roku 2010 będziemy znali podłoże genetyczne wszyst-
kich chorób. Ta wiedza do roku 2020 pozwoli na opracowanie skutecznych
metod leczenia wszystkich najważniejszych chorób. Po roku 2020 zacznie się
era medycyny zindywidualizowanej, kiedy każdy człowiek będzie mógł się
dowiedzieć, co mu grozi, czego powinien się wystrzegać.

Trzeci to podręcznik historii, pokazujący naszą przeszłość, nasze pochodze-
nie, nasze miejsce wśród innych żywych istot zamieszkujących Ziemię.

Pominę pierwszy podręcznik, zajmę się dwoma pozostałymi.
Co wnosi współczesna genetyka do medycyny? Przede wszystkim sporą

liczbę nowych leków, szczepionek i odczynników diagnostycznych. Produkty
inżynierii genetycznej od lat znajdują się w powszechnym użyciu. Szczepionki
na żółtaczkę i inne choroby zakaźne są wytwarzane dzięki tzw. rekombinowa-
nemu DNA, podobnie jak wiele leków, np. insulina stosowana przy cukrzycy,
czynnik krzepliwości krwi stosowany przy leczeniu hemofilii, hormon wzrostu
stosowany przy leczeniu karłowatości i do przyśpieszania gojenia się ran itd.
Wszystkie te leki powstają w drodze manipulacji genetycznych, polegających
na wyodrębnieniu ludzkiego genu lub zsyntetyzowaniu go chemicznie i wpro-
wadzeniu do innego organizmu, np. bakterii, w której produkowane jest po-
trzebne nam białko, np. insulina. Ogromna większość środków diagnostycznych
służących do diagnozowania chorób dziedzicznych to produkty inżynierii gene-
tycznej. Tak samo jest z diagnostykami służącymi do identyfikacji mutacji
w genach odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów.

Pozyskane dzięki inżynierii genetycznej nowe leki nie były na ogół kontes-
towane. Poważne zastrzeżenia natomiast pojawiają się, gdy inżynieria genetycz-
na jest stosowana nie w odniesieniu do bakterii, roślin czy myszy, lecz człowie-
ka. Mam na myśli zabiegi nazywane t e r a p i ą g e n o w ą .
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Koncepcja tego typu terapii jest prosta: jeżeli choroba wynika z uszkodzenia
jakiegoś genu, to można tę chorobę wyleczyć, wprowadzając do organizmu
chorego gen prawidłowy. Z kolei jeżeli choroba jest wynikiem nadmiernej
aktywności jakiegoś genu, to mamy sposoby na to, by gen ten zablokować czy
wyciszyć.

Terapię genową stosowano już na świecie w kilku tysiącach przypadków,
wyłącznie w sytuacjach, gdy choroba była bardzo ciężka i nie było skutecznych
sposobów jej leczenia. Dla przykładu, zastosowano ją w Stanach Zjednoczo-
nych i we Francji do wyleczenia dzieci mających zespół SCID chorobę pole-
gającą na całkowitym braku odporności. Obecnie w Stanach Zjednoczonych
i w Europie agencje krajowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i stronę etycz-
ną praktyk medycznych zaakceptowały ponad 400 protokółów klinicznych
terapii genowej dla szerokiego spektrum chorób od hemofilii po Alzheimera.
Większość tych protokółów dotyczy jednakże chorób nowotworowych.

Można twierdzić, że terapia genowa jest nadzieją medycyny XXI wieku.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to dopiero początki i nie ma
takiej choroby, w której leczeniu stosowana by była dziś jako zabieg rutynowy.
Co więcej, zarówno techniczna i organizacyjna strona tych zabiegów, jak i ich
koszt będą przez wiele lat poważnym wyzwaniem dla medycyny.

Jako konkretny przykład odpowiedzi na pytanie, co wnosi współczesna
genetyka do medycyny, krótko przedstawię postępy w opracowywaniu metod
terapii genowej dla dwóch chorób raka prostaty oraz miażdżycy. Wybrałem te
dwa przykłady, gdyż rak prostaty jest wśród chorób nowotworowych drugim po
raku płuc powodem śmierci mężczyzn (w USA umiera rocznie 200 tys. ludzi),
a choroby serca zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich przyczyn umieral-
ności.

Tydzień temu w Internecie na hasło prostate cancer gene therapy pojawiło
się 2 miliony 223 tysiące informacji. Na hasło dotyczące terapii genowej cho-
rób serca 6 milionów. Były to artykuły naukowe i popularne, doniesienia
prasowe, rozporządzenia agencji rządowych itp. Widać, że zainteresowanie tymi
tematami jest ogromne. W poważnych czasopismach medycznych (tych z Listy
Filadelfijskiej) w ciągu ostatnich 4 lat ukazało się 566 artykułów na temat
terapii genowej raka prostaty i 1075 na temat terapii genowej chorób serca.

W terapii genowej raka prostaty stosowane są dwa podejścia. Pierwsze
polega na wprowadzeniu do gruczołu prostaty genu zwanego p53, jednego z 17
genów, których mutacje są związane z nowotworem tego gruczołu. Gen p53
pełni w komórkach liczne ważne funkcje, m.in. kontroluje ich podziały. Mutacje
tego genu spotyka się u 20−75% chorych na raka prostaty, a generalnie gen ten
w formie zmutowanej występuje u ponad 50% wszystkich ludzi chorujących na
nowotwory.

Chiny, jako pierwsze państwo na świecie, 9 września tego roku dopuściły do
stosowania gendicine, pierwszego komercyjnego leku służącego do terapii
genowej. W Chinach stosują go w leczeniu raka płaskonabłonkowego głowy
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i szyi. Ten lek to nic innego jak gen p53, podczepiony do adenowirusa. Wirus
ten służy jako „wektor”, wprowadza prawidłowy gen do wnętrza komórek
i zapewnia jego funkcjonowanie.

Drugi rodzaj strategii polega na pobudzeniu działania układu immunologicz-
nego i zmuszeniu go do zwalczania komórek rakowych. Pobiera się od pacjenta
komórki nowotworowe i wprowadza do nich gen, który koduje białko wywołu-
jące bardzo silną odpowiedź obronną organizmu. Tak zmanipulowane komórki
namnaża się poza organizmem, zabija poprzez naświetlanie i wprowadza z po-
wrotem do organizmu pacjenta. Tam wytwarzane są przeciwciała, które niszczą
zarówno wprowadzone komórki, jak i wszystkie inne komórki nowotworowe
wywodzące się z prostaty. Mamy tu do czynienia z klasyczną szczepionką
przeciwnowotworową. Znakomite rezultaty leczenia tą metodą uzyskali lekarze
z John Hopkins University.

Inny wariant tej strategii polega na wprowadzaniu do wyizolowanych od pa-
cjenta komórek dendrytycznych genów wytwarzających białka charakterystycz-
ne dla komórek raka prostaty. Komórki dendrytyczne to jeden z rodzajów
komórek naszego systemu immunologicznego, to te, które „szkolą” limfocyty
w wykrywaniu i niszczeniu innych komórek. Zmanipulowane komórki dendry-
tyczne wprowadza się do organizmu, wywołując reakcję obronną skierowaną
przeciwko wszystkim komórkom rakowym prostaty. W stosowaniu tej metody
celuje Instytut Onkologiczny w Seattle. W badaniach klinicznych przeprowa-
dzonych na 50 pacjentach uzyskano we wszystkich przypadkach pozytywny
wynik terapii.

Jeszcze inny wariant polega na wstrzyknięciu bezpośrednio do gruczołu
prostaty genu odpowiedzialnego za powstawanie interleukiny 2, białka, które
również ma właściwość stymulowania reakcji obronnej organizmu.

Rezultaty prób klinicznych terapii genowej w odniesieniu do raka prostaty
dają chyba już niemal pewność, że terapia ta w niedługim czasie będzie po-
wszechnie stosowana, choć trzeba pamiętać, że jest niezwykle kosztowna i wy-
maga udziału w zabiegach wielu wysoko kwalifikowanych specjalistów.

Jak przedstawia się sprawa terapii genowej chorób serca? W latach 90., po
pierwszych doniesieniach o zastosowaniu tej metody, zapanowała euforia. Obec-
nie ton artykułów naukowych i referatów na sympozjach nie jest już tak opty-
mistyczny. Terapia polega na wprowadzeniu bezpośrednio do mięśnia sercowe-
go lub innych niedokrwionych organów (np. kończyn) genu odpowiedzialnego
za powstawanie VEGF czynnika wzrostu nabłonka naczyniowego. Czynnik
ten stymuluje powstawanie naczyń obocznych. Wydawało się, że wprowadzanie
genu VEGF stanie się podstawową metodą leczenia choroby wieńcowej. Z opu-
blikowanego w tym roku raportu z 6 prób klinicznych, opatrzonych rygorys-
tycznymi kontrolami i wykonanych na grupach pacjentów liczących od 67 do
337 osób, tylko w trzech próbach uznano wynik terapii za zadowalający, w po-
zostałych trzech, w tym w próbie najliczniejszej, nie zaobserwowano trwałych,
pozytywnych skutków terapii. Wydaje się jednak, że przyczyną niepowodzenia
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w tych trzech próbach było użycie wektora, który nie zapewniał długotrwałego
działania wprowadzonego genu. Sądzę, że nie jest to przeszkoda trudna do
pokonania.

Wszystkie przeprowadzone badania kliniczne wykazały, ze stosowanie tera-
pii genowej w chorobach serca jest bezpieczne. Ten fakt, a także ogromne
nadzieje wiązane z opracowaniem tej metody leczenia są chyba powodem, dla
którego terapia genowa, zarówno w przypadku chorób serca, jak i chorób nowo-
tworowych, nie jest atakowana przez jakiekolwiek ugrupowania religijne czy
organizacje społeczne.

Ku zaskoczeniu nie tylko genetyków o wiele bardziej kontrowersyjne niż
manipulacje genetyczne wykonywane na ludziach stały się manipulacje gene-
tyczne przeprowadzane na roślinach. Chodzi o tzw. GMO genetycznie mody-
fikowane organizmy roślinne.

Czym jest GMO? Najbardziej typowy przykład to roślina, np. ziemniak lub
pomidor, do której wprowadzono gen odpowiedzialny za powstawanie białka;
jego obecność w roślinie sprawia, że nie jest ona atakowana przez owady. Liści
ziemniaka nie zjada stonka a pomidorów mszyce. Przykładem genu nadającego
roślinom takie właściwości jest gen z bakterii Bacillus thuringensis, która, jak
i jej gen, jest zupełnie nieszkodliwa dla człowieka i zwierząt. Stosowanie od-
mian „transgenicznych” zwiększa plony o około 20%, zmniejsza konieczność
stosowania chemicznych środków ochrony roślin i zdaniem poważnych naukow-
ców i rolników nie przynosi żadnych niekorzystnych skutków dla człowieka
i dla środowiska. Skąd więc opory przeciwko GMO?

Po pierwsze, jest to jedna z linii frontu wojny gospodarczej toczonej pomię-
dzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są dużo bardziej
zaawansowane w stosowaniu tej technologii, toteż farmerzy europejscy bronią
się przed zalewem soi, kukurydzy i innych płodów rolnych i domagają się
ograniczenia importu GMO. Przy tym zdarza się, że rolnicy najbardziej restryk-
cyjnego dla GMO kraju, jakim jest Francja, sprowadzają nasiona transgenicz-
nych roślin z Hiszpanii, gdzie uprawy GMO nie są zakazane.

Po drugie, GMO zostało uznane przez organizacje tzw. ekologiczne za coś
sprzecznego z naturą, i co gorsza, przynoszącego zyski dużym koncernom, jak
np. Monsanto. Z tego powodu na wszystkich zlotach tzw. antyglobalistów poja-
wia się temat GMO, ochoczo podchwytywany i nagłaśniany przez media.

Po trzecie i najważniejsze: lęk przed nowościami i całkowita nieznajomość
problemu. W Irlandii w ubiegłym roku w sondażu na temat GMO na pytanie
w ankiecie, czy rośliny (a) normalne, (b) transgeniczne, czyli GMO, mają geny,
68% respondentów odpowiedziało, że geny mają tylko te drugie.

Sprawę GMO najlepiej obrazuje casus Golden Rice Złotego Ryżu. Jest to
odmiana ryżu, do której wprowadzono 8 genów niezbędnych do wytwarzania
witaminy A. Dla setek milionów ludzi na Dalekim Wschodzie, dla których
podstawą wyżywienia jest ryż i w związku z tym w ich diecie występuje niedo-
bór witaminy A, ta „złota” odmiana jest dobrodziejstwem. Ratuje ich przed
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licznymi chorobami, w tym ślepotą. Złoty Ryż skonstruowano w państwowej
uczelni w Szwajcarii. Został za darmo przekazany do Międzynarodowego
Instytutu Ryżu na Filipinach. Tam namnaża się go na wielką skalę i dostarcza
do rolników w najbiedniejszych regionach. Cała akcja jest finansowana przez
agencje ONZ i organizacje pozarządowe.

Największym wrogiem Złotego Ryżu jest obecnie Green Peace istnienie
tej odmiany ryżu obala bowiem tezę, że GMO jest szkodliwe i wynalezione dla
pognębienia biednych ludzi i wzbogacenia się koncernów. Dla Green Peace
Złoty Ryż jest koniem trojańskim, który otwiera drogę dla innych GMO.

Przeciwko takim poglądom niezwykle ostro wystąpił Norman E. Borlaug.
Jest on laureatem pokojowej Nagrody Nobla, którą trzydzieści pięć lat temu
otrzymał za stworzenie odmiany pszenicy Meksykanki, której zawdzięczamy
Zieloną Rewolucję w Indiach. Dzięki niej w Indiach od pół wieku nie notuje
się klęsk głodu, a kraj ten stał się eksporterem pszenicy.

W artykule Ending World Hunger. The Promise of Biotechnology and the
threat of Antiscience Zealotry Norman E. Borlaug pisze m.in.: „Trzydzieści lat
temu, w mojej mowie z okazji otrzymania Nagrody Nobla powiedziałem, że
Zielona Rewolucja odniosła chwilowy sukces w walce człowieka z głodem. Jej
wprowadzenie pozwoli na wykarmienie ludności świata do końca 20 wieku”.
I dalej: „Obecnie świat dysponuje technologią, której wprowadzenie pozwoli na
wykarmienie 10 miliardów ludzi. Ekstremiści z ruchów ochrony środowiska,
wywodzący się z bogatych krajów, czynią wszystko, aby wykoleić postęp
nauki. Małe, dobrze finansowane, głośne i antynaukowe ugrupowania zagrażają
rozwojowi i zastosowaniu nowych technologii niezależnie od tego, czy techno-
logie te wywodzą się z inżynierii genetycznej czy z metod tradycyjnych”.

Norman E. Borlaug jest optymistą i sądzi, że siły reprezentujące postęp
zwyciężą, zwłaszcza gdy uaktywnią się organizacje odpowiedzialne za wyży-
wienie krajów Trzeciego Świata.

Łacińska nazwa naszego gatunku brzmi Homo sapiens człowiek rozumny.
Wspomniałem, że poznawszy zapis genetyczny człowieka, otrzymaliśmy nie
tylko podręcznik medycyny, ale i podręcznik historii historii naszego gatun-
ku. Niedawno poznano pełny zapis genetyczny naszego najbliższego kuzyna
szympansa. Na poziomie DNA różnimy się od niego o 3%, mamy więc 97%
wspólnych genów. Czy to dużo czy mało? Proszę zauważyć, że mamy około
40% wspólnych genów z nieco dalszym kuzynem, myszką i kilka procent
z jeszcze dalszym kuzynem drożdżami. To wszystko mówi, jak bardzo jesteś-
my częścią całego świata ożywionego, produktem ewolucji trwającej na naszej
planecie od 3,5 miliarda lat. Jeżeli kogoś nie przekonał o tym Darwin, to może
przekonają go genetycy. Człowiek nie jest niczym wyjątkowym, chyba że za tę
naszą wyjątkowość uznać, a są ku temu pewne podstawy, owe 3% różnicy
pomiędzy nami a szympansami.

Analiza DNA z zachowanych szczątków kostnych wykazała, że współczesny
człowiek nie pochodzi od Neandertalczyka, lecz od żyjących z nim jednocześ-
nie ludzi z kultury Cromagnon tych, którzy pozostawili po sobie wspaniałe
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malowidła naskalne w Lascaux i gdzie indziej. Czy ci ludzie byli różni od nas?
Kilkadziesiąt tysięcy lat to dla ewolucji biologicznej okres stosunkowo krótki.
Na poziomie DNA różnice między nami a nimi nie przekraczają ułamka pro-
centa. Potrafili posługiwać się mową, malować, grali na instrumentach muzycz-
nych. Z pewnością wiedzieli dużo mniej od nas o otaczającym ich świecie, nie
potrafili wytworzyć pary, elektryczności czy rozbić atomu. Nie potrafili też
budować komór gazowych. Jedno jest pewne. Po nich dziedziczymy ogromną
większość naszych genów, również i te, które decydują o naszych zdolnościach,
talentach, inteligencji. Te cechy są uwarunkowane genetycznie, podobnie jak
kolor oczu czy skóry. Niedawno jeden z genetyków z Harvardu stwierdził, że
nawet skłonność do mistycyzmu i religijności jest genetycznie uwarunkowana
i że u ludzi głęboko religijnych występuje odmienna niż u niedowiarków forma
genu odpowiedzialnego za powstawanie jednego z przekaźników nerwowych
w mózgu. Czy w przyszłości stanie się możliwe manipulowanie genami warun-
kującymi cechy, które jak się nam wydaje są najważniejsze dla istoty czło-
wieczeństwa? Będzie to bardzo trudne, bo większość cech związanych z pracą
naszego układu nerwowego zależy od bardzo wielu genów. „Poprawianie”
człowieka nie wydaje się mieć jakiegokolwiek sensu, chyba że są to manipula-
cje genetyczne dokonywane w celu ochrony przed groźną chorobą.

Myślę, że można mieć zaufanie do uczonych i lekarzy, iż nie wykorzystają
możliwości stworzonych przez genetykę do zdrożnych celów. Jeżeli popatrzymy
wstecz, to widzimy Pasteura, Flemminga, Skłodowską i wielu innych wspania-
łych uczonych. Postacie podobne do doktora Frankensteina są, na szczęście,
tworami fikcji.
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LECH ŚLIWONIK

...UMIE ZABIJAĆ I WSKRZESZAĆ REFLEKSJE
O „TEATRZE DLA ŻYCIA”1

Zacznę od zwierzenia. Otóż los który tu rozumiem jako bieg wydarzeń,
ale też trochę jako przenaczenie okazał się dla mnie ogromnie przychylny.
Kiedy wiedział już to, o czym ja nawet nie pomyślałem, że za czas jakiś teatr
stanie się dla mnie ważny a później wypełni życie, pozwolił mi na różne,
najróżniejsze doświadczenia, dał szansę zetknięcia się z różnymi ludźmi, skon-
taktowania z wieloma poszukiwaniami. Uchronił mnie tym sposobem przed
ciężką chorobą nie pozwolił stać się specjalistą. Kazał wędrować rozmaitymi
drogami.

Droga, która przywiodła mnie dzisiaj w to miejsce, zaczęła się bardzo daw-
no. Ale jak to często bywa jej początku nie zauważyłem. Nie spostrzeg-
łem, że jestem na kolejnej nowej drodze. (Wtrącę, że motyw drogi nie pojawia
się tu przypadkiem.) Zorientowałem się w osobności traktu dopiero po kilku
zdarzeniach, wcześniej niespotykanych bądź nieuświadamianych jako odrębne.
Jedno z tych zdarzeń szczególnie silnie dotarło do mojej świadomości i na
trwałe pozostało w pamięci.

Połowa lat 70. W nieodległym kraju trwał festiwal teatralnych grup amator-
skich. Gospodarze napominali, że grany w piątek po południu spektakl muszę
koniecznie obejrzeć. Zająłem miejsce na widowni. W kanale dla orkiestry
zamontowano coś w rodzaju podestu, na nim ulokowano dwa krzesła i stół
leżały tam papiery, stał magnetofon i mikrofon. Podniosła się kurtyna, ukazując
elementy dekoracji w „stylu epoki”. Jeszcze moment i wkroczyli ukostiumo-
wani aktorzy. Jednocześnie do stolika podeszli dwaj „cywile” i usiedli. Każdy
wziął do ręki papiery, w drugiej trzymał kij przypominający batutę tamburma-

1 Tekst stanowi autoryzowaną wersją wykładu inauguracyjnego wygłoszonego w roku akademic-
kim 2005/2006 w APS przez Prof. Lecha Śliwonika, rektora AT w Warszawie.
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jora. Włączyli magnetofon, popłynęła muzyka, aktorzy wykonali jakiś „pas”.
Zabrzmiały pierwsze kwestie dialogu. W tym miejscu trzeba już powiedzieć, że
uczestniczyliśmy w przedstawieniu granym przez głuchoniemych. Wyjaśniło się
wszystko w kilka chwil. Dwaj panowie przy stoliku byli inżynierami dźwięku,
operatorami ruchu i lektorami zarazem. Czytali teksty, a aktorzy na scenie
starali się „grać”: wykonywali ruchy, stroili miny, obejmowali się i odpychali.
Od czasu do czasu „kierownicy” włączali muzykę i aktorzy popisywali się
tańcem. Zarówno taniec, jak i dialog w pewnym momencie zaczynały się i koń-
czyły; przy pierwszym takim „przejściu” publiczność zrozumiała, po co są owe
niby-batuty. Jeden z operatorów uderzał z całej siły w deski sceny i wykonawca
poprzez stopy (drżenie podłogi) otrzymywał znak, że ma nastąpić zmiana, że
ma się odwrócić, coś zrobić. Siedziałem pełen litości i wstydu. Żal mi było
tych kilku osób na scenie; wstyd za tych dwóch „reżyserów”, którzy przygoto-
wali i teraz prezentowali to kuriozalne widowisko. Dominowało rozczarowanie.
Sztuka pewnie miała wprowadzić aktorów w inny świat, udowodnić, że potrafią
zrobić spektakl dający się pokazać na normalnym festiwalu, na równych pra-
wach. I oto sztuka jeszcze bardziej zamykała ich w getcie dla niesłyszących,
każdą minutą udowadniała, że bez tych dwóch mówiących i słyszących męż-
czyzn nie są w stanie zrobić żadnego ruchu, wykonać jakiegokolwiek gestu.
A przecież tyle wcześniej włożyli pracy opanowali sytuacje, zapamiętali
zestawy zachowań. Na drugi dzień odbyła się dyskusja o spektaklach. O tym
nie mówiono wiele. Ktoś zapytał realizatorów, jakby nazwali to, co wczoraj
zaprezentowali. To jest terapia przez sztukę odrzekli zgodnie. Dlaczego do
tego doszło? Jakie błędy popełnili dwaj „artyści”? Jaką rolę odegrał tu teatr?
Pytań rodziło się wiele. Okazało się, że mogę próbować na nie odpowiedzieć,
przywołując swoje wcześniejsze doświadczenia.

Wiele lat uczestniczenia w życiu teatralnym dało mi sposobność zetknięcia
się z różnymi próbami stosowania teatru dla celów innych niż sztuka. Więk-
szość tych inicjatyw mogłem nie tylko zobaczyć, ale i dokładniej poznać.
Udział w międzynarodowym stowarzyszeniu teatrów amatorskich dał mi szansę
kontaktu z zagranicznymi poszukiwaniami i dokonaniami. Niektóre były nie-
zwykłe, poruszające; przykładem niech będą dokonania Roberta Wilsona.
W roku 1974 rozpoczął współpracę z „upośledzonym” Christopherem Knowle-
sem (sześć lat wcześniej współpracował z głuchoniemym Raymondem Andre-
wsem i razem przygotowali kilka przedstawień). Chłopiec stał się członkiem
zespołu, uczestniczył w aktorskich treningach, „prowadził” sam ćwiczenia.
Grupa próbowała go zrozumieć, wejść w kontakt poprzez naśladowanie jego
ruchów i zachowań. Okazało się, że Christopher zdolny jest napisać graficz-
nie i dźwiękowo własny poemat. Własny, bo własnymi, stworzonymi przez
siebie „słowami”. Przeogromna jest wartość tego doświadczenia. Robert Wilson
dokonał próby odwrotnej niż zwykle stosowane nie chciał „unormalnić”
Knowlesa, sprowadzić go do naszego świata, postanowił wejść w jego świat
(a jest to absolutnie podstawowy warunek w takiej pracy), zaakceptował i starał
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się zrozumieć. Powstały spektakl dawał Knowlesowi szansę pokazania tego, co
w nim najbardziej własne, więc najwartościowsze. I co jeszcze trzeba podkreś-
lić: Wilson nie przychodził ze swoim teatrem, nie miał dla Christophera upa-
trzonej roli, nie zastanawiał się, jak go nauczy tekstu. Z góry przyznał mu
równe prawa, wyznaczył zadania partnera, współtwórcy.

Sądzę, iż na tym tle ujawniają się błędy popełnione przez realizatorów
opisanego wcześniej spektaklu. Przede wszystkim nie zaakceptowali swoich
podopiecznych takimi, jacy oni są uznali, że muszą ich czegoś nauczyć „od
siebie”, co sami opanowali. Dalej nie próbowali nawiązać kontaktu na płasz-
czyźnie swoich aktorów, w obrębie ich sposobu postrzegania świata i komuni-
kowania doznań; uznali tę płaszczyznę i te sposoby za nierównoprawne, gorsze
od własnych. Tym samym wykluczyli zasadę partnerstwa. I jeszcze nie pró-
bowali rozważyć (sami a potem wspólnie), czy ich sztuka, ich teatr jest również
sztuką, teatrem wychowanków. W konsekwencji postawili zadania według włas-
nych kryteriów „artyzmu”, nie według możliwości tych, z którymi pracują.
Twierdzili, że ich celem jest terapia nie potrafili doprowadzić do synchronii
między terapią i teatrem. Doszło do absurdalnego triumfu teatru. Teatru źle
rozumianego, nieświadomego swoich celów. A więc niepotrzebnego.

Tymczasem wielu ludzi, w różnych miejscach świata, dobrze już wiedziało,
co to jest łączenie terapii z teatrem i po co to się robi. Cell Block Theatre
w New Jersey i Theatre for the Forgetten w Nowym Jorku to teatry więźniów,
gdzie prowadzone były zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, skazani pisali muzykę,
grali, przygotowywali przedstawienia. Takich teatrów powstało w USA wiele,
pierwsze ponad 35 lat temu. Po 10 latach eksperymentu przeprowadzono bada-
nia. Kazimierz Braun (1979, s. 196−198) podaje, że recydywa w skali kraju
stanowi 85%, wśród uczestników zajęć teatralnych 15%. W Londynie
Michael Croft stworzył na początku lat 70. National Youth Theatre. Wraz
z członkami grupy zajął się mechanizmami działania band ulicznych, frustra-
cjami wynikającymi z nieumiejętności decydowania młodych ludzi o własnym
życiu. Giuliano Scabia stworzył w Trieście widowisko z pacjentami kliniki
psychiatrycznej. Skonstruowali ogromnego konia i wyszli z nim symbolem
swobody na ulice. Teatr musi być n i e z b ę d n y mówił Scabia. Kanadyj-
czyk John Juliani badał granice między teatrem, życiem i sztuką, głosił tera-
peutyczną rolę teatru w społeczeństwie. Alec Rubin w swoim Theatre of Enco-
unter Company poprzez kreację zbiorową umiał odblokować spontaniczne
uczucia, uwolnić od zahamowań.

O takich działaniach pisał w 1979 roku Konstanty Puzyna, gdy porządkował
kierunki w nurcie nowego teatru. „Weźmy pierwszy z brzegu: działalność
teatralną wśród szczególnych, bo niby marginalnych grup społecznych wśród
chorych, więźniów, starców, dzieci. Wychodzi ona naprzeciw ludziom najbar-
dziej potrzebującym pomocy, ludziom upośledzonym. Niesie tę pomoc przez
kontakt i współdziałanie, ma więc charakter głównie psychoterapeutyczny.
Posługuje się jednak teatrem właśnie, najróżniejszymi zresztą jego formami”
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(K. Puzyna, 1982, s. 153). To było 25 lat temu i Puzyna w zasadzie nie mógł
posłużyć się rodzimymi przykładami (w zasadzie bo była już Olsztyńska
Pantomima Głuchych nie dość doceniona, a potem zmarnowana przez niefor-
tunnych następców Bohdana Głuszczaka).

Oczywiście, pojawiały się w Polsce gdzieniegdzie i od czasu do czasu
próby podjęcia tego typu pracy teatralnej. Odnotowywałem je, ciągle w formie
„zapisków na marginesie”, bo właśnie marginalny charakter był ich najwyraź-
niejszą cechą. Gwałtowna zmiana, niemal przyspieszenie, dokonało się na
przełomie lat 80. i 90. Można spytać, dlaczego wtedy (dopiero wtedy): przesta-
liśmy żyć w najlepszym z możliwych, doskonałym systemie. O prawo do spo-
łecznej obecności upominały się spychane w niebyt, wywożone za rogatki
miast obszary nieszczęść: biedy, dewiacji, chorób. Zaczęto szukać dróg
ratunku; jedną z nich zobaczono w sztuce, która wszakże nie mogła pozostać
taka sama, jeśli miała spełniać nowe zadania.

Zmienił się więc i teatr, choć nie wszyscy to zauważyli. Pomyślałem wów-
czas, że zajmując się kształceniem oraz tym, co można nazwać animowaniem
życia teatralnego, muszę sobie samemu określić, jakie będzie to życie za 10 lat.
Zacząłem pisać swoją „prognozę”. Nie interesowały mnie formy i style, rodzaje
i gatunki, gwiazdy i role. Obchodziła mnie społeczna obecność teatru. Chciałem
nazwać istniejące i konieczne ogniska, obszary życia teatralnego. Niektóre
trwały od lat, były oczywiste: teatr instytucjonalny, teatr amatorski. Inne egzys-
towały w enklawach bądź na marginesie: teatr dla siebie, teatr dzieci. Jeszcze
inne były bardziej zapowiedzią, zrozumieniem niezbędności niż realnym fak-
tem. Tak doszło do wyodrębnienia obszaru, który nazwałem „teatrem dla ży-
cia”. Oto jak próbowałem go mniej więcej 13 lat temu opisać.

„TEATR DLA ŻYCIA. Tym razem zacznijmy od przykładów. Olsztyńska
Pantomima Głuchych ma ponad 30 lat, a podobne zespoły niesłyszących działa-
ją w Łodzi, Szczecinie. Teatr niewidomych z Gdańska powstał 16 lat temu.
W zakładzie poprawczym w Koszalinie od 6 lat istnieje Teatr Debiut. W 1991
roku w Warszawie swą premierę zaprezentowała Scena CODA: wychowanki
zakładu poprawczego wystąpiły w autorskim spektaklu Dwie drogi, Teatr
Ludowy w Krakowie przygotował Romea i Julię, gdzie zwaśnione rody grali
przedstawiciele skinheadów i punków. W małym miasteczku Krobia od 1999
roku odbywa się przy coraz liczniejszym udziale grup przegląd przedsta-
wień zrealizowanych przez tzw. upośledzonych umysłowo. W szpitalu psychia-
trycznym w Obrzycach terapia prowadzona jest metodami teatralnymi. Teatr
stosowany jest w pracy tzw. grup integracyjnych w przedszkolach oraz klasach
skupiających dzieci nadpobudliwe i w szkołach specjalnych. W Gdańsku podję-
to próbę stworzenia teatru z bezdomnymi lokatorami noclegowni. Teatr dla
życia zatem to wykorzystywanie teatralnych metod pracy oraz możliwości
tkwiących w produkcie teatralnym (spektaklu) dla osiągnięcia założonych celów
w dziedzinach nieartystycznych, a społecznie istotnych: edukacji, resocjalizacji,
rehabilitacji, psycho i socjoterapii. Drugoplanowość zadań artystycznych nie
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wyklucza osiągnięcia poziomu wysokiej sztuki (przykład światowe sukcesy
Olsztyńskiej Pantomimy), ale nie stanowi celu głównego. Można by powie-
dzieć, że w tym przypadka teatr (praca teatralna) najbardziej się odrywa od
sztuki i zbliża do życia” (L. Śliwonik, 1993).

Powstawały nowe grupy, rodziły się nowe przeglądy, teatr pojawiał się
w miejscach, jakich nawet nie przewidywano jeszcze kilka lat wcześniej. Byłem
pełen podziwu i uznania dla coraz liczniejszych ochotników, podejmujących tę
trudną pracę. Także pełen rozterek, a niekiedy przerażenia. Oto organizatorzy
jednego z przeglądów grup z domów opieki społecznej zapraszają wszystkich,
którzy się zgłoszą, a ponieważ zaczyna brakować czasu, więc każdy spektakl
przerywają po 15 minutach i spędzają zespół ze sceny. Inny festiwal: zespół
przyjeżdża, występuje i wraca do domu nie ma czasu na obejrzenie innych,
na rozmowę, na nawiązanie kontaktów. Istny wstrząs wywołuje we mnie dzia-
łalność tzw. reżyserów-ochotników, nie mających ani umiejętności teatralnych,
ani wiedzy pedagogicznej, ani co najgorsze tego, co można nazwać posta-
wą humanisty. Często czuję się jakbym znowu był na wspomnianym wcześniej
festiwalu w nieodległym kraju.

To było mniej więcej 10 lat temu. Pojechałem do Krakowa, bo zaproszono
mnie na premierę spektaklu przygotowanego z osobami niepełnosprawnymi.
Jechałem z ogromną ciekawością i pewnymi wątpliwościami. Jedno i drugie
uczucie było rezultatem lektury otrzymanych od autorów materiałów. Wątpli-
wości budziły pokrętne, pseudofilozoficzne refleksje, czynienie z siebie konty-
nuatorów wielkich twórców. Na spektakl wybrałem się z przyjacielem; spędzili-
śmy ponad półtorej godziny na zdarzeniu, którego nie można zapomnieć. Obej-
rzałem coś niebywałego. Była scena, ale za plecami widzów (dość specjalnie
rozmieszczonych) też była przygotowana przestrzeń jakby do gry. Na scenie
pojawił się młody człowiek, chodził i przystawał, przesuwał meble i rekwizyty.
To trwało ze 20 minut. Potem wywołał (wciągnął, wtoczył) pozostałych akto-
rów; wszyscy na wózkach inwalidzkich, niektórzy nie mieli nóg. Zaczęły się
między nimi i liderem jakieś działania. Także starcia, w których imponowali
sprawnością poruszania się na wózkach. Młody człowiek rządził pokazywał,
gdzie i co, popychał, ustawiał, bywał agresywny. Był demiurgiem tego zdarze-
nia i mocno to manifestował. Również wobec partnerów traktował ich jak
rzeczy, sprzęty. A później centrum akcji przeniosło się poza scenę, pojawiło się
coś w rodzaju katafalku i klepsydra powiadamiająca, że zmarł Tadeusz Kantor.
Wtedy wszyscy kalecy aktorzy tego spektaklu zaczęli przemierzać salę w dziw-
nej procesji kierowanej przez lidera. Wiele się w tym momencie wyjaśniło
z poprzedzających wydarzenie tekstów ich sens okazał się taki: umarł Kantor,
ale ja przecież zostałem i idę dalej odkryłem przedmiot jeszcze niższej rangi.
Jest nim aktor niepełnosprawny. Z młodym kreatorem rozmawiałem kilka
miesięcy później. Na moje zarzuty o swego rodzaju nieetyczność działań miał
jasną odpowiedź: ja robię sztukę...



26 Lech Śliwonik

To skrajny przypadek powie czytelnik i będzie miał rację. Ale ten przy-
padek miał swój dalszy ciąg. Ukazało się kilka sprawozdań prasowych jeden
tylko głos wyłamał się z chóru wielbicieli wielkiego dzieła. Powstał film telewi-
zyjny, pełen entuzjazmu, jak mi mówił znajomy redaktor. Do najważniejszego
pisma teatralnego w kraju złożony został szkic, którego autor witał odkrywcę
nowych dróg w sztuce, prawdziwego kontynuatora dzieła Kantora. Wreszcie
spektakl zaproszony został do Wielkiej Brytanii, zagrany w ramach międzyna-
rodowego spotkania; autor demiurg wygłosił referat o Kantorze i sobie jako
spadkobiercy. Wielu rozsądnych skądinąd ludzi uczestniczyło świadomie czy
nieświadomie w przedsięwzięciu. A im więcej ich dołączało, tym bardziej
maleli i znikali ci, których uczyniono aktorami: niepełnosprawni.

Jako uczestnik wielu odbywających się w ostatnich latach przeglądów, nie
mogę zapomnieć powtarzających się obrazków. Z taśmy płynie tekst (baśni,
opowiadania, ballady), na scenie wśród dekoracji zbyt dużych, by można
było się ruszać i zbyt kolorowych, by mógł zwrócić na siebie uwagę człowiek

bezradni wykonawcy ruchami i gestami ów tekst ilustrują. Czasami za kulisa-
mi odezwie się „reżyser”, a gdy podpowiedź zawodzi (aktorzy nie usłyszą),
sam zaczyna wygłaszać teksty. Jedni o tym już było kijem sterują głucho-
niemymi na scenie. Inni wychylają się zza kulis, dają znaki, wskazują kierunki

żeby było jak wcześniej przygotowano. Jeszcze inni przyklejają przed wystę-
pem kartki we wszystkich możliwych miejscach, aby pomyłka nie zepsuła
wierszyka tak długo i mozolnie wkuwanego. Sztuka miała wprowadzić aktorów
w nowy wymiar emocji, tymczasem pogłębia ich izolację. Dowodzi, że bez
„normalnego” niczego nie mogą zrobić.

Wracają wypowiedziane już wcześniej pytania: jak do tego dochodzi? jaki
błąd jest popełniany? co dzieje się z teatrem? Wydaje się, że powinny one
skłaniać do refleksji na temat naszej wiedzy, naszej świadomości teatralnej.
Wolno twierdzić, że większość ludzi ma jakiś swój teatr znany, akceptowany.
Ale jeśli on jest mój, czy nie uważam go za najlepszy? A może za jedyny?
Nawet potoczne doświadczenie uczy, że ogromna większość osób mających
jakiś (najczęściej w roli odbiorcy) kontakt ze sztuką sceny, utożsamia teatr
z wystawianiem napisanego dramatu, z graniem zapisanych ról przez przygoto-
wanych do tego aktorów, ze sceną oddzieloną od widowni i zagospodarowaną
przez scenografa. Oczywiście, powszechnie wiadomo jeszcze, że istnieje teatr
bez słowa (pantomima) i teatr operowy. Wszędzie przecież jest wcześniejszy
scenariusz, nadzorujący reżyser, rozmaite techniki służące inscenizacji.

Obserwacja praktyki działań teatralnych z niepełnosprawnymi poświadcza,
że świadomość powszechna (przed chwilą scharakteryzowana) jest udziałem
również tego środowiska. Dominują teatry dramatyczne, wszechobecne są próby
zrobienia spektaklu „jak w normalnym teatrze”. Zatem nasz świat wnosimy do
świata innych ludzi, a gdy zważyć na ich sytuację i możliwości nie tyle
wnosimy, ile narzucamy. Czy jest inne rozwiązanie?
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W Domu Opieki Społecznej w Rzadkowie mieszkają chłopcy i mężczyźni
z niepełnosprawnością intelektualną. W 1991 roku pracę podjął tam młody
instruktor plastyki Wojciech Retz. Ze spotkań, rozmów, prób powstał pierwszy
spektakl Zapach piasku. Potem do roku 2000 przygotowano jeszcze cztery
przedstawienia. Wojciech Retz mówi: „Nigdy nie starałem się robić z aktorami
czegokolwiek »na siłę«. Nigdy nie kazałem im »wcielać się w obce role«, grać
postacie, które bym sam niezależnie od nich wymyślił. Na to może sobie
pozwolić reżyser teatru-instytucji, mający do dyspozycji aktorów przygotowa-
nych przez szkołę, z nabytymi w niej umiejętnościami wykonywania różnych
zadań. Teatr amatorski ma zupełnie inne zasady. Tu reżyser powinien stwarzać
takie warunki, w których naturalne predyspozycje oraz doświadczenia życiowe
poszczególnych, jakże różnych osób, sprawiają, że choć przed chwilą nie były
jeszcze aktorami, po wejściu na scenę po prostu nimi są. Staje się tak dlatego,
iż to, co grają na scenie, nie jest odtwarzaniem wymyślonych przez kogoś
postaci, lecz projekcją życia, ich życia i nie muszą posiadać żadnych wyćwi-
czonych umiejętności. Reżyser powinien poskromić swe ambicje kierownicze,
być raczej tym, który poszukuje teatru w zwyczajnych ludziach i wyzwala ich
możliwości, ich odwagę przekazania na scenie siebie innym. Być tym, który
korzysta z tego, co znalazł w ludziach i dzięki temu, dzięki nim samym, tworzy
przedstawienie. Wszystkie wczesne spektakle teatru Na Górze były grane bez
słów. Nigdy nie chciałem budować przedstawień na takich elementach, które
u niepełnosprawnych osób z naszej grupy były najsłabsze. Większość mieszkań-
ców naszego Domu nie ma prawidłowo wykształconej mowy, a niektórzy
w ogóle się nią nie posługują, ale wielu z nich znalazło dla siebie inne, alterna-
tywne środki komunikacji przede wszystkim oparte na ruchu, geście. Mając
w zespole teatralnym takie osoby, pozostaje korzystać z ich środków wyrazu
i po prostu wprowadzać je na scenę. Zatem właśnie ruch, gest to co najsil-
niejsze w aktorstwie grupy Na Górze było podstawą do tworzonych przed-
stawień od roku 1992 do 1996. Dopiero w spektaklu zrealizowanym po pięciu
latach wspólnej pracy pojawił się tekst. Padały w nim dwa zdania...” (W. Retz,
2005).

W roku 1995 w Krobi oglądałem spektakl Pieśń kolorów Teatru na Górze
z Rządkowa. W rozwoju akcji jest sekwencja, w której aktorzy kolejno zakła-
dają kolorowe koszule. Został już tylko jeden chłopiec do pasa obnażony.
Szuka w stosie jakiś szmat i wydobywa koszulę. Wiemy, że ma ją założyć.
I on to zaczyna robić. Robi to jednak dziwnie, jakby tylko dla samego siebie
zwalnia, przerywa, powtarza ruchy. Któryś ze współaktorów szepcze (widać
ruch ust, słychać szmer): „zakładaj”. Inny wykonuje gest: podnosi ręce w górę

tak trzeba zrobić, by wciągnąć koszulę. Grający aktor jeszcze zwleka, potem
kończy dzieło i uśmiecha się radośnie. W tym uśmiechu towarzyszą mu pozo-
stali chłopcy.

Stało się coś ogromnie ważnego. Z punktu widzenia przebiegu akcji, kon-
strukcji spektaklu chłopiec popełnił błąd. Zakłócił kompozycję. Wielu „reży-
serów” już by na niego syczało zza kulisy, popędzało. I to właśnie jest grzech
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powszechny. Bo chłopiec osiągnął coś niebywale istotnego: zaczął kierować
sobą i innymi. Począł tworzyć własny świat tego fragmentu spektaklu, wcią-
gnął do tej minirzeczywistości pozostałych aktorów i widzów.

Gdyby na dziesięciolecie 1991−2000 spojrzeć w sposób trochę szczególny
można rzec: „tendencyjny”, czyli chcieć pewne fakty dostrzec, wynik obserwa-
cji okazałby się wielce interesujący. Andrzej Podgórski z Teatru 77 został
kierownikiem ośrodka dla dzieci z zespołem Downa. Zygmunt Duczyński
z Kany pracuje z narkomanami i zagrożonymi alkoholizmem. Członkowie byłej
Olsztyńskiej Pracowni poszli do domów dziecka, do upośledzonych, głuchonie-
mych. Anatol Wierzchowski, z dawnego studenckiego Teatru Maja, dzisiaj
tworzy w domu dziecka ze swoimi wychowankami teatr o nich samych teatr
mądry, kiedyś byśmy powiedzieli społecznie zaangażowany. Mirosław Gliniecki
z koszalińskiego Teatru STOP pracuje z dziećmi nadpobudliwymi, niepełno-
sprawnymi. Paweł Kamza korzysta ze swoich doświadczeń z Teatru Ósmego
Dnia, zwłaszcza z metody kreacji zbiorowej, opiera się na dziecięcych lektu-
rach, doświadczeniach, zapatrywaniach. Roberta Wyroda (on i Kamza byli
kiedyś „dziećmi” Teatru Ósmego Dnia) pochłonęło poznawanie prawdy dramatu
dzieci pozbawionych rodzin; sposobem tego poznawania jest język teatru. Bolek
Greczyński z Teatru STU sam śmiertelnie chory nie opuścił swych podo-
piecznych; w nowojorskim Living Museum razem wędrowali po świecie sztuki,
by dowodzić, że jest to droga do człowieka.

Charakterystyczne, że wszystkie wskazane teatralne przypadki (twórcy przed
chwilą wymienieni, także Retz, Wilson) wyrastają ze wspólnego pnia. Otóż był
taki czas, kiedy liczne grupy i jednostki dojrzały do przekonania, że trzeba
(a więc i można) zmienić świat, przekształcić formy życia społecznego. Byli
wśród nich ludzie teatru. Wierzyli, że teatr może być czymś więcej niż teatrem,
że może mieć istotny udział w dziele przekształcenia. Zatem mocno wierzyli
w teatr, w sztukę, w jej przydatność. Jerzy Grotowski (przypomnę tutaj, że jego
droga wiodła od teatru do nieteatru, od kultury do święta, czyli bezinteresow-
nego spotkania) wyjaśniał, dlaczego w ogóle zajmujemy się sztuką: „Aby prze-
kroczyć swoje bariery, wyjść z własnych ograniczeń, zapełnić to, co jest naszą
pustką i kalectwem (...) dojść do spełnienia” (J. Grotowski, 1965). Świata
w czasie, o którym mówimy nie udało się zmienić. A jeśli, to nie na tyle, ile
chciano. Zmieniono natomiast teatr. Albo powiedzmy to bez tej kategorycz-
ności stworzono inny, alternatywny wobec tego „starego”. Kilka jego cech
wypadnie przypomnieć. Reguły pracy: partnerstwo (na miejsce hierarchii),
akceptacja uczestnictwa każdego zgłaszającego akces, relacje międzyludzkie
ważniejsze od artystycznych. „...ludzie dawniej łączyli się w grupę, by robić
teatr, dziś robią teatr, aby być w grupie. Ze sobą” (K. Puzyna, 1982, s. 153).
To najważniejsze może zdanie wypowiedziane o tamtym czasie, o tamtym
teatrze, szukanie prawdy w kontakcie z drugim. Metody pracy: zespołowa
kreacja (bo każda jednostka ma identyczne prawo do rozwoju), proces (próby,
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dochodzenie) ważniejszy od produktu (spektakl), przewodnik i inspirator na
miejsce reżysera, konstruowanie roli z własnych doświadczeń, budowanie
postaci z elementów niezbędnych zamiast konstruowania pełnego życiorysu.

Możemy już przerwać ciąg wyliczeń, nie po to jednak, by wysnuwać osta-
teczne wnioski badamy wszak problem, a nie preparujemy recepty. Wystar-
czy więc wskazać, że nie ma jedynego teatru i że ten, do którego przywykliśmy
i który najlepiej znamy, wcale nie musi być dla naszych celów najbardziej
odpowiedni. Nie musi być narzędziem stwarzającym szansę wykonania zadania.
Nie będzie recepty, ale jakaś puenta musi być. Na pytanie, czy każdy teatr
skutecznie pomaga w dotarciu do tej strefy, która jest dla nas zamknięta, nieja-
ko zamurowana, odpowiedzieć trzeba jasno, bez kunktatorskich „ale”, „zależy
od” itp. n i e k a ż d y . Wiem, że to uproszczenie, a jednak zaryzykuję.
Uważam otóż, że generalnie wskazać da się dwie formy teatru, dwa jego rozu-
mienia i sposoby traktowania: teatr j a k o c e l oraz teatr j a k o d r o g a . Ten
pierwszy to świat estetyki, artyzmu, inscenizacji i aktorskich kreacji. Konieczny,
bo tu sprawdzają się idee i techniki, tutaj teatr zyskuje społeczne „uobecnienie”,
bez którego musiałby zapewne umrzeć. Źle by przecież było, gdybyśmy uznali,
że to świat jedyny. Są bowiem twórcy na szczęście! przedkładający urze-
czywistnienie innych ponad zagranie wielkiej roli, proces (bycie razem, odkry-
wanie siebie) ponad produkt (spektakl, kreacja). Powtórzmy zatem: teatr może
być drogą ku drugiemu, ku innym światom ludzkim.

*

Mniemam a może lepiej powiedzieć: mam nadzieję że jakoś wytłuma-
czyłem drugi człon tytułu: teatr dla życia. Miałem na myśli taki teatr, który
umożliwia pełniejsze doświadczanie życia. Teatr w służbie życia pragnącego
być pełnym. Pozostaje jeszcze pierwszy człon, ów cytat niewiadomego jak
dotąd pochodzenia. Mocno wierząc w teatr, wiem zarazem, iż może on być
użyty nie tylko w dobrej sprawie. Nie ukrywam, że pragnę zarazić taką posta-
wą tych, którzy niezłomnie i bez momentu zwątpienia wierzą w pedagogikę,
psychologię, resocjalizację. Tę swoją ukrytą pod wiarą niepewność chciałem
jakoś zasygnalizować, a szukając skrótowego uchwycenia dostrzeżonej ambiwa-
lencji, odszukałem w pamięci zwrotkę wiersza, dobrze oddającą dwojakość
sztuki. Tę zwrotkę napisał Władysław Broniewski.

Nie wiem, co to poezja,
Jest w niej coś z laski Mojżesza:
Strumień dobędzie ze skały.
Umie zabijać i wskrzeszać.
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O WSPOMAGANIU DZIECI WOLNIEJ ROZWIJAJĄCYCH
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ZAPAMIĘTYWANIU
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INTERPRETACJE I PROPOZYCJE1

(część I)

Szkoła od pierwszych lat nauczania po maturę jest nastawiona na
kształtowanie w uczniowskich głowach systemu wiadomości i umiejętności. Po-
nieważ wiedzy szkolnej ciągle przybywa, uczniowie muszą zapamiętać coraz
więcej informacji. Dotyczy to także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Dlatego modne są różnego rodzaju kursy rozwijające uczniowską pamięć,
zwane t r e n i n g a m i p a m i ę c i . W założeniu są one przeznaczone dla
starszych uczniów i dorosłych, ale coraz częściej taka oferta jest kierowana do
rodziców młodszych uczniów, a nawet sześciolatków. Organizatorzy kursów
zapewniają, że dzieci, które ukończą treningi pamięci, z łatwością opanują
wiadomości podawane im w szkole. Choćby z tego powodu warto bliżej przyj-
rzeć się treningom pamięci.

Treningi pamięci: zalety, ograniczenia i wątpliwości

W ramach t r e n i n g ó w p a m i ę c i dba się o lepsze skupianie uwagi
i uczy się pewnych sposobów przetwarzania informacji dla ich łatwiejszego
zapamiętania. Do popularnych m n e m o t e c h n i k należą techniki lokalizacji
informacji, łańcuszkowe metody skojarzeń, zakładkowe metody pamięci, rożne

1 Artykuł napisany na podstawie: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska (2005).
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sposoby szyfrowania informacji oraz układanie żartów i rymowanek. Podkreśla
się, że treningi pamięci są użyteczne w:

edukacji, gdyż pomagają zapamiętać dwanaście nerwów czaszkowych, kolo-
ry tęczy, nuty zapisane na pięciolinii, dopływy Wisły, kolejność planet
krążących wokół słońca, liczbę dni w kolejnych miesiącach roku, ważniej-
sze fakty historyczne w ujęciu chronologicznym, informacje zawarte w Tab-
licy Mendelejewa, liczbę pi z dokładnością np. do dwudziestu miejsc po
przecinku itd.;
sytuacjach codziennych, bo ułatwiają zapamiętanie numerów telefonów, listy
koniecznych zakupów, adresów znajomych itd.
Mnemotechnik jest tak wiele, że nie sposób przedstawić ich w krótkim

z konieczności artykule. Dla zorientowania się w możliwościach i ogranicze-
niach treningów pamięci omówię więc kilka najczęściej stosowanych.

Wdrażanie do lepszego zapamiętywania ciągów informacji przebiega mniej
więcej tak. Na początku treningu dosłownie wdrukowuje się w świadomość
uczącego się (intensywne powtarzanie) sztywne matryce przydatne do lokali-
zowania tego, co trzeba zapamiętać. Może to być ciąg s ł ó w - h a k ó w 2, na
których można z a w i e s z a ć po kolei informacje. Takimi hakami mogą być
też kolejne liczby dziesiątkowego układu pozycyjnego, oznaczenia nut tworzą-
cych gamę itd. Po pamięciowym opanowaniu takiego ciągu uczy się, w jaki
sposób za pomocą w i z u a l i z a c j i i s k o j a r z e ń łączyć zawieszać
nowe informacje ze słowami-hakami. Dba się o to, aby skojarzenia i wizuali-
zacje były śmieszne i dziwaczne, bo wówczas lepiej zapadną w pamięć. Na
koniec uczy się, jak także poprzez wizualizację można przeglądać po kolei
haki i odnajdywać (przypominać sobie) umieszczone na nich informacje.

Od dawna znane są też inne wersje metody lokalizacji. Na przykład obiera
się znane terytorium i wytycza się tam trasę spacerową. Może to być droga,
którą pokonuje się idąc do pracy (szkoły), wędrówka z pokoju do pokoju we
własnym mieszkaniu itp. Potem uczy się, w jaki sposób w trakcie wyobraża-
nego spaceru można układać (wizualizacja) nowe informacje w obranych miejs-
cach. To, co trzeba zapamiętać, jest silnie kojarzone z miejscem, na którym
zostały one ulokowane. Aby przypomnieć sobie nowe informacje, należy ocza-
mi wyobraźni (wizualizacja) powtórzyć spacer i dosłownie pozbierać te infor-
macje, które zostały tam wcześniej ułożone.

W celu zapamiętania ciągu cyfr stosuje się często technikę zastępowania
ich odpowiednio dobranymi literami lub wyrazami. Żeby ułatwić zapamiętanie
zestawów nazw lub trudniejszych pojęć, stosuje się technikę układania zabaw-
nych wierszyków i miniopowiadań lub konstruuje się akrostychy i akronimy itd.

2 A. Baddeley (1998, s. 235) stosuje określenie s ł o w a - k o ł k i i mówi o systemie słów-kołków
(s. 236). Również M. Jagodzińska (1991, s. 171 i n.), podając charakterystykę mnemotechnik,
stosuje określenie m e t o d a k o ł k a l u b h a k a .
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Zapamiętanie ciągów informacji ułatwiają ł a ń c u s z k i s k o j a r z e n i o -
w e . Dlatego w ramach treningów pamięci uczy się techniki kojarzenia infor-
macji na zasadzie to z tym, potem to i jeszcze to z tym itd. Skojarzenia two-
rzące łańcuszek muszą być nietypowe i absurdalne, gdyż te łatwiej zapadają
w pamięć. Ważne jest także to, aby łańcuszki tworzyły małe opowiadania.
Łańcuszki mogą być złożone z samych wyrażeń słownych lub z połączeń słów
z wyobrażonymi obrazami.

W mnemotechnikach rozwijających pamięć wzrokową przyjmuje się zało-
żenie, że umiejscowienie obiektów w przestrzeni ułatwia zapamiętywanie.
Dlatego wdraża się do w i d z e n i a w m y ś l a c h obiektów wśród ich oto-
czenia i uczy się wytyczania w wyobraźni (obok takich obiektów) punktów
odniesienia oraz przecinających się linii. Dobre efekty daje także f o t o g r a -
f o w a n i e w m y ś l i wszystkiego, co znajduje się na małej przestrzeni,
a potem odtwarzanie takich wizualizacji3.

W publikacjach typu Doskonała pamięć w 10 dni znajdują się zapewnienia
o skuteczności technik zapamiętywania, poparte opisami fantastycznych osiąg-
nięć osób, które nauczyły się mnemotechnik 4. Osoby kończące treningi pa-
mięci mają także poczucie, że ich możliwości zapamiętywania znacznie się
poprawiły. Problem jednak w tym, że w publikacjach zawierających pogłębione
charakterystyki pamięci znaleźć można krańcowo różne ustalenia dotyczące
tej kwestii. Na przykład badania przytoczone przez A. Baddeleya (1998,
s. 243−244) potwierdzają skuteczność treningów pamięci, zaś wyniki badań
porównawczych, które opisuje D.L. Schacter (2003, s. 61 i n.), dowodzą ten-
dencji do przejaskrawiania korzyści płynących z treningów pamięci.

O tym, że w edukacji szkolnej potrzebne są inne metody zapamiętywania
od tych, których uczy się na treningach pamięci

Uważam, że w nauce szkolnej mało jest okazji do zastosowania opisanych
mnemotechnik. Na dodatek nie są to najważniejsze obszary edukacyjne. Opano-
wanie szkolnych wiadomości i umiejętności jest o wiele bardziej skomplikowa-
ne od tego, co proponują mnemotechniki.

Rozpatrzmy pod tym względem początek edukacji matematycznej, czas in-
tensywnego kształtowania pojęcia liczby naturalnej. Z moich doświadczeń wy-
nika, że gdy uda się w umysłach dzieci ukształtować pojęcie liczby naturalnej5

3 Szczegółowy opis takich mnemotechnik znaleźć można w: J. de Rotrou (1995, s. 66−107).

4 Wiele informacji o fenomenalnych możliwościach zapamiętywania podaje E. Czerniawska
(2005).

5 W jaki sposób kształtuje się pojęcie liczby naturalnej zob. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zieliń-
ska (2004 i wyd. z 1997 r.). O nadmiernych trudnościach, jakie się pojawiają w kształtowaniu po-
jęcia liczby naturalnej, przeczytać można w: E. Gruszczyk-Kolczyńska (2005 i wyd. wcześniejsze).
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(oczywiście odpowiednio do ich możliwości umysłowych i potrzeb edukacyj-
nych), to nie mają one większych kłopotów z recytowaniem liczebników po
kolei, wspak i z dowolnego miejsca. Jeżeli dzieci dostrzegą regularności dzie-
siątkowego układu pozycyjnego, potrafią także liczyć w imponującym zakresie,
korzystając z rozumowania przez analogię. Bywa też niestety tak, że gdy stara-
niem dorosłych dziecko opanowało recytowanie liczebników, to może słabo
orientować się w prawidłowościach, które trzeba stosować przy liczeniu. Stano-
wi to przeszkodę w dalszej edukacji matematycznej, bo nie pomaga klepanie na
pamięć liczebników.

Podobnie jest z kształtowaniem umiejętności rachunkowych. Zanim dziecko
nie ukształtuje w swym umyśle schematów intelektualnych typu dodawanie
i odejmowanie, to nie ma większego sensu, aby uczyło się na pamięć zbioru
sum i różnic. Dotyczy to także mnożenia i dzielenia. Nawet gdy dziecko
w y k u j e n a p a m i ę ć tabliczkę mnożenia, a nie rozumie istoty mnożenia,
to i tak nie poradzi sobie w sytuacji o b l i c z i l o c z y n d w ó c h l i c z b .
Nie oznacza to jednak, że pamięciowe opanowanie tabliczki mnożenia nie jest
ważne. Jeżeli dzieci rozumieją sens mnożenia, to szybciej i łatwiej uczą się
tabliczki mnożenia w grach i zabawach, niż w sytuacjach, gdy mają wykuć na
pamięć kolejne iloczyny z zastosowaniem wymyślnych mnemotechnik.

Pouczające są także doświadczenia z kształtowaniem rozumienia pomiaru
czasu w zakresie potrzebnym dzieciom do obliczeń kalendarzowych6. Aby ułat-
wić zapamiętanie nazw kolejnych dni tygodnia, tradycyjnie stosuje się w przed-
szkolach i w szkołach wierszyk Tydzień Jana Brzechwy:

...Tydzień dzieci miał siedmioro
niech się wszystkie tutaj zbiorą...

Problem w tym, że po opanowaniu tego lub podobnego wiersza na pamięć
dzieci nadal mają sporo kłopotów z wymienieniem dni tygodnia we właściwej
kolejności. Na dodatek zamiast dostrzec w wierszu kolejność dni tygodnia,
zapamiętują kwestie drugorzędne i opowiadają o tym k t o , k o g o i z a c o
t r z y m a w tym wierszu.

O wiele skuteczniejsze okazało się zorganizowanie dzieciom sytuacji eduka-
cyjnych ułatwiających dostrzeżenie regularności rytmicznych występujących
w pomiarze czasu i stałego następstwa wyróżnionych jednostek. Po takich zaję-
ciach dzieci nie miały większych kłopotów ze zrozumieniem, że tydzień ma
dwa znaczenia: jako siedem dni wymienianych po kolei począwszy od ponie-
działku oraz jako siedem dni liczonych od dowolnego dnia. Potrafiły także
wymienić kolejne dni tygodnia. Na dodatek potem zdecydowanie szybciej i łat-
wiej nauczyły się wierszyka J. Brzechwy Tydzień. Bez trudu dostrzegły bowiem
rytm wiersza i łatwiej im było powiązać ze sobą kolejne wersy wiersza.

6 Szczegółowe informacje o kształtowaniu u dzieci rozumienia pomiaru czasu znajdują się w:
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska (1997 i wyd. z 2004 r. rozdz. 4).
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Także w obszarze edukacji polonistycznej stosunkowo mało jest okazji do
korzystania z opisanych wcześniej mnemotechnik, chociaż począwszy od
klasy II uczniowie muszą zapamiętać sporo reguł gramatycznych, a także
zasad ortograficznych wraz z wyjątkami w zapisie wyrazów. Problem w tym,
że pamięciowe opanowanie podanych w formie definicji prawidłowości grama-
tycznych dla większości uczniów nie jest trudne mają zapamiętać nie więcej
niż jedno lub dwa zdania. Potrafią więc je na życzenie recytować, ale zdecy-
dowanie gorzej jest z ich zastosowaniem. Przyczyną tych kłopotów jest, moim
zdaniem, niedostosowanie metod nauczania do możliwości umysłowych ucz-
niów7, a także mylne przekonanie, że wiedza typu w i e m , ż e automatycznie
przekłada się na wiedzę w i e m , j a k 8.

Podobnie jest w nauce ortografii. Dla uniknięcia kłopotów proponuje się tu
uczniom zapamiętanie rymowanek tego typu:

Uje się nie kreskuje, a kto o tym nie wie, dostaje dwóje.
Skuwka, zasuwka to żadna masówka.

Chociaż mali uczniowie potrafią na zawołanie recytować tego typu rymo-
wanki, nadal popełniają błędy ortograficzne. Gdy pokaże się im palcem błąd
w zapisie wyrazu i przypomni się rymowankę, poprawiają błędnie zapisany
wyraz. Nie oznacza to jednak, że następnym razem poprawnie zapiszą ten
wyraz.

W ostatnich latach zmieniły się wymagania stawiane starszym uczniom
odnośnie zapamiętywania ważnych informacji. Rzadko wymaga się od nich,
aby recytowali, np. daty wydarzeń historycznych w porządku chronologicznym.
Ważniejsze jest to, czy potrafią owe wydarzenia rozpatrywać na tle zmian
społecznych i politycznych charakterystycznych dla danej epoki. Także na
lekcjach geografii zamiast recytowania z pamięci prawych i lewych dopływów
Wisły, uczniowie mają wskazać na mapie rzekę i jej dopływy. Podobnych
przykładów można podać więcej.

7 Można się o tym przekonać analizując dziecięce zeszyty ćwiczeń. Przy kształtowaniu świado-
mości gramatycznej stosuje się tam najczęściej następujący schemat metodyczny: a) w ramce
zapisana jest definicja wyjaśniająca, jaką częścią mowy jest np. przymiotnik: oczekuje się, że
dziecko definicję tę opanuje na pamięć, b) pod definicją w ramce jest podany zbiór wyrazów,
z których dziecko ma wybrać te, które spełniają warunek podany w definicji, c) poniżej znajduje
się tekst i dziecko ma podkreślić znajdujące się w nim przymiotniki (jeżeli definicja dotyczyła
przymiotnika). Taki sposób uczenia uwzględnia możliwości intelektualne osoby, która rozumuje
już na poziomie operacji formalnych, bo może ona z łatwością w swoim rozumowaniu przejść
drogę od definicji do konkretu. Problem w tym, że żaden mały uczeń tak nie rozumuje. Dlatego
uczniowie, mimo pamięciowo opanowanych definicji, nie radzą sobie z zadaniami gramatycz-
nymi.

8 Więcej informacji o kształtowaniu się wiedzy deklaratywnej i proceduralnej podają: E. Grusz-
czyk-Kolczyńska, E. Zielińska (2005), M. Jagodzińska (2003, s. 94−111), K. Najder (1992),
M. Przetacznik-Gierowska (1993, s. 81 i n.), K. Stemplewska (1992).
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To, że coraz rzadziej wymaga się w szkole od uczniów recytowania zbiorów
nazw lub faktów, wynika zapewne z tego, że w powszechnym użytku są ency-
klopedie, słowniki, przewodniki itp. Wiele z nich jest dostosowanych do po-
trzeb edukacji szkolnej pod względem doboru treści i formy zawartych informa-
cji. Dlatego ceni się to, że uczniowie potrafią korzystać z takich publikacji,
a mniej wagi przywiązuje się do pamięciowego opanowania tego, co z łatwo-
ścią można w nich znaleźć.

Przejdźmy do omówienia sytuacji życiowych, w których mogą być zasto-
sowane opisane techniki zapamiętywania. Tu także wiele się zmieniało na
przestrzeni ostatnich lat. Popularne są notatniki i kalendarze typu organizator.
Wystarczy więc zajrzeć do notatek, aby wiedzieć co, kiedy należy zrobić. Mało
kto zaprząta sobie głowę pamiętaniem numerów telefonów, bo każdy telefon
komórkowy jest zaopatrzony w funkcję pamięci, do której łatwo można wpro-
wadzić spis telefonów. Potem jednym dotknięciem przycisku można wyszukać
i wybrać potrzebny numer. Obecnie nikt nie próbuje nawet zapamiętać listy
zakupów i spraw do załatwienia, gdyż zdecydowanie łatwiej zanotować to na
kartce. Podobnie ludzie przestali zaprzątać sobie głowę zapamiętaniem, o której
godzinie odjeżdżają pociągi, gdyż dowiedzieć się o tym można telefonicznie,
korzystając z Internetu czy też zaglądając do kieszonkowego rozkładu jazdy.

Ostatnia wątpliwość dotyczy ekonomicznych aspektów treningów pamięci.
Opanowanie mnemotechnik wymaga sporego wysiłku. Trzeba przecież zrozu-
mieć, na czym polega dany sposób zapamiętywania, opanować go i doprowa-
dzić do nawyku. Dlatego opanowanie procedur mnemotechnicznych angażuje
znaczne zasoby poznawcze i wymaga silnej motywacji, a także systematycznoś-
ci i wielu miesięcy ćwiczeń. Ponadto treningi pamięci sporo kosztują, gdyż
zajęcia odbywają się w małych grupach i trzeba na nie uczęszczać wiele mie-
sięcy9. Problem w tym, że nawet świetnie opanowane mnemotechniki są tak
skomplikowane i absorbujące, że trudno je stosować spontanicznie. Zapewne
dlatego osoby, które z powodzeniem kończą treningi pamięci i potrafią je
stosować w warunkach sztucznych, bardzo rzadko stosują mnemotechniki
w codziennych sytuacjach10. Na dodatek w szkolnej edukacji jak to już
wcześniej wyjaśniłam nie ma zbyt wiele okazji do skorzystania z mnemotech-
nik kształtowanych w ramach treningów pamięci.

9 Z mojego rozeznania wynika, że młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na trening pamięci, byli
zobowiązani uczestniczyć w zajęciach 2 razy w tygodniu po około 90 minut (niektóre treningi
odbywały się nawet 3 razy w tygodniu). Na tym nie koniec: na zakończenie zajęć zadawano im
p r a c ę d o m o w ą w formie ćwiczeń z obowiązkiem realizowania ich w każdym dniu, w któ-
rym nie odbywał się trening w grupie. Tak intensywne i czasochłonne zajęcia bywają zwykle
zaplanowane na tyle miesięcy, ile trwa rok szkolny. Gdyby uczniowie tyle czasu poświęcali na
np. rozwiązywanie zadań matematycznych, zapewne nie mieliby kłopotów w tym zakresie
edukacji szkolnej.

10 Podobnego zdania jest także D.L. Schacter (2003, s. 60 i n.).
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Dlaczego treningi pamięci nie poprawiają efektów edukacyjnych
w takim stopniu, jak się tego oczekuje

O złożoności tego problemu świadczą obserwacje uczniów, którzy brali
udział w treningach pamięci, a także wypowiedzi ich rodziców i nauczycieli.
Wynika z nich, że po kilku tygodniach zajęć następuje pewna poprawa, ucznio-
wie otrzymują w szkole lepsze stopnie. Nie trwa to jednak zbyt długo, gdyż po
wzroście efektywności kształcenia następuje coś, co nazywają s t a g n a c j ą :
nie ma dalszej poprawy ani też pogorszenia. Problem ten wyjaśniam w następu-
jący sposób.

Główną przyczyną kłopotów edukacyjnych młodszych i starszych uczniów
jest to, że nie skupiają się należycie na tym, czego dotyczy lekcja i nie potrafią
stosować nawet prostych strategii zapamiętywania. Gdy nauczyciel podaje
więcej informacji i wymaga aktywności intelektualnej, uczniowie ci szybko
gubią się i zastygają w bezradności. Tracą więc wiarę we własne możliwości
umysłowe (i tak nie zapamiętam tego) i przestają zajmować się tym, co jest
realizowane na lekcjach. Mimo że uczniowie ci są obecni na lekcji, faktycznie
nie biorą w niej udziału. Bardzo szybko pojawiają się nadmierne trudności
i niepowodzenia w nauce szkolnej.

W treningach pamięci, w trakcie nauki stosowania każdej mnemotechniki,
uczy się skupiania uwagi na tym, co uznano za ważne, i konkretnego sposobu
przetwarzania informacji dla łatwiejszego ich zapamiętania. Zachęca się też
uczestników treningów pamięci do popisywania się opanowanymi już sztuczka-
mi pamięciowymi. Poprawia to znacząco samoocenę p o t r a f i ę z a p a -
m i ę t a ć i p o d o b a s i ę t o i n n y m . Kwestią drugorzędną jest to, czy
opanowaną mnemotechnikę można zastosować w szkole i w życiu codziennym.

Doświadczanie j e ż e l i z e c h c ę , m o g ę z a p a m i ę t a ć , skłania
uczestników treningów pamięci do wypracowania osobistych sposobów zapa-
miętywania. Trwa to, niestety, odpowiednio długo, nawet jeżeli dysponuje się
odpowiednio silną motywacją i sporymi możliwościami intelektualnymi. Z tych
właśnie powodów, po wzroście efektywności kształcenia w pierwszym okresie
treningu jest to efekt lepszego skupienia uwagi i pozytywnego nastawienia
do większej liczby informacji następuje to, co osoby prowadzące treningi
nazywają stagnacją.

Zapewne można by było tego efektu uniknąć, gdyby na treningach pamię-
ci zajmowano się także kształtowaniem osobistych strategii aktywnego prze-
twarzania informacji i gdyby te strategie uwzględniały szkolne potrzeby edu-
kacyjne.
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Dlaczego nie warto i nie trzeba przedszkolaków oraz małych uczniów
uczyć mnemotechnik

W ulotkach reklamujących skuteczność treningów pamięci zapewnia się
coraz częściej, że są one skuteczne także dla sześciolatków i młodszych ucz-
niów. Oto kilka powodów, dla których odradzam uczenia mnemotechnik nim
dziecięcy umysł nie okrzepnie na tyle, aby dziecko mogło sprawnie posługiwać
się operacyjnym rozumowaniem na poziomie konkretnym11.

Zastrzeżenie to wynika z faktu, że procesy skupiania uwagi i zapamiętywa-
nia bardzo trudno jest oddzielić od rozumowania i uczenia się. Nie sposób
nauczyć się bowiem czegoś bez zapamiętania, ale sposobów zapamiętywania
także trzeba się nauczyć. Analizując naturę tych procesów, dostrzec można
następujące podobieństwa:

proces zapamiętywania i proces uczenia się rozpoczyna się od nabywania
doświadczenia, w obu procesach polega to na rejestrowaniu i przetwarzaniu
surowych bodźców na reprezentacje, gdyż tylko pod taką postacią mogą być
opracowane w umyśle dla ich spożytkowania;
umysłowe opracowanie reprezentacji w obu procesach charakteryzuje się
sporym podobieństwem: w procesach zapamiętywania jest to wprowadzenie
(mechanizmy zapamiętywania) reprezentacji do pamięci trwałej, a w proce-
sie uczenia się reprezentacje te włączane są (zachowywane w pamięci)
w system wiedzy o sobie i system wiedzy o otoczeniu;
końcowy efekt procesu uczenia się i zapamiętywania jest podobny: jest to
możliwość korzystania z przyswojonych reprezentacji, gdy zajdzie ku temu
potrzeba.
Związki procesów uczenia się i zapamiętywania są tak oczywiste, że nawet

dzieci, gdy mają wykazać się nowymi wiadomościami i umiejętnościami,
mówią: „Muszę się tego nauczyć na pamięć”, a kiedy mają trudności, np.
z recytowaniem wierszyka, tłumaczą się: „Nie nauczyłem się”. Podobnie doroś-
li, zwracając się do dzieci, radzą: „Musisz się tego nauczyć na pamięć”, a gdy
to się nie udało, stwierdzają np.: „Nie pamiętasz, bo się nie nauczyłeś”.

Przejdźmy do argumentów przemawiających za tym, że nie warto i nie
trzeba uczyć dzieci mnemotechnik. O tym, że dzieci mają znakomite możli-
wości zapamiętywania, świadczy szybkość i zakres nabywanych kompetencji
w sytuacjach życiowych. W krótkim czasie dzieci opanowują mowę na takim
poziomie, że potrafią porozumieć się w każdej bodaj ważnej sprawie. Rozumnie
zachowują się też w sytuacjach codziennych, a do tego potrzebna jest spora
wiedza o sobie, o innych, a także o otaczającym świecie. Stosunkowo szybko
potrafią dostosować się do nowych warunków, np. do przedszkola i do szkoły.

11 Taki sposób rozumowania jest już zbliżony do poziomu czynności intelektualnych realizowa-
nych przez dorosłych. Więcej informacji o rozwoju operacyjnego rozumowania znaleźć można w:
J. Piaget (1981), J. Piaget, B. Inhelder (1970).
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Nie byłoby to możliwe bez doskonałej pamięci. Dlatego panuje przekonanie, że
dzieci dysponują świetną pamięcią i potrafią zapamiętywać w taki sposób, jak
to czynią dorośli.

A jednak wyniki badań naukowych typu laboratoryjnego wskazują, że dzieci
przedszkolne oraz młodsi uczniowie źle wypadają w testach pamięci, zdecydo-
wanie gorzej niż starsi uczniowie i osoby dorosłe (zob. M. Jagodzińska, 2003,
rozdział 1 i 11). Testy pamięci to zadania typu u w a ż a j i z a p a m i ę t a j ,
które dzieci wykonują w warunkach sztucznych, laboratoryjnych. Problem
w tym, że nauka szkolna pełna jest takich właśnie sytuacji i dzieci na wszyst-
kich zajęciach słyszą takie polecenia. Z mojego rozeznania wynika, że w takich
sytuacjach dzieci zwyczajnie nie wiedzą, o co chodzi i czego się od nich ocze-
kuje. Dotyczy to także szkoły, gdzie dzieci słabo orientują się w tym, co mają
zrobić, żeby uważać, a potem zapamiętać.

Na przykład większość przedszkolaków słysząc: U w a ż a j , rozgląda się,
aby ustalić, z której strony nadchodzi niebezpieczeństwo. Dzieci nie odnoszą
tego polecenia do aktywności intelektualnej. Nie rozumieją także polecenia:
Z a p a m i ę t a j . Nie wiedzą, czego się od nich oczekuje, bo zwyczajnie nie
mają jeszcze świadomości procesu zapamiętywania (E. Gruszczyk-Kulczuńska,
E. Zielińska, 2005). Na dodatek ani przedszkolaki, ani mali uczniowie nie
stosują sposobów aktywnego przetwarzania informacji, którymi posługują się
starsi uczniowie i dorośli12.

Mimo to dzieci znakomicie radzą sobie w sytuacjach życiowych typu m u -
s z ę z a p a m i ę t a ć . Przyczynia się do tego zapewne to, że wiedzą, o co
chodzi. Dlatego zapamiętują niejako p r z y o k a z j i w trakcie uważnego
słuchania i patrzenia, podczas zabawy i wykonywania poleceń. Każdej czyn-
ności poznawczej i każdej czynności celowej towarzyszą przecież procesy
zapamiętywania i przypominania.

Już z ustaleń tych wynika, że dziecięca pamięć inaczej funkcjonuje niż
pamięć młodych ludzi oraz dorosłych. Problem ten nie jest jednak jeszcze
dobrze rozpoznany. Tymczasem podczas treningów pamięci intensywnie uczy
się dzieci technik zapamiętywania opracowanych z myślą o możliwościach
umysłowych młodych ludzi i dorosłych. Można więc mieć uzasadnione obawy,
że tak prowadzone treningi są niedostosowane do rzeczywistych możliwości
rozwoju umysłowego dzieci i mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

W tej sprawie warto przytoczyć jeszcze jeden argument. Gdy ktoś sprawnie
posługuje się którąś z mnemotechnik, budzi powszechny podziw. Jeżeli czyni to
dziecko, dorośli zachwycają się i nagradzają je. Dzieci podobnie jak dorośli

lubią doświadczać, że w danej czynności są doskonałe. Daje to im poczucie
swojej wyjątkowej wartości. Dlatego gdy dziecko opanuje którąś ze sztuczek

12 Fakt ten podkreśla także M. Jagodzińska (2003), podając również wyniki badań oraz ich
interpretację.
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pamięciowych przecież o to chodzi w treningach pamięci będzie ją stoso-
wało w wielu sytuacjach i to niezależnie od tego, czy jest to potrzebne czy nie.

Częste korzystanie z jednego nawet kilku konkretnego sposobu zapa-
miętywania może stanowić poważną przeszkodę w wypracowywaniu przez
dziecko własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji t r z e b a z a p a m i ę -
t a ć . Dlatego uważam że, jeżeli zbyt wcześnie wdrukuje się w dziecięcy umysł
sztywne i schematyczne sposoby zapamiętywania, może to przynieść więcej
szkody niż pożytku. Mam uzasadnioną obawę, że perfekcyjnie opanowane
mnemotechniki i zbyt często stosowane położą się cieniem na rozwoju natural-
nych czynności umysłowych dziecka. Wyuczenie dziecka mnemotechnik
może bowiem niepotrzebnie usztywnić jeszcze bardzo plastyczne procesy
intelektualne.

Jest jeszcze jeden argument potwierdzający te obawy. Wiele mnemotechnik
wymaga tworzenia absurdalnych wyobrażeń i skojarzeń, gdyż lepiej zapadają
w pamięć. Kształtowanie tego rodzaju procedur umysłowych jest użyteczne,
gdy ludzki umysł jest już na tyle dojrzały, że nie myli świata realnego z fikcją.
Przedszkolakom i małym uczniom niezwykle trudno jest oddzielić swoje wyo-
brażenia od rzeczywistości i dlatego tak często mylą to, co istnieje realnie, od
tego, co sobie potrafią wyobrazić. Trzeba więc być bardzo ostrożnym w mani-
pulowaniu absurdalnymi skojarzeniami. Zbytnie rozhuśtanie wyobraźni może
bowiem dziecku wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Osobną kwestią jest rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi.
Warto tę kwestię poważnie rozważyć, bo jedną z głównych przyczyn niepowo-
dzeń szkolnych jest nieumiejętność obdarzenia nauczyciela uwagą i należytego
skupienia się na wykonywaniu nawet prostych zadań. Problem jednak w tym,
że inny zakres uwagi kształtuje się w treningach pamięci, a inny potrzebny
jest dzieciom, aby mogły mądrze funkcjonować w sytuacjach życiowych i edu-
kacyjnych.

Z moich doświadczeń wynika, że kłopoty dzieci ze skupieniem uwagi są
spowodowane głównie ich niskimi umiejętnościami społecznymi (zob. też
M. Święcicka, 2005, s. 123 i n.). Można się o tym przekonać, gdy dorosły:

chce coś powiedzieć, a dziecko o niskich umiejętnościach społecznych obda-
rza go uwagą tylko przez chwilkę i zaraz przenosi uwagę na inny mocniej-
szy bodziec, trwa to krótko i znowu uwaga dziecka przeniesiona jest na coś
innego;
proponuje dziecku wykonanie pewnych czynności: jeśli nie dysponuje ono
odpowiednimi umiejętnościami społecznymi, to po krótkiej chwili przerywa
te czynności, odchodzi, bierze do ręki jakiś przedmiot i dosłownie kilka-
naście sekund się nim zajmuje, aby zaraz zająć się czymś innym, znowu na
kilka sekund itd.
Analizując zachowania dzieci w takich i podobnych sytuacjach nie trudno

dostrzec, że ich przyczyną jest także słabo ukształtowana zdolność gospodaro-
wania zasobami poznawczymi, i to zarówno na poziomie selekcji, jak i na
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poziomie utrzymywania zaangażowania poznawczego na tym, co jest w danej
sytuacji ważne.

Już z tego wynika, że zakres kształtowania uwagi w treningach pamięci nie
pokrywa się z tym, w czym trzeba wspierać dzieci, które nie potrafią należycie
obdarzać uwagą dorosłych i rówieśników, a także mają zbyt słabo ukształtowa-
ną zdolność do gospodarowania zasobami poznawczymi.

O tym, że dzieciom potrzebne jest wspomaganie w rozwijaniu zdolności
do skupiania uwagi i mądrego zapamiętywania

Problem w tym, że dziecięcy świat szybko rozszerza się i z każdym dniem
dziecko musi sobie radzić z większym zakresem informacji. Żeby nie nastąpiło
coś w rodzaju „przegrzania” nadmiarem napływających informacji, dziecko
musi nauczyć się różnicować i wybierać te, które są na tyle ważne, aby je
zapamiętać. Oznacza to, że musi umieć:

świadomie skierować uwagę na informacje uznane za ważne;
skupiać się tak długo, aby jego umysł mógł je zarejestrować, zrozumieć;
na koniec włączyć je w swój system wiedzy i zachować w pamięci trwałej.
Wymaga to dużej dojrzałości społecznej, umiejętności kierowania swoją

aktywnością intelektualną i sporych już umiejętności świadomego zapamięty-
wania. Jeżeli dziecko nie jest do takiego sposobu funkcjonowania wdrożone,
nauka na pamięć staje się dla niego mordęgą. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć o sporych różnicach indywidualnych w możliwościach umysłowych
dzieci. Dotyczy to także zdolności do świadomego zapamiętywania.

Dzieci o znakomitych możliwościach umysłowych chętnie rozmawiają
z dorosłymi i dlatego mają wiele okazji do obserwowania, w jaki sposób oni
radzą sobie z zapamiętywaniem tego, co ważne. Naśladują i podążają za doros-
łym. A że są ciekawe świata, próbują coraz dłużej skupić się na tym, co je
interesuje. Zajęte poznawaniem, nie odczuwają zmęczenia. Ich przenikliwy
umysł potrafi oddzielać to, co ważne, od tego, co drugorzędne, peryferyjne.
Wszystko to sprawia, że dzieci te szybciej uczą się gospodarowania zasobami
poznawczymi, a także łatwiej wypracowują sobie strategie zapamiętywania
podobne do tych, którymi posługują się dorośli.

Takich dzieci nie jest zbyt dużo. Większość potrzebuje wyraźnego wsparcia
w rozwoju zdolności do skupianie uwagi i zapamiętywania. Takie wsparcie
potrzebne jest też dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdy mają
rozpocząć naukę w szkole integracyjnej lub w szkole specjalnej. W szkole
wymaga się od uczniów zapamiętywania mnóstwa informacji. Dotyczy to także
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z chwilą pójścia do szkoły
w krótkim czasie dziecko musi bowiem zapamiętać:

około stu czterdziestu znaków literowych (litery małe i duże alfabetu w wer-
sji pisanej i drukowanej), nieco mniej, ale także dużo symboli arytmetycz-
nych (cyfry, znaki działań) i grafy (strzałki, pętle, drzewka, tabelki itp.);
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sporo wiadomości podawanych przez nauczyciela oraz znajdujących się
w uczniowskich podręcznikach i zeszytach ćwiczeń;
liczne wierszyki i piosenki, fabułę opowiadań, opisy zjawisk przyrodniczych,
a także przebieg wybranych wydarzeń społecznych itp.;
umowy regulujące obowiązki ucznia, w tym także informacje dotyczące
zadawanych do domu zadań itd.
Ten pokaźny wykaz zadań pamięciowych jest rozszerzany w każdym na-

stępnym semestrze o nowe wiadomości i umiejętności określane programem
nauczania. Na dodatek dorośli nauczyciele i rodzice są przekonani, że
wszystkie dzieci uczą się na pamięć tak jak oni13. Dlatego zamiast pomagać
dzieciom w opanowaniu sposobów zapamiętywania, egzekwują to, co dziecko
ma zapamiętać. Niestety przekonania dorosłych nie znajdują potwierdzenia
w badaniach nad rozwojem pamięci u dzieci. O tym, jak bardzo różnią się
dziecięce sposoby zapamiętywania, najlepiej świadczy to, że :

w grupie pięciolatków zaledwie 10% dzieci potrafi stosować powtarzanie;
wśród siedmiolatków takich dzieci jest tylko 60%;
a pięć lat później strategię tę stosuje 85% dwunastolatków (M. Jagodzińska,
2003, s. 211−212).
Organizowanie informacji dla lepszego zapamiętywania jest o wiele bardziej

skomplikowane i dlatego dzieci strategię tę zaczynają stosować jeszcze później.
Dopiero dziewięciolatki świadomie grupują obrazki w kategorie pojęciowe,
żeby je lepiej zapamiętać. Zapewne ma to związek z procesem kształtowania
się umiejętności klasyfikowania14.

Konieczność wspierania dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi
i mądrego zapamiętywania wynika także z tego, że szkolne sytuacje typu
u w a ż a j i z a p a m i ę t a j podobne są do zadań pamięciowych, które stosu-
je się w badaniach laboratoryjnych nad pamięcią. Tymczasem w takich właśnie
sytuacjach dzieci szczególnie źle wypadają. Słysząc polecenie typu u w a ż a j
i z a p a m i ę t a j , nie robią nic, by zapamiętać. Taka bezradność niezwykle
komplikuje wykonywanie szkolnych poleceń i jest, moim zdaniem, poważną
przyczyną nadmiernych trudności w nauce szkolnej, z czego dorośli nie zdają
sobie sprawy.

13 Problem wyostrza jeszcze to, że sytuacje edukacyjne typu s ł u c h a j u w a ż n i e i z a p a -
m i ę t a j są podobne do zadań pamięciowych organizowanych w badaniach laboratoryjnych
dotyczących pamięci. Dzieci, stykając się z takimi zadaniami pamięciowymi, zwyczajnie nie
wiedzą, o co chodzi i co mają zrobić. Dlatego tak trudno spełnić im oczekiwania dorosłych
rodziców i nauczycieli gdy polecają: m u s i s z s ł u c h a ć i z a p a m i ę t a ć albo p a t r z
u w a ż n i e i z a p a m i ę t a j czy też m a s z s i ę n a u c z y ć t e g o n a p a m i ę ć itd.

14 Więcej informacji o rozwoju klasyfikacji i tworzeniu pojęć podają: J.S. Bruner (1978), A. Jur-
kowski (1975), J. Piaget i B. Inhelder (1973), A. Szemińska (1991), L.S. Wygotski (1973).
Możliwości wspomagania dzieci w coraz lepszym klasyfikowaniu opisane są w: E. Gruszczyk-
-Kolczyńska, E. Zielińska (1997, rozdział 8; 2000, rozdział 12; 2004, rozdział 8).
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W drugiej części artykułu wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Ponadto przed-
stawię koncepcję i programy wspomagania dzieci w skupianiu uwagi i mądrym
zapamiętywaniu. Koncepcja ta uwzględnia możliwości umysłowe i potrzeby
edukacyjne dzieci, które wkrótce rozpoczną naukę w szkole i uczniów w pierw-
szym roku nauki szkolnej. Jest także dostosowana do potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci wolniej rozwijających się. Składające się na tę koncepcję
programy można z powodzeniem realizować w domu, jeżeli rodzice uznają to
za korzystne dla dziecka, oraz w przedszkolach i w szkołach, a także w porad-
niach pedagogiczno-psychologicznych (w ramach zajęć korekcyjno-wyrównaw-
czych), w świetlicach i klubach osiedlowych itd.
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Psychologiczne.

Jurkowski, A. (1975). Ontogeneza mowy i myślenia. Warszawa: WSiP.
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O WSPOMAGANIU DZIECI WOLNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W SKUPIANIU UWAGI
I ŚWIADOMYM ZAPAMIĘTYWANIU. NIEKTÓRE HIPOTEZY, WYNIKI BADAŃ,
INTERPRETACJE I PROPOZYCJE (część I)

Streszczenie

Obszerny artykuł o wspomaganiu dzieci wolniej rozwijających się w skupianiu uwagi i świa-
domym zapamiętywaniu został podzielony na dwie części. W pierwszej wyjaśniam, dlaczego
dobra pamięć ciągle jest warunkiem szkolnych sukcesów uczniów. Konsekwencją jest popular-
ność treningów pamięci, w ramach których uczy się starszych uczniów mnemotechnik. Z tego
powodu przedstawiam charakterystykę popularnych mnemotechnik z uwzględnieniem ich zalet
i ograniczeń. Następnie uzasadniam tezę o niewielkich możliwościach korzystania z mnemotech-
nik w nauce szkolnej i w codziennych sytuacjach.

Problem w tym, że rodzice i nauczyciele są przekonani, że dzieci posługują się swoją
pamięcią tak jak dorośli. Dlatego w przedszkolach i w szkołach organizowane są zadania pamię-
ciowe na zasadzie: są łatwe dla dorosłych, a więc dzieci nie będą miały z nimi trudności. Tym-
czasem z powodu odmiennego funkcjonowania dziecięcej pamięci wynika to z badań nauko-
wych zadania te sprawiają dzieciom duże trudności natury poznawczej i wykonawczej. Dorośli
jednak przypuszczają, że kłopoty z zapamiętaniem wynikają z lekceważenia poleceń i zwyczajne-
go lenistwa. Dlatego zamiast pomóc dziecku, denerwują się, czym pogłębiają jego frustracje,
a z nauką szkolną jest coraz gorzej. Wydaje się im, że ratunkiem jest zorganizowanie treningów
pamięci już dla sześciolatków i młodszych uczniów.

Tymczasem wdrażanie dzieci i młodszych uczniów do posługiwania się mnemotechnikami
nie jest korzystne dla ich rozwoju intelektualnego. W artykule przytaczam argumenty przema-
wiające za tą tezą. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba wspomagać dzieci w rozwijaniu zdolnoś-
ci do skupiania uwagi i mądrym zapamiętywaniu. Należy to jednak robić inaczej, niż ma to
miejsce w treningach pamięci dla starszych uczniów i osób dorosłych.

W drugiej części artykułu przedstawię autorskie programy wspomagania dzieci w rozwoju
zdolności do skupiania uwagi i mądrego zapamiętywania, a także wyniki badań świadczące o ich
skuteczności.

SUPPORTING CHILDREN WHO DEVELOP AT A SLOWER RATE IN FOCUSING THEIR
ATTENTION AND IN CONSCIOUS REMEMBERING. HYPOTHESIS, RESEARCH,
INTERPRETATION AND SUGGESTIONS (Part I)

Summary

The in-depth article on supporting children who develop at a slower rate in focusing their
attention and in conscious remembering was divided into two parts. In the first part, I explain
why good memory is still the precondition for students’ school success. The popularity of memo-
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ry training which teaches older children mnemonic techniques is its consequence. For this reason,
I present a description of popular mnemonic techniques along with their advantages and draw-
backs. Next, I substantiate the thesis of limited possibilities to use mnemonic techniques at school
and in everyday situations.

The problem is that parents and teachers are convinced that children use their memory in the
same way as adults do. That is why in kindergartens and schools, memory tasks are developed
according to the rule: they are easy for adults so they will not be difficult for children. However,
because of different functioning of children's memory, which has been proved by scientific
research, these tasks pose extreme cognitive and performing difficulties for children, while adults
presume that problems in remembering things result from the fact that children ignore orders and
are simply lazy. That is why they get upset instead of helping the child whose frustrations deepen
and who is doing worse and worse at school. They think that memory training is a hope even for
children as young as six as well as for younger students.

However, introducing children and young students to using mnemonic techniques is not so
beneficial to their intellectual development. In the article, I quote the arguments weighing in
favor of this thesis. It does not mean, however, that it is not necessary to support children in
developing the ability to focus their attention and to remember things in a clever way, but it
should be done differently than in case of memory training for older students and adults.

In the second part of the article, I present some authored programs supporting children in
developing the ability to focus their attention and to remember things in a clever way, as well as
the research findings proving their effectiveness.
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BERNADETA SZCZUPAŁ

WYBRANE ASPEKTY POCZUCIA SAMOTNOŚCI
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Na gruncie pedagogiki specjalnej prowadzone są badania nad różnorodnymi
aspektami interpersonalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Badania
te mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak też umożliwiają podejmowanie
praktycznych działań w celu opracowania procedur, podejmowanych w działa-
niach terapeutycznych wobec osób niepełnosprawnych. Przedstawię wybrane
koncepcje teoretyczne oraz badania dotyczące poczucia samotności u młodzieży
niepełnosprawnej.

Funkcjonowanie interpersonalne młodych osób niepełnosprawnych jest
uwarunkowane odczuwaniem przez te osoby stanów psychicznych, mających
wpływ na kształtowanie własnej tożsamości i autonomii oraz relacje z otocze-
niem (A. Giryński, 2004). Jednym z takich stanów psychicznych, oddziałują-
cych niekorzystnie na psychikę każdego człowieka, jest nadmierne odczuwanie
samotności, która jest istotnym czynnikiem mogącym destrukcyjnie wpływać na
osobowość (T. Lake, 1993).

Samotność pojęcie, formy, aspekty

Samotność można zdefiniować jako nieprzyjemny stan psychiczny spowo-
dowany niezadowalającą ilością oraz jakością interakcji społecznych i emocjo-
nalnych (L. Peplau, D. Perlman, 1982; za: Z. Dołęga, 2003). Jest to złożony
fenomen psychologiczny, mający związek z deficytem i deprywacją społeczną,
z niezaspokojeniem potrzeby bliskich związków z innymi oraz potrzeby przy-
wiązania (A. Rokach, 1988; R.S. Weiss, 1973). Samotność, wyraźną i znaczącą
cechę ludzkiej egzystencji, rozpatrywać należy w kontekście relacji społecznych
podmiotu z otoczeniem oraz z samym sobą (J. Reykowski, 1976).
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Według J. Kozieleckiego (1989) samotność rozpoczyna się w momencie
uświadomienia sobie przez jednostkę faktu zerwania lub osłabienia więzi uczu-
ciowych łączących ją z otoczeniem. Towarzyszy temu zwykle uczucie bezrad-
ności, wyobcowania, odizolowania, odczuwanie braku bezpieczeństwa, niepew-
ność jutra, stan niepokoju. Poczucie samotności ogranicza jednostkę, która nie
jest w stanie wykorzystać swoich możliwości, powoduje bezradność, inercję,
bierność wobec rzeczywistości. Staje się z czasem źródłem intensywnego niepo-
koju, rodzi ponadto poczucie wstydu oraz winy (Z. Dołęga, 2003; E. Fromm,
1994).

Poczucie samotności to wielowymiarowe psychospołeczne doświadczenie
człowieka, często będące nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, polegającym
na świadomej izolacji od innych osób, pojawiające się na skutek niezgodności
pomiędzy oczekiwaniami jednostki a jej realnymi możliwościami (Z. Dołęga,
2003; J. Rembowski, 1992). Zjawisko to stanowi przedmiot zainteresowań
i badań filozofów, psychologów, socjologów oraz pedagogów. W analizach
teoretyczno-empirycznych podkreślany jest fakt, iż samotność jest odczuciem,
którego doświadcza każda jednostka ludzka, zaś wszelkie próby całkowitego
uniknięcia samotności są z góry skazane na niepowodzenie (V. Albisetti, 1999;
A. Giryński, 2004).

Na różnorodne treściowo i formalnie aspekty samotności zwraca rów-
nież uwagę pionier badań nad tym problemem R.S. Weiss (1973, 1989). We-
dług tego autora nie istnieje jedna, definiowalna i mierzalna ogólna zmienna
psychologiczna samotności, gdyż subiektywność odczuwania tego zjawiska
implikuje konieczność badań różnych wymiarów jego występowania.

Samotność jednostek, egzystujących w różnych warunkach, w różnych
środowiskach społecznych i kulturowych, dysponujących różnymi zasobami
psychologicznymi, można rozpatrywać z perspektywy psychologicznej. W lite-
raturze przedmiotu problem definiowany jest za pomocą terminów wieloznacz-
nych, jak: osamotnienie, izolacja, alienacja, odosobnienie, wyobcowanie, odizo-
lowanie (Z. Dołęga, 2003).

Zdaniem autorów zajmujących się problematyką osamotnienia może ono
zagrażać niedorozwojem osobowym jednostki, kalectwem psychicznym, umac-
nia jej egocentryzm, izoluje od kontaktów z innymi (J. Rola, 2004), często
także wyzwala agresję (J. Rembowski, 1992), może również prowadzić do
rozwoju samotności (R. Kościelak, 1995).

Osamotnienie najczęściej traktowane jest jako odczucie o charakterze subiek-
tywnym, nieprzyjemny stan związany z przeżywaniem negatywnych emocji
oraz podwyższonego poziomu stresu, pojawiający się w wyniku subiektyw-
nego doświadczania przez jednostkę braku oczekiwanych relacji społecznych
(J. Rola, 2005). Stan ten może mieć swoją przyczynę w małej liczbie kontak-
tów (aspekt ilościowy) bądź niezadowoleniu z kontaktów aktualnie istniejących
(aspekt jakościowy). Przy czym, jak pokazują wyniki m.in. badań dotyczących
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rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, osamotnienie nie musi
wiązać się z obiektywną izolacją społeczną dziecka oraz jego rodziny
(H. Borzyszkowska, 1997; J. Kruk-Lasocka, 1991; za: J. Rola, 2004).

Osamotnienie może mieć dwojaki charakter: sytuacyjny związany z utratą
(zwykle o charakterze losowym, niezależnym od podmiotu) kontaktu z osobą
znaczącą, oraz osobowościowy odnoszący się do aktualnych cech osobowoś-
ciowych jednostki, związany z subiektywnym przekonaniem, że wchodzenie
w relacje społeczne z różnych przyczyn nie jest możliwe do osiągnięcia, a cza-
sem jest wręcz zagrożeniem dla dobrostanu jednostki (J. Rola, 2004).

Różnorodne ujęcia teoretyczne zjawiska samotności (A. Giryński, 2004)
podkreślają następujące jej formy:

samotność personalna wynika z braku związków personalnych, jest wyra-
zem izolacji przeżywanej przez jednostkę (tamże);
samotność społeczna jest efektem braku więzi społecznych lub braku
przynależności do wspólnoty (J. Rembowski, 1992);
samotność kulturowa wyraża się odizolowaniem od głównego nurtu życia
społeczności i jej kultury; występuje wśród wszelkiego rodzaju mniejszości
etnicznych, także wśród osób niepełnosprawnych (B. Hołyst, 1994);
samotność komunikacyjna jest rezultatem trudności w odbieraniu werbal-
nych i niewerbalnych sygnałów nadawanych przez otoczenie i niskiego
poziomu dojrzałości społecznej (tamże).
Samotność człowieka jest także problemem społecznym, istniejącym zarów-

no w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. Problem samotności dotyczy
każdego człowieka i każdego kraju. W odniesieniu do sytuacji młodzieży nie-
pełnosprawnej w Polsce szczególnie istotny jest fakt rozpoczętych w 1989 roku
procesów przemian gospodarczych oraz związanych z tym trudności. Brak
umiejętności i możliwości przystosowania się do gruntownych zmian, zwłaszcza
u młodszej części społeczeństwa, zagraża wielu jednostkom wykluczeniem
społecznym (J. Papież, 2005).

Z. Dołęga (2003) ze względu na relacyjność odniesień, zawartość treściową
oraz orientację czasową wyróżnia trzy aspekty poczucia samotności: emocjonal-
ny, społeczny i egzystencjalny.

Poczucie samotności emocjonalnej odnosi się do negatywnej oceny siebie
jako partnera relacji społecznych; jednostka jest przekonana o braku bliskich,
znaczących więzi z innymi oraz o własnych niskich kompetencjach społecznych
(tamże). W. Łukaszewski (1984) poczucie samotności emocjonalnej określa jako
emocjonalne osamotnienie, samotność subiektywną, wyrażającą się brakiem
pozytywnych uczuć w relacjach z ludźmi znaczącymi dla danej osoby; charak-
terystyczna tutaj jest negatywna ocena własnych kompetencji społecznych, brak
akceptacji i zaufania do siebie i innych, obniżony nastrój oraz negatywne emo-
cje, uczucia i nastroje (Z. Dołęga, 2003).

Badacze tego problemu podkreślają dyskomfort psychiczny osoby przeży-
wającej osamotnienie, zwracają też uwagę na negatywne stany emocjonalne
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towarzyszące samotności niepokój, smutek, przygnębienie, żal, zmęczenie,
spadek aktywności, czasem ukierunkowaną do wewnątrz złość lub wrogość
(A. Vaux, 1988a; H. Vincenzi, F. Grabosky, 1989).

Poczucie samotności społecznej polega na przeżywaniu izolacji, braku możli-
wości identyfikacji swojej roli w kontekście sytuacji społecznych (Z. Dołęga,
2003). Aspekt poczucia samotności społecznej bywa nazywany samotnością
fizyczną lub obiektywną (J. Gajda, 1997), choć nie ma ludzi obiektywnie
samotnych, gdyż każda jednostka utrzymuje pewien określony poziom kontak-
tów społecznych (W. Łukaszewski, 1984). Osoby przeżywające samotność
społeczną charakteryzują się niską oceną poziomu kontaktów międzyludzkich,
relacji z innymi oraz własnej izolacji, wynikającą z powodów zewnętrznych,
leżących poza podmiotem. Samotność ta dotyczy podmiotowej oceny poziomu
relacji społecznych, np. z rodzicami, nauczycielami czy rówieśnikami (J. Cas-
sidy, S.R. Asher, 1992; Z. Dołęga, 2003).

Zdaniem wielu autorów (J. de Jong-Gierveld, 1987; L. Peplau, D. Perlman,
1982; D. Russell, L.A. Peplau, M.L. Ferguson, 1978) samotność społeczna
odnosi się przede wszystkim do braku możliwości określenia własnej roli
w strukturze społecznej, znaczenia jednostki dla otoczenia społecznego.
M. Argyle (1998) podkreśla typowe u dzieci i młodzieży niskie kompetencje
społeczne, mogące nasilać przeżywanie samotności społecznej. Również zda-
niem W. Jonesa (1988) niskie kompetencje społeczne oraz interpersonalne od-
grywają istotną bezpośrednią lub pośrednią rolę we wzbudzaniu poczucia
samotności. Osoby mające niskie kompetencje społeczne mogą doświadczać
częstych lub długotrwałych niepowodzeń w kontaktach, czuć się ignorowanymi,
niepotrzebnymi, niedostrzeganymi przez innych (A. Vaux, 1988a, 1988b;
H. Vincenzi, F. Grabosky, 1989).

Samotność egzystencjalna to poczucie braku identyfikacji z wartościami,
normami oraz celami życiowymi, przeżywanie braku integracji społecznej. Ten
aspekt poczucia samotności oznacza także niezdolność do określenia sensu
swojego życia, ma również związek z ogólnym dobrostanem psychicznym oraz
jakością życia jednostki (K. Popielski, 1994).

Na ten aspekt samotności zwracali uwagę A. Adler (1986) oraz E. Fromm
(1970) dowodząc, że podstawą optymalnego funkcjonowania ludzi są zarówno
więzi pomiędzy nimi, jak też wzory i symbole przekazywane społecznie, uzna-
wane przez nich za wartościowe, dające jednostce poczucie przynależności
i wspólnoty. Brak tego typu odniesień lub ich utrata określana jest samotnością
moralną (E. Fromm, 1970) bądź duchową (T. Brennan, 1982).

Rozpatrując w filozofii egzystencjalnej samotność uwarunkowaną czynnika-
mi psychoegzystencjalnymi, podkreśla się, że jest ona wynikiem rozdarcia
wewnętrznego jednostki ludzkiej oraz jej zagubienia we współczesnym świecie,
w którym nie znajduje stałego oparcia, co powoduje poczucie niszczenia przez
życie zbiorowe, odarcie jej egzystencji z autorytetu (J. Gajda, 1997).
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A. Rokach (1988) wiąże samotność z alienacją, opisując czynnik samoalie-
nacji jako wewnętrzną pustkę i nicość, beznadziejność, brak poczucia sensu
życia, niezdolność do rozumienia siebie i świata, poczucie bezbronności wobec
okoliczności oraz utraty kontroli nad własnym losem. Poczucie samotności
egzystencjalnej związane jest ze światem wartości, norm, zasad oraz celów
życiowych, również z przekonaniami o roli jednostki w zbiorowości (A. Gu-
rycka, 1991; M. John-Borys, 1994; T. Mądrzycki, 1996).

Poza poszukiwaniem źródeł samotności tkwiących we współczesnej cywili-
zacji, omawiane zjawisko w znacznym stopniu może być spowodowane prze-
mianami społeczno-obyczajowymi oraz kryzysem stosunków międzyludzkich.
Ma to swoją genezę w postępującym wraz z rozwojem cywilizacji za-
chwianiu tradycyjnych wzorców osobowych oraz systemów wartości, braku
autorytetów oraz zmianie modelu rodziny; nieumiejętność odnalezienia się
w zmieniającej się rzeczywistości może wywoływać zjawisko samotności
(Z. Dołęga, 2003).

Wielu autorów (np. C. Cutrona, 1982; M. Hojat, 1989; W.H. Jones, 1989;
za: Z. Dołęga, 2003; J. Kozielecki, 1989; M. Przetacznik-Gierowska, M. Tysz-
kowa, 1996) wyodrębnia również samotność epizodyczną i samotność długo-
trwałą. Pierwsza reprezentuje pewien stan psychiczny osoby, wywołany czynni-
kami zadaniowymi lub sytuacyjnymi, np. szczególne wydarzenia lub krytyczne
położenie życiowe. Natomiast samotność długotrwała ma charakter stałej dyspo-
zycji, regulującej funkcjonowanie jednostki w sposób względnie niezależny od
sytuacji. Osoby długotrwale samotne charakteryzują się niską samooceną,
sztywnością własnego „ja”, mają przeświadczenie o własnej nieatrakcyjności
fizycznej i psychologicznej.

Badacze problemu samotności (V. Albisetti, 1999; K. Chałas, 2005; Z. Do-
łęga, 2003; A. Giryński, 1998, 2004; J. Rembowski, 1992; Z. Skorny, 1997;
B. Szczupał, 2005a; D. Wolf, 1995) podkreślają, iż może być ona wynikiem
świadomego wyboru. Wówczas ma charakter konstruktywny, umożliwia dotar-
cie do swego wnętrza i sprzyja własnej kreatywności. Jeśli natomiast izolacja
od świata nie jest wyborem świadomym oraz celowym, może prowadzić do
dezorganizacji egzystencji jednostki, blokować konstruktywne działania skiero-
wane na siebie i innych, prowadzić do autodestrukcji.

Samotność może być istotnym czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na
osobowość oraz zaburzającym funkcjonowanie osobiste i interpersonalne.
U osób z wysokim poczuciem samotności występują zazwyczaj: niski stopień
stabilności zachowania oraz trudności w należytym zaspokojeniu podstawowych
potrzeb akceptacji, zrozumienia, afiliacji, wyrażania uczuć (T. Lake, 1993),
nieśmiałość, poczucie niskiej jakości życia. Osoby takie również w większym
stopniu podatne są na nastroje depresyjne czy zagrożenie uzależnieniami
(Z. Dołęga, 2003; J. Rembowski, 1992).

W procesie kształtowania się poczucia samotności można wyodrębnić trzy
fazy. W fazie pierwszej, na skutek działania okoliczności zewnętrznych, nastę-
puje ograniczenie lub zablokowanie kontaktów z innymi, eliminacja tzw. zacho-
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wań wzajemnych oraz zahamowanie poczucia przynależności. Fazę drugą
charakteryzuje utrata przez jednostkę zaufania do siebie i otoczenia oraz prze-
świadczenie o braku zdolności do podejmowania i utrzymywania kontaktów
z innymi. W trzeciej fazie samotności u jednostki występuje przekonanie o obo-
jętności otoczenia wobec niej oraz zniszczenie zdolności do wchodzenia w in-
terakcje z innymi (T. Lake, 1993; za: A. Giryński, 1998).

Poczucie samotności młodzieży niepełnosprawnej
w świetle wybranych badań

Badania nad problematyką samotności i osamotnienia oraz ich wpływem na
jednostkę były dotychczas prowadzone głównie w populacji osób dorosłych,
znajdujących się w sytuacjach trudnych. Znacznie rzadziej badana była popula-
cja dzieci i młodzieży, choć to właśnie młodzież jest szczególnie predestyno-
wana do przeżywania różnych postaci samotności (J. Rembowski, 1992). Cha-
rakterystyczna dla okresu adolescencji jest duża dynamika rozwoju psychospo-
łecznego, wzrost zdolności spostrzegania społecznego oraz pogłębiona świa-
domość bycia partnerem relacji społecznych (H. Bee, 2000; Z. Dołęga, 2003;
I. Obuchowska, 1996; B. Szczupał, 1994).

Samotność młodzieży obejmuje kontekst rozpadu więzi między społeczeń-
stwem a jednostką, zamykania się przed innymi, ograniczonego uczestnictwa
w formach życia rodziny, szkoły czy grupy rówieśniczej. Młody człowiek
często bywa osamotniony w swych poglądach oraz wyznawanych wartościach,
które nie znajdują poparcia wśród otaczających go osób. Może mieć to bezpo-
średni związek z kształtowaniem się postaw, które nie są w pełni akceptowane
przez rodziców czy nauczycieli, np. z powodu różnicy pokoleń; podobnie jak
wartości istotne dla osób starszych często są nieaktualne dla młodszego pokole-
nia (H. Bee, 2000; J. Papież, 2005).

Samotność jest względnie trwałą właściwością okresu adolescencji, często
pojawiającą się nagle i nie mającą konkretnej przyczyny. Ten rodzaj samotnoś-
ci jest odczuciem subiektywnym, osobistym, wewnętrzną samotnością psychicz-
ną, ma związek przede wszystkim z odczuwanym brakiem więzi z innymi,
z wyobcowaniem, brakiem partnera. Samotność okresu adolescencji może wyni-
kać z aktualnych zewnętrznych uwarunkowań, lecz nie jest wartością niezmien-
ną (J. Cassidy, S. R. Asher, 1992; J. Papież, 2005).

Samotność w ocenie młodzieży ma często charakter instrumentalny wobec
dążeń i wyznawanych wartości. W okresie dorastania istnieje bowiem zarówno
silne dążenie do nawiązywania dojrzałych, autentycznych i satysfakcjonujących
związków (przyjaźni, relacji prospołecznych czy romantycznych) i wówczas
samotność jest zjawiskiem ocenianym negatywnie, jak również rośnie, wynika-
jąca z uwarunkowań rozwoju jednostki, potrzeba izolacji i odseparowania się
od otoczenia. Stan kontrolowanej samotności pozwala młodym ludziom na
autoanalizę oraz refleksję nad światem (Z. Dołęga, 2003).
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Dla młodzieży niepełnosprawnej ujawnienie faktu samotności jest trudne,
ponieważ oznacza przyznanie się do braku przyjaciół, sympatii, co w jej odczu-
ciu wiąże się z poczuciem poniżenia, bycia nieatrakcyjnym, nieciekawym
(B. Szczupał, 2003, 2004). Konsekwencją takiego stanu mogą być: zaburzenia
wewnętrznej harmonii, poczucie braku psychicznego kontaktu z otoczeniem
i samym sobą, syndrom braku wsparcia we własnym świecie, subiektywne po-
czucie deficytu pozytywnych uczuć ze strony innych osób, zwłaszcza bliskich,
przekonanie o izolacji oraz utracie własnej podmiotowości (J. Bielecki, 1990;
T. Brennan, 1982; J. Papież 2005).

W związku z oddziaływaniem niekorzystnych czynników biopsychicznych
oraz społeczno-kulturowych poczucie samotności u młodzieży niepełnosprawnej
jest silniejsze niż u jej pełnosprawnych rówieśników. Charakterystyczny dla
osób niepełnosprawnych brak akceptacji ze strony otoczenia, obojętność, wyso-
ki poziom lęku, niskie poczucie własnej wartości, brak bliskich relacji z innymi
ludźmi może skutkować poczuciem braku swojego miejsca w życiu, potęgować
poczucie samotności (B. Szczupał, 2005a). Również nadmierne dążenie do
kierowania, zbytnia zależność od otoczenia może przy braku współdziałania

wzmagać poczucie odczuwanej samotności (J. Rola, 2004).
Charakter samotności odczuwanej przez dzieci i młodzież pozostaje w ścis-

łym związku z nastawieniami ujawnianymi ze strony otoczenia (czyli środo-
wiska rodzinnego, szkolnego czy rówieśniczego), które poprzez stwarzanie
izolacji może wywoływać następstwa fizyczne, intelektualne oraz emocjonalne
(J. Rembowski, 1992). Dzieci pozbawione akceptacji w środowisku rodzinnym,
dzieci z rodzin niepełnych bądź pozbawione kontaktów z rodzicami ujawniają
wysoki poziom odczuwania samotności; dostrzegając w otoczeniu pozytywne
uczucia miłość, przyjaźń, wierność widzą ich deficyty w swoim środowis-
ku rodzinnym, co skutkuje objawianiem złości, agresji oraz zgorzknieniem
(M. Łopatkowa, 1989).

Jako jedno z istotnych źródeł nadmiernego poczucia samotności dzieci
i młodzieży należy wskazać środowisko społeczne. Zdaniem wielu autorów
(Z. Dołęga, 2003; A. Giryński, 2004; J. Rembowski, 1992) zajmujących się
problematyką samotności i jakości życia dzieci i młodzieży:

poczucie samotności u młodzieży oraz społeczne niezadowolenie pozostają
w ścisłym związku, niski status społeczny osiągają przede wszystkim osoby
ujawniające silne poczucie samotności;
samotność odczuwana przez młodzież w okresie adolescencji pozostaje
w ścisłym związku z trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem,
zwłaszcza z rówieśnikami;
pomiędzy poczuciem samotności młodzieży a poziomem jej samooceny,
empatii, depresji i reakcjami agresywnymi zachodzi wyraźna korelacja
(A. Giryński, 2004, s. 6−7).
Problematyką samotności wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poza

wymienionymi badaczami, zajmowało się wielu autorów obcojęzycznych, m.in.
badający społeczne kompetencje i integrację ze środowiskiem S. Kloomok,
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M. Cosden (1994), H.R. Rothman, M. Cosden (1995); opisujący zachowanie,
relacje pomiędzy rówieśnikami oraz wyizolowanie społeczne: J.A. Kinstner,
D. Gatlin (1989), R.L. Luftig (1988), M. Margalit (1991, 1993), J.G. Parker,
S.R. Asher (1993), K. Stiliadis, J. Wiener (1989), M. Wenz-Gross, G.N. Siper-
stein (1997), G.A. Williams, S.R. Asher (1990, 1992); interesujący się proble-
matyką samotności wśród dorastającej młodzieży: S.R. Asher i in. (1990),
G.L. Flett i in. (1994), H. Inderbitzen-Pisaruk i in. (1992), W.H. Jones,
M.D. Carver (1991), M. Margalit (1994), P.M. Murphy, G.A. Kupshik (1992),
J. Nurmi, K. Salmela-Aro (1997), C.H. Solano, N.H. Koester (1989).

W polskim piśmiennictwie brak jest całościowych rozważań nad poczuciem
samotności osób niepełnosprawnych, istnieje także niewiele prac badających
obecność poczucia samotności i osamotnienia wśród niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży (J. Rola, 2004). Problematyką samotności wśród młodzieży zajmo-
wali się m.in. M. Łopatkowa (1989), J. Rembowski (1992), poczucie osamot-
nienia u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną badali m.in. R. Kościelak
(1995), J. Rola (2004, 2005).

Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu przedstawię jedynie wybra-
ne, najnowsze badania dotyczące poczucia osamotnienia i samotności u osób
niepełnosprawnych, prowadzone w ramach badań w polskiej pedagogice spe-
cjalnej.

Poczucie samotności wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
badał m.in. A. Giryński (1998, 2004). Wykorzystał Skalę Sagsa i Skalę Rascha,
badające stopień odczuwanej samotności w określonych sytuacjach interperso-
nalnych.

Badaniem (A. Giryński, 1998) objętych zostało 300 osób, w tym: 150 osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz jako grupa kon-
trolna 150 osób pełnosprawnych intelektualnie, z uwzględnieniem zróżnico-
wania ze względu na płeć. Średnia wieku badanych wynosiła 16,7 lat. Uzyskane
wyniki w sposób jednoznaczny wskazują, iż osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną w znacznie większym stopniu aniżeli pełnosprawne intelektualnie
odczuwają samotność w kontaktach interpersonalnych. Mało satysfakcjonujące
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną interakcje wystąpiły zarówno
w kontaktach z rówieśnikami, jak też z rodzicami oraz osobami znaczącymi.
Badana młodzież w kontaktach z rówieśnikami i rodzicami odczuwała brak
akceptacji, obojętność, a niejednokrotnie wrogość. Biorąc pod uwagę fakt, że
są to środowiska podstawowe dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
intelektualną, jest to szczególnie niepokojące zjawisko, wpływające na prze-
bieg procesu socjalizacji i osiąganie kompetencji społecznej przez te osoby
(A. Giryński, 1998).

Celem kolejnych badań prowadzonych przez A. Giryńskiego (2004) było
sprawdzenie, czy występują różnice pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu lekkim a ich pełnosprawnymi umysłowo rówieśnikami
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w zakresie odczuwanej samotności oraz jaka zależność zachodzi pomiędzy
postawami rodzicielskimi a poczuciem samotności dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną i ich pełnosprawnych umysłowo rówieśników. W badaniu oprócz
Skali Sagsa i Skali Rasha zastosowano „Kwestionariusz do badania postaw
rodzicielskich” w opracowaniu M. Ziemskiej. Badaniem objęto dwie grupy po
100 dzieci: grupę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
składającą się z 50 dziewczynek i 50 chłopców i taką samą grupę kontrolną,
składającą się z osób w normie intelektualnej.

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że dzieci niepełnosprawne
intelektualnie odczuwają stan samotności znacznie częściej oraz intensywniej
niż ich pełnosprawni umysłowo rówieśnicy. Dystans społeczny, ujawniany
wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, może stanowić źródło przeży-
wania przez nie braku związków emocjonalnych z najbliższymi jednostkami,
jak rodzina czy rówieśnicy. Zwłaszcza postawy rodzicielskie i skala ich natęże-
nia są istotnym wyznacznikiem kształtowania się nadmiernego poczucia samot-
ności (tamże).

Poziom samotności odczuwanej przez dziecko niepełnosprawne intelektualnie
jest uwarunkowany postawami rodziców, takimi jak: bezradność wobec dziecka,
nieumiejętność radzenia sobie z nim, bezsilność skutkujące niewłaściwym
systemem opieki oraz wymagań; nadmierne ochranianie dziecka przed obowiąz-
kami, wyręczanie go w czynnościach skutkujące kształtowaniem się u dziec-
ka postawy biernej społecznie; nadmierny dystans emocjonalny oraz autorytarny
styl wychowania (silna kontrola i surowe sankcje) osłabiające u dziecka
proces internalizacji norm społecznych, określających relacje z innymi. Do-
świadczane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie poczucie samotności
może osłabiać stopień ich niezależności i dynamizm adaptacyjny, stąd w działa-
niach rehabilitacyjnych należy dążyć do kształtowania u tych osób poczucia
autonomii i poprzez wzbudzanie zaufania do innych skłaniać je do interakcji
z otoczeniem, chroniąc przed ucieczką w samotność (tamże).

Problematyką związku pomiędzy osamotnieniem a depresją zajmował się
J. Rola (2004). Poczucie osamotnienia i depresja mogą być traktowane jako
dwie niezależne zmienne osobowościowe i doświadczane niezależnie od siebie.
Długotrwale i intensywnie odczuwane osamotnienie, brak satysfakcjonujących
związków interpersonalnych może być źródłem depresji, jednak również mani-
festowanie w zachowaniu symptomów depresji (obniżonego nastroju, nieefek-
tywności, drażliwości) może skutkować ograniczeniem kontaktów społecznych
i koncentracją na własnej osobie, w konsekwencji prowadząc do odczuwania
poczucia osamotnienia (tamże).

W badaniu J. Roli (tamże) jednym z podstawowych celów było prześledze-
nie ewentualnych różnic z grupą kontrolną w zakresie poczucia osamotnienia
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz jego związku z depresją. Bada-
nie objęło łącznie 70 dzieci w wieku 12−14 lat. W celu zbadania poczucia
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osamotnienia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zastosowano Skalę
Sagsa w polskiej adaptacji J. Rembowskiego. Do badania depresji u dzieci
zastosowano Skalę Depresyjności Dziecka M. Kovacs.

Uzyskano wyniki wykazujące na obecność istotnych statystycznie różnic
pomiędzy badanymi grupami dzieci: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
czują się bardziej osamotnione niż dzieci prawidłowo rozwijające się. Ponadto
w wyniku analizy korelacyjnej wykazano obecność silnego związku pomiędzy
poczuciem osamotnienia dziecka a jego depresyjnością (tamże).

Rezultaty badania pokazują wyraźnie, że dzieci niepełnosprawne częściej niż
ich pełnosprawni rówieśnicy mają poczucie osamotnienia w kontakcie z najbliż-
szymi, z rówieśnikami oraz z innymi osobami; wątpliwa jest także jakość
relacji pomiędzy dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie a najbliższym
otoczeniem. Istnieje duże prawdopodobieństwo przeżywania przez dziecko
cierpienia z powodu poczucia opuszczenia i doświadczania straty, braku oparcia
oraz utraty poczucia bezpieczeństwa w otaczającym świecie (tamże). Poczucie
osamotnienia, doświadczane przez dziecko w najbliższym mu środowisku, ze
strony osób znaczących, bez wątpienia stanowi przykład przeżywania traumy:
może wywoływać wściekłość i frustrację z powodu niezaspokojenia pierwot-
nych potrzeb dziecka: bezpieczeństwa, kochania oraz bycia kochanym, szacunku
i bycia szanowanym przez innych (J. Rola, 2004, 2005).

Celem badań prowadzonych przez B. Szczupał (2004, 2005a) było ukazanie
wybranych uwarunkowań oraz aspektów poczucia samotności i jakości życia
młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Starano się również odpowiedzieć na
pytanie: Jak określona sytuacja życiowa wyznaczona niepełnosprawnością
fizyczną wpływa na poczucie samotności i jakości życia?

W badaniu wykorzystano Skalę Sagsa i Skalę Rascha oraz kwestionariusz
ankiety własnego autorstwa, dotyczący wybranych uwarunkowań poczucia
samotności badanej młodzieży. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas III
liceum ogólnokształcącego i technikum. Badana młodzież miała niepełnospraw-
ność wrodzoną lub nabytą we wczesnym dzieciństwie. Łącznie przebadano
378 uczniów w wieku 17−18 lat.

Na podstawie analizy wypowiedzi badanych grup można wnioskować, że
młodzież niepełnosprawna ruchowo oraz młodzież pełnosprawna łączy samot-
ność przede wszystkim z izolacją od osób bliskich, brakiem intymnych więzi,
zaufania, zaś przyczyn samotności doszukuje się przede wszystkim w swoich
cechach fizycznych, charakterologicznych i osobowościowych, jak nieśmiałość,
małomówność, niskie poczucie własnej wartości. Młodzież niepełnosprawna
częściej zauważa przyczyny własnej samotności w relacjach z rówieśnikami,
postawach społecznych oraz w wielu zagrożeniach tkwiących we współczesnym
świecie. Istotne jest spostrzeżenie, że obie badane grupy uznają samotność
w określonych sytuacjach za konieczność, pozwalającą rozwiązać różne proble-
my życiowe (B. Szczupał, 2004, 2005b).
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Przywołać można również badanie poczucia osamotnienia u dzieci z otyłoś-
cią (M. Wiśniowiecka, L. Szewczyk, 2001). Badaniem objęto 30 dzieci w wie-
ku 10−15 lat w normie intelektualnej z otyłością prostą. Grupy kontrolne stano-
wili ich rówieśnicy w dwóch grupach obejmujących po 30 dzieci. W badaniach
wykorzystano Skalę Sagsa i Skalę Rascha.

Dzieci otyłe czują się bardziej osamotnione w porównaniu ze swoimi zdro-
wymi rówieśnikami. Najsilniej odczuwają osamotnienie w kontaktach z grupą
rówieśniczą, największą satysfakcję czerpią z relacji z rodzicami, przy czym
cechuje je niezwykle silny związek z rodzicami oraz nadmierna od nich zależ-
ność, co skutkuje obniżeniem dojrzałości społecznej w wyniku występowania
postaw nadopiekuńczych; część dzieci jednak sygnalizuje poczucie odrzucenia
ze strony rodziców, zaburzony przebieg relacji z rodzicami lub zaburzenia
systemu rodzinnego.

Poczucie małej atrakcyjności oraz niskiej wartości w aspekcie fizycznym
rozszerza się na inne sfery funkcjonowania dzieci z otyłością, powodując autoi-
zolację bądź brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej, co wywołuje odsu-
nięcie ich na margines życia grupowego lub całkowite wykluczenie. Symptoma-
tyczny jest fakt, iż w badaniu za pomocą Skali Rascha dzieci ujawniły subiek-
tywne przekonanie o dość silnym poczuciu związku emocjonalnego z grupą
rówieśniczą, pomimo doznawania poczucia izolacji (tamże).

Przedstawione wyniki badań poczucia samotności młodzieży niepełnospraw-
nej w sposób jednoznaczny wskazują, iż młodzież ta w znacznie większym
stopniu niż jej pełnosprawni rówieśnicy odczuwa samotność w kontaktach
interpersonalnych. Mało satysfakcjonujące dla młodzieży interakcje występują
w kontaktach z rówieśnikami, rodzicami oraz osobami znaczącymi (jest to
istotne, mając na uwadze przebieg procesu socjalizacji, proces osiągania kom-
petencji społecznej).

Zaprezentowane badania wskazują na niepokojące narastanie problemu
samotności młodzieży niepełnosprawnej. Analiza przedstawionych danych empi-
rycznych potwierdza przypuszczenia Z. Dołęgi (2003), że poczucie samotności
jest niższe, gdy dotyczy osób o dobrym lub przeciętnym stanie zdrowia, pozo-
stających w dobrej lub zadawalającej sytuacji społecznej oraz wyższe u osób
chorych, które mają przekonanie o braku kontroli nad własnym losem i niskiej
integracji społecznej.

Z perspektywy ontologicznej samotność stanowi ważny problem osobisty
młodzieży niepełnosprawnej, wynikający z indywidualności każdej jednostki
oraz swoistych uwarunkowań jej rozwoju. Z całą pewnością można stwierdzić,
że poczucie samotności młodzieży niepełnosprawnej pojawia się w wyniku nie-
możności zaspokojenia potrzeby więzi emocjonalnych o specjalnym znaczeniu.

W przedstawionych badaniach samotność ujawnia się w przeżyciach emocjo-
nalno-poznawczo-egzystencjalnych młodzieży niepełnosprawnej oraz jest czyn-
nikiem zakłócającym jej rozwój psychospołeczny. Badania ukazują zróżnicowa-
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ne nasilenie tego zjawiska oraz zmienną dynamikę jego przebiegu. Zachodzące
w procesie rozwoju osobowości zmiany w doświadczanych relacjach społecz-
nych mogą być swoistym wzorcem dla zmian charakterystycznych w rozwoju
młodzieży niepełnosprawnej, żyjącej w danym środowisku.

Analizując objawy poczucia samotności, trzeba zwrócić uwagę na ważny dla
okresu adolescencji kryzys wartościowania, decydujący również w istotnym
stopniu o nasileniu poszczególnych objawów tego zjawiska. Należy sądzić, że
odczuwanie wysokiego poczucia samotności przez młode osoby niepełnospraw-
ne może stanowić jedną z przyczyn kształtowania się w tej grupie społecznej
poczucia mniejszej wartości, niskiej motywacji do podejmowania czynności
związanych z zadaniami rozwojowymi, może także osłabiać poczucie autonomii
i tożsamości.

Reasumując można stwierdzić, że zjawisko samotności oraz poczucie osa-
motnienia młodzieży niepełnosprawnej stanowi integralną część jej zewnętrzne-
go i wewnętrznego świata oraz odzwierciedla wewnętrzne stany psychiczne
badanych. Wielowymiarowy charakter tego zjawiska związany jest ze zmianami
ról, systemu wartości, obrazu własnej osoby oraz pozycji młodzieży niepełno-
sprawnej w społeczeństwie.

Zakończenie

Okres adolescencji cechuje wzmożone poszukiwanie przez młode osoby
niepełnosprawne uwagi i wsparcia ze strony otoczenia, zwłaszcza osób najbliż-
szych. Przyczyn trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interperso-
nalnych młodzieży niepełnosprawnej z innymi należy doszukiwać się zarówno
w braku akceptacji lub wręcz w odrzuceniu przez otoczenie, czasem także
w nieatrakcyjności fizycznej i widoczności niepełnosprawności, jak też w nega-
tywnych cechach charakteru, nieśmiałości, tendencjach do izolacji, apatii, za-
mknięciu się w sobie czy świadomej decyzji o wycofaniu i pozostawaniu
w samotności w obawie przed ośmieszeniem, odtrąceniem lub brakiem zrozu-
mienia. Z uwagi na fakt, iż samotność implikuje stany izolacji, osobom osamot-
nionym czy samotnym grozi usunięcie na margines życia i wykluczenie spo-
łeczne.

Odczuwane poczucie samotności determinuje w dużej mierze jakość i zakres
podejmowanych przez młodzież zadań zlecanych jej przez grupy społeczne
i tym samym określa zasób gromadzonych przez nią doświadczeń społecznych.
Stąd też ważnym zadaniem pedagogów specjalnych i psychologów jest podej-
mowanie czynności zmierzających do zapobiegania i ograniczania u młodzieży
niepełnosprawnej nadmiernego odczuwania samotności oraz podejmowanie
działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec
osób niepełnosprawnych.
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Hołyst, B. (1994). Na granicy życia i śmierci. Warszawa: Wydawnictwo Justitia.
Inderbitzen-Pisaruk, H., Clark, M.L., Solano, C.H. (1992). Correlates of loneliness in midadoles-

cence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 151−167.
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WYBRANE ASPEKTY POCZUCIA SAMOTNOŚCI MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Streszczenie

Samotność jest wielowymiarowym zjawiskiem, stale towarzyszącym ludzkiej egzystencji,
oraz przedmiotem zainteresowań badaczy różnych dziedzin nauki, w tym także pedagogiki
specjalnej.

W artykule przedstawiono definicję i główne koncepcje samotności oraz aspekty poczucia
samotności wśród młodzieży niepełnosprawnej, odczuwania przez nią stanów psychicznych
mających wpływ na kształtowanie tożsamości i autonomii oraz relacje z najbliższym otoczeniem.

Zasygnalizowano badania zagraniczne nad poczuciem samotności u osób niepełnospraw-
nych, zaprezentowano także wybrane badania dotyczące poczucia samotności w określonych
sytuacjach interpersonalnych przedstawione w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu pedagogi-
ki specjalnej.

Słowa kluczowe: młodzież niepełnosprawna, samotność, poczucie osamotnienia, uwarunkowa-
nia i aspekty samotności, funkcjonowanie społeczne.

FEELING OF LONELINESS AMONG YOUNG DISABLED PEOPLE
SELECTED ASPECTS

Summary

Loneliness is a multidimensional phenomenon that constantly accompanies human existence
and constitutes the subject of interest to researchers in various fields of science, also in special
education.

This article presents the definition and main concepts of loneliness as well as some aspects
of the feeling of loneliness among young disabled people, their mental states that influence the
process of shaping their identity and autonomy, as well as their relationships with the closest
environment.

The article mentions some foreign research on the feeling of loneliness among disabled
people, it also presents some research on the feeling of loneliness occurring in specific interperso-
nal situations, which was selected from the Polish professional literature in the field of special
pedagogy.

Key words: young disabled people, loneliness, self-perceived social isolation, conditioning
factors and aspects of loneliness, social functioning.
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O OSOBACH Z WADĄ SŁUCHU INACZEJ

W powszechnym odbiorze osoby z wadą słuchu uważa się za osoby z głębo-
kim uszkodzeniem receptora słuchu, zamykającym w świecie ciszy i pozbawia-
jącym doznań dźwiękowych. Wiedza o roli wychowania słuchowego w wieku
niemowlęcym jest dość skąpa. Również wiedza o możliwościach korygujących
uszkodzenie, o różnych typach aparatów wzmacniających dźwięki, o skutecz-
ności ingerencji chirurgicznych jest niewielka. W ostatnich latach, m.in. dzięki
mediom, świadomość społeczna w tym zakresie wzrasta. Mimo to określenie
„osoba z wadą słuchu” wiąże się głównie z osobami o ograniczonej możliwości
rozwoju, komunikowania się z szerszym społeczeństwem, z osobami gestykulu-
jącymi w sposób niezrozumiały dla otoczenia, mającymi trudności w przekazy-
waniu w sposób jednoznaczny swoich wrażeń, odczuć, spostrzeżeń.

Dlaczego tak jest? Niewątpliwie dlatego, że m.in. te dwa skutki głuchoty:
niesłyszenie i trudności w porozumiewaniu się ze społeczeństwem są najbar-
dziej odczuwalne przez szersze otoczenie. Dlatego też w ostatnich latach czyni
się wiele, aby zmienić stereotyp dotychczasowego odbierania osoby niesły-
szącej, której dominującym określnikiem jest uszkodzenie słuchu, na ukształto-
wanie wizerunku członka społeczeństwa, u którego występuje wada słuchu,
która może, ale nie musi ograniczać pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Upowszechnia się świadomość, że o drogach, możliwościach rozwoju i wrasta-
nia w ogół społeczeństwa decydują odpowiednio zorientowani rodzice i rodzina
dziecka od chwili stwierdzenia istniejącego uszkodzenia, a także lekarze, tera-
peuci-rehabilitanci, nauczyciele.

Skąpa jest jednak wciąż wiedza społeczna o osobach z wadą słuchu, o tym
że, jak to przed pięćdziesięciu laty określała twórczyni pedagogiki specjalnej
Maria Grzegorzewska, osoba głucha jest osobą normalną pod względem inte-
lektualnym, chyba że zaistniała przyczyna uszkadzająca inne sfery życia. Grze-
gorzewska podkreślała też, że spostrzegawczość tych osób jest często zadziwia-
jąca, a zdolności obserwacyjne duże. I te cechy: spostrzegawczośc, obserwacja,



64 Urszula Eckert

naśladownictwo, odtwórczość, twórczość pozwalają osobom z wadą słuchu, na
równi ze słyszącymi, na przekazywanie swoich uczuć, doznań, na realizowanie
się w dziedzinach nie wymagających komunikacji słownej. Tymi dziedzinami
są działania artystyczne, twórczość w różnej postaci, sztuka.

Takim osobom z wadą słuchu będzie poświęcony ten artykuł. Naszkicowane
zostaną formy realizowania się osób niesłyszących w różnych dziedzinach
artystycznej twórczości. Pokazane osoby z wadą słuchu nie tylko od strony ich
trudności egzystencjalnych.

Zainteresowania twórcze można zaobserwować już u małych dzieci:
w domu, w przedszkolu, w szkole, choć często ujawniają się dopiero w życiu
dorosłym lub nawet w okresie po zakończeniu pracy zawodowej. Stąd duża rola
opiekunów w rozbudzaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych wyzwalających
u dzieci potencjał osobotwórczy.

Sztuka bowiem wpływa w sposób istotny na rozwój emocjonalny, estetyczny
i rewalidację dziecka/osoby z wadą słuchu. Poza innymi aspektami wzbudza
także dynamizm wewnętrzny, podnosi samoocenę i wiarę w siebie.

Działania twórcze, podobnie jak wszystkie inne rodzaje działalności, wyni-
kają ze stosunku do samego siebie, z autonomii jednostki. Na tę autonomię
składa się m.in. wyzwolenie od własnych lęków i kompleksów oraz od presji
otoczenia.

Osoby niesłyszące często bardzo dotkliwie odczuwają problemy wynikające
z wady słuchu, utrudniającej im swobodny kontakt z otoczeniem (sąsiadami,
lekarzem, ekspedientką sklepową). Ich częste wyobcowanie z życia środowiska
bywa przyczyną stresu i braku poczucia bezpieczeństwa. Stąd też większa
nerwowość, brak inicjatywy, bezradność lub agresywność, nieufność i wycofy-
wanie się z kontaktów z otoczeniem.

Można, a nawet należy takim stanom zapobiegać przez wyzwalanie już
w dzieciach z wadą słuchu ekspresji m.in. w formie różnych postaci twórczości.
Wówczas kształtuje się inny obraz osoby niesłyszącej, jako osoby twórczej,
potrafiącej w różny sposób ujawniać swoją osobowość.

Nie zawsze jednak postawa aktywności twórczej ujawnia się i wyzwala
samoistnie. Często wymaga stymulacji z zewnątrz poprzez rozbudzanie zain-
teresowań różnymi przejawami kultury i sztuki. Odbywa się to np. przez odwie-
dzanie muzeów, wystaw malarskich itp. oraz włączanie w różne formy działal-
ności związanej z kulturą i sztuką. Takie zadania podejmują niejednokrotnie
świadomi swej roli rodzice i nauczyciele surdopedagodzy. Proces taki może
zaczynać się już w wieku przedszkolnym, gdy dzieci przejawiają duże skłon-
ności do naśladownictwa i łatwo podlegają sugestii dorosłych.

Wczesny rozwój zainteresowań sztuką i twórczością ułatwia w wieku dojrza-
łym organizowanie sobie ciekawych form spędzania czasu wolnego, pozwalają-
cego na samorealizację i uzyskiwanie satysfakcji z własnych osiągnięć twór-
czych.
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Atrakcyjnymi i lubianymi przez dzieci formami twórczości są inscenizacje
bajek, teatrzyki szkolne (B. Kiejdo, 1990). Ta forma twórczości zawiera dla
dzieci z wadą słuchu różnorakie wartości. Dzieci, które z powodu uszkodzenia
słuchu mają trudności poznawcze i trudności związane ze słownym wyrażaniem
swoich uczuć, przez inscenizacje różnych utworów, wcielanie się w postacie
bohaterów łatwiej wychwytują związki przyczynowo-skutkowe między przed-
stawianymi faktami, lepiej rozumieją zwroty literackie i zawarte w tekście
przenośnie poetyckie. Wzbogacają także swój zasób słownikowy, przyswajają
zwroty językowe, ułatwiające porozumiewanie się ogólnospołeczne.

„Grać nie oznacza mówić czy interpretować tekst. Grać oznacza działać.
Tekst staje się inspiracją, pozwala istnieć działaniu, a ono pogłębia rozumienie
tekstu” (M. Drzyzga, 2004, s. 228), tzn. uruchamia własną wyobraźnię dziecka.
Inscenizacja, teatrzyk dziecięcy pozwala dziecku z wadą słuchu przenosić się
w świat piękniejszy, pełen dziwów, fantastyki. Świat, w którym zwycięża
dobro. Dziecko może bez słów, ale za pośrednictwem gestów, ruchu wyrażać
swoje uczucia, postawy wobec różnych zjawisk, radość czy dezaprobatę.

Poza tym poprzez udział w inscenizacji, przedstawieniu dziecko nabiera
pewności siebie, czuje się dowartościowane, kształtuje w sobie dynamizm
wewnętrzny i wiarę we własne możliwości. Wiele ośrodków szkolno-wycho-
wawczych dla dzieci z wadą słuchu docenia te liczne walory teatrzyków szkol-
nych i ich wpływ na rozwój osobowości swoich wychowanków. Opracowuje
z nimi różne przedstawienia, inscenizacje. Szerokie przygotowanie dzieci nastę-
puje w ramach różnych kół zainteresowań, zajęć pozaszkolnych, świetlic tema-
tycznych, Klubów Kultury Żywego Słowa. Uczestnicy tych zajęć spotykają
się z choreografami, aktorami, autorami ilustrowanych książek. Uzyskują od
fachowców cenne uwagi, a równocześnie prezentują im swoje możliwości.
„Niedosłyszy... a tak pięknie i wzruszająco recytuje”. Taka czy podobna wypo-
wiedź widza świadczy o spojrzeniu na osoby z wadą słuchu inaczej, szerzej.

Twórczość teatralna znajduje swoje odbicie w różnych imprezach. Można
odnotować systematycznie, rokrocznie organizowany od wielu lat przez Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima
w Szczecinie Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą
Słuchu. Biorą w nim udział liczne zespoły dziecięce z całej Polski: od Szczeci-
na do Żar i Bielska-Białej, od Wrocławia i Krakowa po Gdynię.

Przedstawienia odbywają się w dwóch kategoriach: inscenizacji z tekstem
słownym, inscenizacji bez tekstu słownego pantomima.

Prezentacje są różnorodne: baśnie, pantomima, żart sceniczny. Przeglądy
takie dają „aktorom” i „mimom” dużą satysfakcję, a społeczeństwu pokazują
ogromne możliwości wypowiadania się, uzewnętrzniania swoich emocji przez
dzieci i młodzież z wadą słuchu.

Formy teatralne, a szczególnie pantomimiczne, są preferowane również przez
dorosłe osoby z wadą słuchu. Pantomima bowiem pozwala przezwyciężać
barierę trudności komunikacji słownej, ułatwia otwarcie się, równocześnie zdo-
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bycie uznania i akceptacji w oczach widzów. Wyzwala kreatywność i daje szan-
se zyskania wyższej rangi społecznej. Mim przedstawia gestem, mimiką, ru-
chem całego ciała w sposób czytelny dla każdego widza treści trudne dla osoby
niesłyszącej do zakomunikowania werbalnego, np. radość, smutek, entuzjazm.

Pantomima przez swoją wielorakość prezentacji rozwija osobowość „aktora”,
gdyż:

pozwala na wyrażanie w sposób jednoznaczny przeżyć i odczuć,
kształtuje umiejętności wczuwania się w przeżycia (ból, radość) innej osoby,
rozwija uzdolnienia, umiejętności, znajomość warsztatu aktorskiego.
Widz słyszący „odkrywa” wartości osoby niesłyszącej „...nie słyszy, a w tak

przekonujący sposób potrafi przekazać swoje przeżycia...”.
Teatr pantomimiczny ma liczną reprezentację w Polsce. Poza szkolnymi

zespołami pantomimicznymi działającymi od lat istnieją także zespoły profesjo-
nalne. Najstarsza, najpopularniejsza jest Pantomima Olsztyńska, powstała
w 1957 roku, znana nie tylko w kraju, ale i w Europie. Początkowo występo-
wały w niej wyłącznie osoby niesłyszące, a przestawienia były grane w języku
migowym. W końcu lat 80. dokooptowano również osoby słyszące. Większość
uczestników to amatorzy, którzy dzięki swemu zaangażowaniu i zdolnościom
reżyserów odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. Innymi znaczącymi zespołami
są Teatr Mima we Wrocławiu, Teatr 3 w Szczecinie. Poza występami zespoły
pantomimiczne biorą udział w Międzynarodowych Festiwalach Pantomimy
Niesłyszących, przyczyniając się aktywnie do zmiany stereotypu wizerunku
osoby niesłyszącej.

Szeroki wachlarz możliwości pokazywania osób z wadą słuchu inaczej mają
środki masowego przekazu, a szczególnie telewizja. Prezentują różne osiągnię-
cia, np. w cyklu audycji w formie serialu o życiu rodziny, której część
członków ma uszkodzony słuch, czy w teatrzyku dziecięcym wystawiającym
bajki dla dzieci niesłyszących. Audycje takie są chętnie oglądane przez ogół
słuchaczy; budują obraz osoby z wadą słuchu jako pełnoprawnego członka
społeczeństwa.

Osoby niesłyszące zaznaczają swoją obecność również w świecie malarstwa,
rzeźby. Należy żałować, że nie można zamieścić w tym miejscu np. obrazów
malarskich wykonanych techniką komputerową, fotogramów, rzeźby i in. Publi-
kuję jedynie kilka utworów poetyckich wybranych spośród bardzo wielu (zain-
teresowanych Czytelników odsyłam do czasopisma Świat Ciszy).

Świat widziany oczyma jest najpełniejszy w odbiorze. Zmysł wzroku jest
jednym z głównych kompensatorów uszkodzonego zmysłu słuchu. Stąd wizual-
na strona odbioru otoczenia jest najbardziej adekwatna do rzeczywistości, a eks-
presja poprzez obraz jest chętnie realizowana przez osoby z wadą słuchu.

Przeważnie stymulacja tej formy działalności zaczyna się już w domu,
przedszkolu, szkole w trakcie celowo przemyślanych lub dowolnych zajęć.
Jednym z ośrodków prowadzących systematycznie kształcenie plastyczne dzieci
jest m.in. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Sły-
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szącej w Warszawie. Utalentowana nauczycielka wyzwala w uczniach potencjał
twórczy, a ich prace eksponowane są nie tylko na terenie placówki, ale biorą
również udział w różnych konkursach ogólnopolskich. Uczniowie odtwarzają
w swoich obrazach otaczającą ich rzeczywistość, ukazują twórcze odbicie
piękna przyrody czy tworzą spontanicznie wytwory świata fantazji, rozbudzonej
wyobraźni, która początkowo ogranicza się do najbliższego otoczenia, potem
stopniowo przekracza te granice.

Młody twórca angażuje się emocjonalnie w swoje dzieło, a tym samym
pobudza intuicję i myślenie plastyczne, wyzwalające napięcia niezbędne do
realizacji do końca swojej koncepcji twórczej. Taka ekspresja twórcza uwalnia
dziecko w wadą słuchu od kompleksów i nerwic. Daje w zamian satysfakcję,
poczucie własnej indywidualności, własnej wartości. Młody twórca z wadą
słuchu uczy się przezwyciężać trudności w realizacji własnych zamierzeń.
W ten sposób proste, wydawałoby się, ale celowo organizowane zajęcia z za-
kresu plastyki, rysunku, florystyki wyzwalają postawy twórcze.

Na tę rolę działalności artystycznej zwracała uwagę już wiele lat temu
I. Wojnar (1964). Według tej autorki ekspresja artystyczna wpływa na wzmoc-
nienie wiary we własne siły, uświadomienie własnej osobowości i pozwala na
uzewnętrznienie nieuświadomionych indywidualnych możliwości czy uzdolnień
twórczych.

Warsztaty i plenery organizowane m.in. przez Zarząd Główny Polskiego
Związku Głuchych pozwalają młodzieży i dorosłym na poznawanie ciekawych
zakątków kraju, malowniczych obiektów, przyswajanie sobie zróżnicowanych
technik i form przedstawiania rzeczywistego bądź wyimaginowanego świata.
Efektem takich spotkań są ciekawe wystawy poplenerowe zbiorowe lub indywi-
dualne: malarskie, rzeźbiarskie, malarstwa na szkle.

Osoby słyszące, stykające się z tym rodzajem twórczości, bogactwem kolo-
rów i kształtów, dokonują podświadomie transformacji wizerunku osób niesły-
szących. Zaczynają widzieć je inaczej.

Osiągnięcia techniki zaczynają coraz częściej być wykorzystywane w twór-
czości artystycznej osób niesłyszących. Spotykamy bardzo interesujące wystawy
obrazów wykonywanych techniką komputerową. Technika ta pozwala m.in.
modelować obiekty, zmniejszając lub powiększając różne ich elementy, zmie-
niać kolorystykę, formy, np. deformować lub wmontować dany element
w obraz, dodawać efekty specjalne. Dom Kultury Głuchych we Wrocławiu
organizuje od kilku lat Konkursy Grafiki Komputerowej. Świadczą one o upo-
wszechnianiu się tej formy wypowiedzi, uzewnętrznianiu swojego odbioru
współczesnego świata, przemyśleń na jakiś frapujący temat społeczny czy
polityczny.

Nowoczesna technika ujawnia się także w dziedzinie fotografiki. Aparaty
fotograficzne pozwalają rejestrować piękno przyrody, złożoność różnych zja-
wisk. Osoby niesłyszące, mając ograniczony odbiór słuchowy, kompensują tę
stratę obserwacją wzrokową. Ich fotografie zadziwiają często ciekawą tematy-
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ką, kolorystyką, grą światłocieni lub kompozycją całości. Aparat fotograficzny
staje się narzędziem przekazu własnego widzenia świata, umożliwia wydobycie
różnych planów fotografowanego obrazu przez wyostrzenie światłem, przybliża-
nie lub oddalanie danego obiektu. Jest często i chętnie wykorzystywany do
utrwalania nastroju jakiejś niepowtarzalnej chwili, aby móc ją potem przekazać
innym.

Pantomima, malarstwo, techniki komputerowe, fotografika są nieocenionym
środkiem przekazu odczuć, przemyśleń, uwag dla osób, które miewają ograni-
czoną możliwość komunikacji werbalnej z otoczeniem słyszącym, u których
potrzeba dzielenia się swoimi doznaniami jest podobna jak u osób swobodnie
przekazujacych swoje nastroje słowem. Należy nadmienić, że większość osób
niesłyszących, choć kontaktuje się głównie z osobami o podobnej niepełno-
sprawności, nie ogranicza się jedynie do tego kontaktu. I tu wszelkie formy
bezsłownej komunikacji, które poza słowem mówionym pozwalają na szersze
otwarcie się na otoczenie, są bardzo pożądane i cenne. Formy artystycznej
wypowiedzi są doskonałą drogą porozumiewania się, pozwalają na lepsze,
pełniejsze poznawanie się twórców i odbiorców, na wspólne przeżywanie róż-
nych stanów ducha.

Zaskakuje często forma ekspresji, jaką jest taniec. Wydaje się bowiem, że
osoby z uszkodzonym słuchem nie tańczą, ponieważ nie odbierają słuchem
muzyki. W tańcu ujawnia się inna forma kompensaji braku słuchu, dokonująca
się poprzez czucie wibracji. Nie zawsze przeciętny człowiek zdaje sobie sprawę
z dynamiki dzwięków muzyki. A przecież fala głosowa wprawia w ruch masy
powietrza, które uderzają w człowieka i dają się odczuć ciałem.

Silne dźwięki powodują wibracje podłogi, mebli, różnych przedmiotów.
Przejeżdżający ciężki pojazd wprawia w drgania np. szklanki znajdujące się
w pobliskim mieszkaniu, powodując ich dźwięczenie, zwłaszcza gdy są usta-
wione na szklanej półce. Podobne zjawiska występują w sali tanecznej, gdzie
gra głośno muzyka, a szczególnie perkusja, wprawiając w drgania podłogę.

Osoby niesłyszące są wyczulone na takie i podobne wibracje. Pomagają im
one korzystać m.in. z muzyki w czasie tańca. Należy zaznaczyć, że u wielu
osób z wadą słuchu obserwuje się doskonałe poczucie rytmu, również niezbęd-
ne w tańcu. To wszystko powoduje, że osoby z wadą słuchu lubią tańczyć
i tańczą poprawnie. Nieraz na międzyszkolnych konkursach tańców ludowych
czy współczesnych zdobywa I lub II lokatę zespół z któregoś z ośrodków dla
dzieci z wadą słuchu. Zdumiewa precyzja wykonania, ciekawe układy choreo-
graficzne, swoboda ruchów niesłyszących tancerzy. Zdarza się, że dopiero
w trakcie wręczania dyplomów, gdy wymienia się placówkę, którą reprezentuje
zespół, zaskoczone jury i publiczność dowiadują się, że jest to grupa z wadą
słuchu. Trzeba jednak nadmienić, że muszą być przestrzegane pewne warunki.
Są to:

właściwe stereofoniczne nagłośnienie (nie za ciche, ale i niezbyt głośne),
właściwe podłoże (podłoga, a nie beton czy trawnik) oddające wibracje
orkiestry.
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Takie warunki sprzyjają wszystkim osobom uprawiającym taniec, jednak dla
osób z uszkodzonym słuchem są szczególnie istotne. Wynika z tego, że osoby
głuche mogą także korzystać z muzyki. Bywają też próby wizualizacji dźwię-
ków, np. swego czasu stworzono organy świetlne, które na razie nie zyskały
aprobaty osób niesłyszących, ale świadczą o różnych poszukiwaniach w tej
dziedzinie.

Głuchota nie przeszkadza również tworzyć muzyki. Można przywołać pa-
mięć genialnego kompozytora, jakim był Ludwig van Beethoven, który mimo
utraty słuchu stale komponował, a swoje największe dzieło muzyczne
IX Symfonię stworzył w wieku 60-ciu lat, będąc już prawie głuchym. Rów-
nież współcześnie spotyka się wśród niesłyszących osoby komponujące muzy-
kę. Taką osobą jest np. perkusistka angielska Evelyn Glennie, komponująca
utwory na perkusję. Występowała ona m.in. kilka lat temu w Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, którą
dyrygował Jacek Kaspszyk. Glennie zyskała tam wielki aplauz publiczności.

Możemy wspomnieć jeszcze o innej postaci prezentowania się osób z wadą
słuchu o poezji. Tworzą ją najczęściej osoby z resztkami słuchu, niedosły-
szące bądź osoby ogłuchłe, u których utrata słuchu nastąpiła już po opanowaniu
mowy, a więc około 5.−6. roku życia lub później.

Osoby te wypowiadają swoje myśli poprzez twórczość poetycką. W ich
poezji przejawia się nieraz poczucie poniesionej straty, refleksja nad ogranicze-
niem słyszenia, a czasem satyra. Niektóre wiersze można znaleźć w tomiku
Wyjście z ciszy Barbary Choynowskiej-Janaszek, Janiny Lamprycht i Marii
Piwowarskiej, a także w czasopiśmie Świat Ciszy.

A oto niektóre z nich:

Złota jesień głuchych

Postrącał liście jesienny wiatr
Otarł się o policzki usiadł na ręku
Szumi

śpiewa
i dzwoni

nie w głuchych uszach lecz w dłoni
na słyszącej dłoni śpiewa
jesienny wiatr

błogosławione ręce które mówią
błogosławione ręce które słyszą
ręce pracujące na chleb
przerwały krąg milczącej ciszy
wzniosły się wysoko
ponad ludzki śmiech
dały sens życiu głuchych

potrzymam na dłoni wiatr
co szumi i śpiewa
złote liście goni

Barbara Choynowska-Janaszek: Wyjście z ciszy
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Schronienie

Zamknięta w szklanym balonie
rozdętej potwornie ciszy
patrzę na świat tysiącbarwny,
którego nie mogę usłyszeć!

A może już nawet nie chcę...
wtulona w swoje schronienie!
Więzień z wyrokiem na wieczność
może polubić więzienie.
Przystosowanie duszy,
przystosowanie ciała...
i tylko czasem zapłacze
tęsknota, która przetrwała...

Petronela Pawłowska: Świat Ciszy, 1998, nr 1

Wiersz

Moja pieśń już z ust nie poleci
A miałem głos jak pieśń słowika
Bo jestem głuchy
Choć słońce tak ładnie świeci
Mój głos już nie ten
Więc nucę sobie po cichu
Głos z krtani się nie wydostaje
Jednak ja swoje dźwięki słyszę
I palcami w blat takt oddaję
Czuję jakbym naciskał w klawisze
I wtedy wyobrażam sobie że słyszę

Jerzy Orczykowski: Nowy Świat Ciszy, 1999, nr 7, 8

Inny?

Inny? Hmm
Cóż to znaczy Nie wiem
Inny?! o co chodzi
Kim jest inny? w tej inności!?

Boże, co to znaczy, Mam oczy,
Być inny mam uszy,
Mówisz, mam ręce,
że nic. mam nogi.

Co to znaczy Cóż z tego, że
że ktoś drugi mam aparat
mówi do Ciebie okulary, wózek
Jesteś Inny? czy chodzę o kulach?
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Cóż z tego, Co z tego, że
że mam to masz oczy a nie widzisz,
wszystko masz uszy a nie słyszysz,
czego inni nie mają? masz wszystko a boisz się?

Nieznajomość słowa, Ja się nie boję!
odpowiednich dźwięków, Patrz!
butów przyzwoitych Idę ciągle do przodu
ciuchów z „Big Stara”. i nic z tego, że ciągle inny będę

Piwo, papieros
taki naturalnie inny,

nawet gra aktorska.
bez lęku, spokojny

To klasa?
i najbardziej na świecie wolny.

Czy tylko szaleństwo młodości?

Michał Ostrowski, doktorant UWM Olsztyn
Wiersz niepublikowany (2001)

Pocieszenie

Nie płaczcie nad klęską
złudnych miraży
z sławą i chwałą
nie zawsze do twarzy.

Barbara Choynowska-Janaszek: Wyjście z ciszy

Jak przedstawiłam, osoby z wadą słuchu wypowiadają się w różnych for-
mach, ujawniając bogactwo swej osobowości. Niestety jest to zbyt mało upo-
wszechniane, co w efekcie daje niepełny, a czasem zniekształcony obraz osoby
z wadą słuchu, ze stratą dla obydwu stron dla populacji osób niesłyszących
i słyszących.
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O OSOBACH Z WADĄ SŁUCHU INACZEJ

Streszczenie

Opracowanie zawiera krótki opis udziału osób z wadą słuchu w tworzeniu kultury. Podaję
różne formy tej twórczości i aspekty jej towarzyszące. Czytelnik uświadamia sobie, w jak różne
dziedziny twórczości zaangażowani są niesłyszący, jak sztuka wpływa na osobowość twórcy,
w jakim stopniu udział w tworzeniu dóbr kulturalnych może kompensować uszkodzenie sluchu.
Autorka zakłada, że po przeczytaniu tego opracowania każdy zmieni swój pogląd na osoby
z wadą słuchu, że spojrzy na nie inaczej.

Słowa kluczowe: dynamizm wewnętrzny, kompensacja słuchu, rewalidacja.

ABOUT PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENT IN A DIFFERENT WAY

Summary

The study presents a short description of hearing impaired people’s participation in creating
culture. The author discusses different forms of this work and the accompanying aspects. The
reader realizes in how many different creative activities hearing impaired people are involved, in
what way art influences the artist’s personality, and to what degree participation in creating
cultural goods can compensate for hearing impairment. The author assumes that a reader who is
not aware of the subject will change their opinion on hearing impaired people and that they will
look at them in a different way.

Key words: inner dynamism, hearing compensation, revalidation.
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ROLA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W ADAPTACJI
DO STAROŚCI

Okres starości, zwany inaczej okresem późnej dorosłości, jest bardzo waż-
nym, jednocześnie ciągle jeszcze niedostatecznie poznanym etapem życia czło-
wieka. Mimo iż był przedmiotem ożywionych dyskusji sięgających swoimi
korzeniami czasów starożytnych, przez długie lata nie tylko nie wzbudzał więk-
szego zainteresowania na gruncie psychologii akademickiej, ale nawet nie był
uwzględniany w ramach ogólnej periodyzacji rozwoju.

Od niedawna w związku z narastającym zjawiskiem starzenia się społe-
czeństw, obserwowanym szczególnie w wysoko rozwiniętych krajach świata1,
pojawiło się społeczne zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą okresu starości.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest podejmowanie omawianej problematy-
ki w pracach psychologicznych, w których można zauważyć stopniowe przeno-
szenie punktu ciężkości zainteresowań z regresywnych zmian funkcji psychicz-
nych na możliwości rozwojowe, tak istotne dla opóźnienia procesu starzenia się
oraz uczynienia ze starości satysfakcjonującego okresu życia (P.B. Baltes,
M.M. Baltes, 1990; D. Chopra, 1993; W. Tłokiński, 1997; za: M. Straś-Roma-
nowska, 2000, s. 264).

Niestety, w porównaniu z pracami charakteryzującymi inne okresy życiowe,
publikacje poświęcone starości nie są zbyt liczne, ponadto poruszane w nich
kwestie budzą wiele kontrowersji.

1 Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 1999 r. na świecie żyje 580 milionów ludzi
powyżej 60. r. ż., w tym 355 milionów w krajach wysoko rozwiniętych; prawdopodobnie
w 2020 r. ogólna liczba ludzi starych osiągnie 1 miliard, w krajach najbogatszych przekroczy
700 milionów, czyli 30% całej populacji; z podobną tendencją można spotkać się w Polsce,
w której według danych szacunkowych GUS od 2025 r. liczba ludzi starych będzie przewyższać
liczbę ludzi młodych (do 18. r. ż.) (za: M. Straś-Romanowska, 2000, s. 263).
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Definicja i klasyfikacja okresu starości

Niewątpliwie jednym z bardziej spornych zagadnień jest określenie momen-
tu, od którego rozpoczyna się okres starości. Jak twierdzi M. Straś-Romano-
wska (2000), różnice zdań na ten temat są ogromne, gdyż sięgają 30 lat, obej-
mując przedział pomiędzy 45. a 75. rokiem życia. Zdaniem takich autorytetów
jak M. Susułowska (1989), K. Wiśniewska-Roszkowska (1989), początek sta-
rości przypada na 70. rok życia, natomiast zdaniem M. Przetacznik-Gierowskiej
(1996) na 55. rok życia z możliwością płynnego przesunięcia tej granicy
w obu kierunkach o około 3 lata. Światowa Organizacja Zdrowia ustala próg
starości na 60. rok życia (por. M. Straś-Romanowska, 2000, s. 264).

Za każdym z przytoczonych poglądów przemawia określona argumentacja,
która również pociąga za sobą duże rozbieżności w klasyfikacji okresu starości.
Większość autorów posługuje się 3- lub 4-stopniową skalą, analogiczną do
wyróżnionych w tym okresie faz, do których przyporządkowane są zróżnicowa-
ne przedziały wiekowe. Ale znana jest również znacznie skromniejsza, bo
zaledwie 2-stopniowa klasyfikacja S. Klonowicz (1979), operująca terminem
starości właściwej oraz starości sędziwej, bez dokładnego wyznaczania jej
granic. Zdając sobie sprawę z trudności w tym zakresie, wielu autorów postulu-
je wręcz konieczność całkowitej rezygnacji z dalszej periodyzacji okresu staroś-
ci, co uzasadnia:

faktem znacznego indywidualnego zróżnicowania obrazu psychiki i zacho-
wania się człowieka w tej fazie życia, spowodowanego różnorodnymi uwa-
runkowaniami historyczno-kulurowymi i pozanormatywnymi oraz złożonoś-
cią „wzorców zmian rozwojowych” (P.D. Baltes, H.W. Reese, 1984;
J.C. Cavanaugh, 1997);
osobistym wpływem na przebieg własnego rozwoju, który najsilniej ujawnia
się w drugiej połowie życia, komplikując obraz zmian psychicznych i utrud-
niając wytyczenie ścisłych granic stadiów rozwojowych;
pokoleniowymi zmianami dotyczącymi biologicznych właściwości, które
zdaniem współczesnych antropologów opóźniają proces starzenia się o około
10 lat (A. Malinowski, 1997);
kulturowymi przemianami mającymi związek ze stylem życia, rodzajem
wykonywanych zajęć, stopniem zaangażowania w pracę czy samopoczuciem
(A.M. Freund, 1997; por. M. Straś-Romanowska, 2000).
Jak wynika z przytoczonych rozważań, wszelkie problemy z jednoznacznym

określeniem progu starości i jej etapów mają swoje źródła w indywidualnym
tempie starzenia, w niejednolitym obrazie starości oraz w preferowanych kryte-
riach starości. Wśród tych kryteriów najmniej wątpliwości budzi kryterium
biologiczne, wyrażające się uchwytnymi zmianami fizjologicznych funkcji
organizmu, oraz kryterium socjoekonomiczne powiązane z oddziaływaniem
zmiennych socjologicznych, instytucjonalnych i ekonomicznych, na które nakła-
da się znacznie mniej precyzyjne kryterium psychologiczne, obejmujące zmiany
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w sferze procesów psychicznych, osobowości oraz subiektywnych doświadczeń.
Z uwagi na brak pełnej synchronizacji pomiędzy zmianami odnoszącymi się do
wymienionych kryteriów, czasami, tak jak to czyni R.A. Settersten (1997)
i A. Birch, T. Malin (1998), zastępuje się je kategoriami wieku chronologicz-
nego, wieku biologicznego, wieku psychologicznego, odzwierciedlającymi
biologiczny, psychospołeczny oraz psychologiczno-podmiotowy wymiar ludz-
kiego życia (por. M. Straś-Romanowska, 2000).

Biologiczne, psychospołeczne oraz psychologiczno-podmiotowe zmiany
związane z okresem starzenia się

Na podstawie danych z literatury do najistotniejszych cech wymienionych
wymiarów należy zaliczyć:

na poziomie biologicznym obniżenie sprawności fizycznej przejawiające
się w postaci ograniczonej zdolności do wysiłku, zwiększonej męczliwości,
ogólnego spadku energii życiowej oraz tzw. „mnogą patologię” przejawiają-
cą się w postaci kilku dolegliwości występujących równocześnie;
na poziomie psychospołecznym kryzys starzenia się spowodowany utratą
dotychczasowych statusów oraz adaptację do starości;
na poziomie psychologiczno-podmiotowym restrukturyzację doświadcze-
nia nastawioną na integrację psychiki oraz odkrycie sensu życia.
Autorzy prac opisujących sytuację społeczną człowieka starego często

odwołują się do pojęcia „straty” lub kosztów starzenia się odczuwanych pod
wpływem takich krytycznych zdarzeń życiowych, jak:

utrata zdrowia, kondycji i atrakcyjności fizycznej odbijająca się na samo-
ocenie i relacjach z innymi ludźmi;
utrata bliskich osób, szczególnie współmałżonka i długoletnich przyjaciół
wyzwalająca poczucie osamotnienia, braku oparcia i zagrożenia;
utrata statusu społecznego i ekonomicznego wyzwalająca dramatyczne
przeżycia związane z nadmiarem wolnego czasu, ograniczonymi kontaktami
z otoczeniem społecznym, z pogorszonymi warunkami materialnymi;
utrata poczucia przydatności i prestiżu spowodowana przejściem na eme-
ryturę oraz trudnościami w pełnieniu roli społecznej dziadka, emeryta, rodzi-
ca dorosłych dzieci, pensjonariusza domu opieki;
zbliżająca się perspektywa śmierci.
Naturalną konsekwencją tych zmiennych jest wzbudzanie silnych negatyw-

nych emocji związanych z utratą cenionych wartości oraz konieczność zmiany
dotychczasowych postaw wobec rzeczywistości, celów, stylu życia, nierzadko
przyjęcia nowej koncepcji czy filozofii życia, słowem: nowej adaptacji
(M. Straś-Romanowska, 2000).

Próbując wyjaśnić mechanizm owych zmian, posłużono się obserwacjami
zachowań społecznych ludzi w okresie starości, które pozwoliły na sformułowa-
nie następujących teorii adaptacji do starości:
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teorii aktywności B. Neugarten, J.R. Havihgursta, S.S. Tobina, (1968) zakła-
dającej, iż naturalny proces starzenia się umożliwia utrzymanie dotychczaso-
wego zaangażowania życiowego oraz cech charakteryzujących osobę opty-
malnie starzejącą się jako aktywną, obecną w życiu społecznym, znajdującą
zastępcze zajęcia, substytuty utraconej miłości, nawiązującą nowe więzi
przyjacielskie;
teorii wycofania się E. Cumminga i W.E. Henry’ego (1961) zakładającej, iż
nie aktywność, lecz wyłączenie się z życia społecznego jest naturalną
i funkcjonalnie ważną potrzebą rozwojową w okresie starości, niezbędną do
osiągnięcia równowagi psychicznej oraz dalszego rozwoju osobowości
i w związku z tym postulującej styl życia zwany stylem „bujanego fotela”,
który sprzyja introspekcyjnej analizie wspomnień, nierozwiązanych konflik-
tów, reinterpretacji dawnych przeżyć i odkrywaniu nowych znaczeń;
teorii stresu starości B. Neugarten, J.R. Havighursta i S.S. Tobina (1968)
zakładającej, iż takie krytyczne zdarzenia związane z okresem starzenia, jak
obniżenie ogólnej sprawności lub utrata dotychczasowego statusu społeczne-
go i materialnego, działają jak stresory, gdyż „zmuszając człowieka do
readaptacji, pozbawiają go nabytych cech, upraszczają osobowość i obnażają
prawdziwą naturę oraz podstawową tendencję behawioralną”, co znajduje
swój wyraz w „rekapitulacji cyklu rozwojowego”, manifestującej się zwięk-
szeniem znaczenia czynników istotnych we wczesnym dzieciństwie, typu
dobrostan fizjologiczny i psychologiczny oraz potrzeba ogólnej stymulacji
(M. Straś-Romanowska, 2000, s. 268−269).
Psychologiczno-podmiotowy wymiar starości ujawnia się głównie w sferze

procesów psychicznych oraz w sferze osobowości.
Spośród różnych procesów psychicznych największe zmiany dotyczą:
sfery percepcyjno-motorycznej przyjmując postać osłabienia wrażliwości
zmysłu wzroku, słuchu oraz smaku; osłabienia zarówno selektywności uwa-
gi, jak i zdolności do jej koncentracji; spowolnienia czasu reakcji na bodźce
wzrokowe i słuchowe2 oraz czasu wykonania zarówno prostych, jak i złożo-
nych czynności, ogólnego obniżenia sprawności psychomotorycznej;
sfery pamięci i zapamiętywania przyjmując postać obniżenia zdolności
zapamiętywania, szczególnie mechanicznego i bezpośredniego, w znacznie
mniejszym stopniu długoterminowego3,
sfery intelektualnej przyjmując postać obniżenia ogólnego poziomu funk-
cjonowania intelektualnego; obniżenia poziomu takich zdolności, jak: myśle-

2 Zaliczanego do najpewniejszych psychofizycznych wskaźników procesu starzenia się.

3 Nie jest to ogólna prawidłowość, gdyż na sposób zapamiętywania wpływa rodzaj i czas prezen-
tacji materiału pamięciowego zapamiętywanie bezpośrednie jest głównie modyfikowane przez
długotrwałość ekspozycji materiału pamięciowego oraz jego powiązanie z realiami życia, nato-
miast zapamiętywanie długoterminowe przez to, czy dotyczy treści ważnych i interesujących dla
danej osoby.
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nie indukcyjne, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa
przy dobrze zachowanych zdolnościach rozumowania arytmetycznego, słow-
no-pojęciowych, nabytych w ciągu życia wiadomościach; oraz obniżenia
sprawności myślenia formalno-operacyjnego, które jak podaje J. Trempała
(1989) przebiega odwrotnie do kolejności nabywania poszczególnych opera-
cji, zgodnie z zasadą, „im wcześniej wykształciła się jakaś operacja, tym
wolniej zanika”4 (M. Straś-Romanowska, 2000, s. 273).

Stan dotychczasowych badań nad zmianami osobowości w okresie starości

O zmianach w sferze osobowości dowiadujemy się głównie z:
psychologii skoncentrowanej na osobie jako całościowej strukturze, zajmują-
cej się przemianami wewnętrznymi, prowadzącymi do pełnej integracji
psychiki, oraz możliwościami rozwojowymi człowieka starego;
nurtu badań biograficznych zajmujących się analizą przebiegu procesu
starzenia jako naturalnej zmiany rozwojowej, prowadzącej do samospełnie-
nia opartego na poczuciu wartości życia związanego z realizacją celów
życiowych;
psychologii eksperymentalnej zajmującej się zagadnieniami odnoszącymi się
do sfery podstawowych cech osobowości, do sfery potrzeb i postaw5, nasta-
wionymi na ukazanie charakterystycznych i typowych zachowań i cech czło-
wieka starego oraz jego osobowości na tle osobowości człowieka młodego.
Najznakomitszym przedstawicielem pierwszego nurtu był E.H. Erikson

(1983), według którego specyfikę rozwoju w starości wyznaczają alternatywne
stany integracji lub rozpaczy, będące efektem długotrwałego procesu przecho-
dzenia przez siedem wcześniejszych stadiów rozwoju ego i stanowiące swoistą
nagrodą lub karę za przeżyte życie.

Osiągnięcie stanu integracji, czyli poczucia harmonii oraz sensu wynikają-
cego z akceptacji siebie i własnego życia jako czegoś jedynego, niepowtarzalne-
go, sensownego, ma związek z mądrością, którą w opinii przeciętnych ludzi
zaliczyć można do nielicznych pozytywnych cech starości. Przy czym nie
chodzi tutaj wyłącznie o mądrość pragmatyczną, definiowaną w psychologii
rozwoju poznawczego jako zdrowy rozsądek i doświadczenie, lecz przede
wszystkim o mądrość duchową, określaną również jako transcendentną. Roz-

4 Rozmiar zmian funkcji intelektualnych wyznacza szereg różnorodnych czynników, zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wśród których ważny jest poziom wykształcenia, charakter
aktywności, rodzaj rozwiązywanych problemów, typ osobowości, a szczególnie poziom aspiracji
oraz rodzaj celów życiowych.

5 Najwięcej badań dotyczyło zagadnienia stałości lub zmienności podstawowej struktury osobo-
wości; poziomu lęku, sztywności poglądów i form postępowania; ekstrawersji; postawy wobec
własnego życia określanej jako poczucie jakości życia.
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różnienie między tymi dwoma rodzajami mądrości nawiązuje do archetypów
Starego Mędrca i Wielkiej Matki, które zdaniem C.G. Junga (1981), jako perso-
nifikacja logosu i erosa, stanowią dopełnienie osobowości dokonujące się
w procesie indywiduacji, czyli w procesie przemiany, prowadzącej przez różni-
cowanie oraz integrację struktur psychicznych do osiągnięcia pełni osobowości,
co w okresie starości nie jest zjawiskiem naturalnym (jak w pierwszej połowie
życia), lecz wymaga udziału świadomości, refleksji, woli i wysiłku niezbędnego
w przystosowaniu się do rzeczywistości wewnętrznej.

Ze względu na fakt, iż mądrość transcendentna ujawnia się w sytuacjach
niepewnych, wieloznacznych, często paradoksalnych, wymagających specyficz-
nej wrażliwości na kontekst, intuicji, wczucia oraz wglądu w całokształt sytua-
cji „łącznie z jej ukrytym i tajemniczym porządkiem”, nie może istnieć bez
pełnej integracji i harmonii uczuć, myśli i działań. Tak rozumiana mądrość nie
jest wyłącznie atrybutem rozumu, lecz całej osobowości; atrybutem wynikają-
cym z rozwijającego się ego, czyli procesu nastawionego na osiąganie wolności
wewnętrznej, na przekraczanie własnych ograniczeń i odkrywanie sensu zdarzeń
życiowych na tle całego doświadczenia. Proces ten, zapoczątkowany przez
zmianę nastawienia do świata, ludzi oraz własnej osoby, prowadzi do odrzuce-
nia lub uwolnienia się od osobistego i oceniającego spojrzenia na rzeczywis-
tość, do filozoficznej postawy wobec życia, dystansu wobec różnych wydarzeń,
stając się środkiem zapewniającym wewnętrzny spokój, pogodę ducha, psy-
chiczną równowagę nawet w obliczu różnych przeciwności losu (por. M. Straś-
-Romanowska, 2000, s. 283).

Osiągnięcie takiego etapu rozwoju wiąże się z obecnością sprzyjających
warunków, których stworzenie jest zasadniczo możliwe tylko w starości. Na
warunki te składają się:

bogactwo doświadczeń związanych z przemijaniem, utratą dóbr, dewaluacją
wartości materialnych, względnością ocen, wyzbyciem się złudzeń dotyczą-
cych roli racjonalnego rozumu, możliwości kontrolowania zdarzeń oraz
kierowania własnym życiem, sprzyjające kształtowaniu postawy akceptacji
wszystkiego, co niesie życie;
wycofanie się z aktywnego życia zawodowego, towarzyskiego i rodzinnego
bez żalu, z poczuciem niezależności, uwolnienia się, sprzyjające wyciszeniu
umysłu;
prosty tryb życia, wzmacniający rytualny charakter codziennych czynności;
spadek energii życiowej i osłabienie biologicznych popędów, sprzyjające
refleksji i kontemplacji (R.C. Atchley, 1997; za: M. Straś-Romanowska,
2000).
Z poglądami E.H. Eriksona dotyczącymi rozwoju koresponduje teoria

C. Buhler (1968, 1999), mieszcząca się w nurcie badań biograficznych, według
której najważniejszym tematem rozmyślań osób w przedziale wiekowym od 65
do 80 lat jest samospełnienie, wyrażające się w przeświadczeniu o wartości
własnego życie oraz o osiągnięciu najważniejszych celów życiowych. Jest ono
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szczególnie istotne dla osób odczuwających potrzebę angażowania się w reali-
zację wartości wyższych, dostarczających gratyfikacji o niehedonicznym cha-
rakterze. Niestety, po 80. roku życia poczucie spełnienia występuje niezwykle
rzadko ze względu na regres do najwcześniejszych etapów rozwoju oraz kon-
centrację na podstawowych potrzebach fizjologicznych, przy jednoczesnej
akceptacji śmierci i oczekiwaniu na nią (por. M. Straś-Romanowska, 2000).

Innym źródłem informacji o osobowości człowieka starego są dane empi-
ryczne, trudne do interpretacji, ponieważ zwykle pochodzą z badań przeprowa-
dzanych metodami standardowymi, nie uwzględniającymi specyficznego kon-
tekstu starości, pomijających istotne dla oceny osobowości czynniki społeczno-
-kulturowe, mających charakter przeważnie przekrojowy, który upoważnia
jedynie do oceny różnic indywidualnych, a nie stałości czy zmienności cech
osobowości w ciągu życia oraz dotyczących wyizolowanych wymiarów osobo-
wości, które nie dają pogłębionej wiedzy ani podstaw do ustalenia wiarygod-
nych prawidłowości.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują badania dotyczące postawy ludzi
starych wobec własnego życia, określanej jako poczucie jakości życia. Termin
ten nie oznacza wyłącznie refleksyjnego ustosunkowania się do własnych
przeżyć, lecz raczej „charakteryzujący nasze życie psychiczne zbiór stanów
subiektywnych: złości, zastanawiania się nad czymś, niepewności, podziwiania
kogoś lub czegoś, znużenia itd.”, który można opisywać na różne sposoby,
biorąc pod uwagę nie tylko emocjonalne zabarwienie doświadczanych przeżyć,
ale również ich „intensywność (liczba przeżyć doświadczanych w jednostce
czasu), zróżnicowanie (odmienność przeżyć), usztywnienie (koncentracja na
przeżyciach określonego rodzaju), powierzchowność (słabe związanie ich
z własnym Ja) itd.” (S. Kowalik, 1994, s. 44).

Niestety, uwzględnienie tych kryteriów nie pozwala na stwierdzenie, że prze-
ciętny stary człowiek ma wysokie poczucie jakości życia (por. M. Cichocka,
1995).

Zdaniem M. Susułowskiej (1989), operującej pojęciem bilansu życia, całoś-
ciowa ocena własnego życia zależy od takich czynników, jak realizacja waż-
nych dla danego człowieka celów, dojrzałość emocjonalno-społeczna oraz aktu-
alna sytuacja życiowa, przy czym najważniejsza jest dojrzałość emocjonalno-
-społeczna w znaczeniu ładu wewnętrznego, niwelującego poczucie winy i lęku.

Wątek ten został również podjęty w badaniach G. Labouvie-Vief (1995)
dotyczących związku funkcjonowania emocjonalno-społecznego z myśleniem
postformalnym. Wyniki tych badań nie tylko wskazują, iż osoby przejawiające
negatywne cechy funkcjonowania emocjonalno-społecznego nie mają rozwinię-
tej zdolności myślenia kontekstualno-dialektycznego (niestety dotyczy to więk-
szości ludzi), ale również ujawniają cechy osobowości osób w 46.−67. roku
życia o wysokim poziomie rozwoju myślenia kontekstualno-dialektycznego.
Wśród tych cech znajduje się: umiejętność godzenia konfliktów między impul-
sami emocjonalnymi i normami społecznymi, skłonność do niekonwencjonalne-
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go postępowania; autentyczna i zgodna z przeżyciami ekspresja emocjonalna;
brak mechanizmów obronnych typu wyparcie, nietłumienie emocji; stosowanie
różnorodnych kryteriów oceniania, tolerancja wobec unikalnych przeżyć włas-
nych oraz innych ludzi; gotowość przyjęcia na siebie części winy i odpowie-
dzialności w sytuacji konfliktowej; brak skłonności do przypisywania innym
złych intencji; dystans wobec smutku osób z otoczenia, umiarkowana empatia,
duże zrozumienie problemów innych osób (G. Labouvie-Vief i in., 1989, za:
M. Straś-Romanowska, 2000).

Na nieco inną przyczynę niskiego poczucia jakości życia wskazuje
A.J. Himsel (1997) na podstawie badań nad Eriksonowską kategorią codziennej
generatywności, oznaczającą „inwestowanie siebie w rozmaite formy życia”.
Wynika z nich, iż u osób starszych (pomiędzy 60. a 72. r.ż.) cecha ta występuje
na średnim poziomie (na najwyższym w grupie osób dorosłych w wieku śred-
nim, na najniższym u młodych dorosłych), ma charakter kulturowy, przejawia
się w opiece nad innymi, w działalności charytatywnej, pracy na rzecz wspólno-
ty, w zaangażowaniu politycznym i religijnym i pozytywnie koreluje z satys-
fakcją życiową, samoakceptacją, ogólnym dobrym samopoczuciem, natomiast
negatywnie z neurotyzmem.

Zdaniem S.M. Heidricha i C.D. Ryffa (1995) ważną rolę w odczuwaniu
jakości życia odgrywają porównania społeczne, wpływające na urealnienie
celów życiowych, redukcję rozbieżności między realnym i idealnym „ja”,
akceptację nowych warunków związanych z procesem starzenia się oraz odna-
lezienie pozytywnych wzorów ról społecznych. Niestety w okresie starości
porównania społeczne często mają charakter negatywny, związany z takimi
cechami, jak egocentryzm, poczucie zagrożenia własnej wartości przy nasilonej
potrzebie samopotwierdzania, które jak twierdzą wymienieni autorzy nie są
nabyte w starości, lecz ukształtowane w poprzednich etapach rozwoju.

Myślę, iż ten krótki przegląd głównych nurtów badań dotyczących osobo-
wości człowieka starego nie dostarcza dowodów pozwalających w jednoznaczny
sposób wypowiadać się na temat jej zmian uwarunkowanych procesem starze-
nia. Przekonujące wydaje się stanowisko B. Neugarten, iż podstawowa struktura
osobowości, jako biologicznie zdeterminowana tendencja behawioralna, jest
stała, zmianie ulegają natomiast nabyte formy zachowania, a ich zakres i sto-
pień jest określony przez doświadczenie życiowe (B. Neugarten i in., 1968).
Mówiąc inaczej, wiek chronologiczny nie ma znaczenia dla osobowości, a z ko-
lei osobowość nie wywiera największego wpływu na zachowanie; tym, co
o nim przesądza, jest treść doświadczenia. Pogląd ten koresponduje z główną
tezą psychologii rozwoju o zwiększającej się wraz z wiekiem zależności po-
między zachowaniem a czynnikami pozanormatywnymi, powiązanymi „z indy-
widualnym losem człowieka oraz jego doświadczeniem, z przypadkowymi
zdarzeniami, których zaistnienie, ale też i skutki, jako niekoniecznościowe,
trudne są do przewidzenia, wreszcie których oddziaływanie nie układa się
w żadną ogólną prawidłowość, dającą się uchwycić w badaniach statystycz-
nych” (por. M. Straś-Romanowska, 2000, s. 281).
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Rozważania te wskazują, że starość jest specyficzną fazą życia, w której
występują pewne charakterystyczne, wielowymiarowe zmiany w funkcjonowa-
niu. Zmiany te dotyczą zarówno sfery biologicznej, psychospołecznej, jak
i psychologiczno-podmiotowej. W ich strukturze, o wiele wyraźniej niż w struk-
turze zmian właściwych wcześniejszym okresom rozwojowym, ujawnia się rola
czynników pozanormatywnych, głównie podmiotowych, wyznaczających różni-
ce indywidualne w omawianej populacji.

Czynniki warunkujące twórczą adaptację do starości

Podejmując problem indywidualnych różnic dotyczących ludzi starych,
trzeba pamiętać o fakcie oczywistym, iż mimo określonego kierunku zmian ich
funkcje psychiczne są plastyczne, można je zatem stymulować i modyfikować,
wpływając na bardziej efektywną adaptację do starości. Szczególnie jest to
ważne u tych osób, u których starość powiązana jest z niepełnosprawnością. Ich
psychospołeczną sytuację określają nie tylko typowe zdarzenia wymienione
wcześniej, ale również dodatkowe problemy wynikające z niepełnosprawności,
takie symptomy, jak: ból, zdolności funkcjonalne (aktywność), poczucie zado-
wolenia w rodzinie, emocjonalność, duchowość, funkcjonowanie społeczne,
satysfakcja z leczenia, koszty leczenia, orientacja na przyszłość, seksualizm/in-
tymność, przedmiot zainteresowań, zajmowanie się czymś (B. Stelcer, 1994).

Wymiary te nakładają się na szersze tło, jakim jest cała organizacji życia pu-
blicznego wraz z licznymi barierami: społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi,
architektonicznymi, urbanistycznymi, powodując na ogół wiele negatywnych
zjawisk wypływających z obniżenia jakości życia, które zgodnie z klasyfikacją
zaproponowaną przez K.N. Tiggesa (1993) przybiera następujące poziomy:

bezradność łącząca się z niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb,
z poczuciem utraty kontroli nad sobą i swoją sytuacją, z utratą sił fizycz-
nych, niemożnością wykonywania drobnych prac, również niezdolnością
wypoczywania;
rozpacz, beznadziejność polegająca „na niemożności dostrzeżenia ani nada-
nia swemu życiu jakiegokolwiek sensu”, związana „z utratą poczucia bezpie-
czeństwa i niemożnością wypełniania luki po tej stracie”;
bezcelowość, bezużyteczność wiążąca się „z niemożnością dostrzeżenia
jakichkolwiek pozytywnych stron własnej sytuacji”, z utratą celów w wy-
miarze osobistym, poczuciem, że się jest tylko ciężarem dla rodziny, przeja-
wiająca się „depresją, izolacją od otoczenia, tendencją do zrywania wszel-
kich więzi” (B. Stelcer, 1994, s. 109).
Dojście do tego ostatniego, najbardziej niszczącego, poziomu utraty jakości

życia wskazuje na osiągnięcie punktu krytycznego, który z jednej strony stano-
wi wielkie obciążenie psychiczne czy ryzyko patologii, z drugiej zaś stwarza
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szczególną podatność na wypróbowanie nowych, twórczych zachowań, istot-
nych nie tylko dla skutecznego rozwiązywania licznych problemów wynikają-
cych z niepełnosprawności, ale przede wszystkim dla rozwoju osobowego.

Wiele osób niepełnosprawnych taką próbę podejmuje poprzez rozwijanie
zainteresowań i pasji twórczych. Uważne przyjrzenie się wytworom będącym
owocem owych zainteresowań wskazuje na ich różną wartość artystyczną.
I chociaż dzieła niezwykłe, niepowtarzalne, wykraczające poza powierzchowną
estetykę są rzadko tworem starszych osób niepełnosprawnych, to jednak ich
istnienie podważa tradycyjny pogląd, że sztuka jest wyłącznie przywilejem
artysty czy szansą wyłącznie dla geniuszy i ludzi o szczególnych uzdolnieniach
twórczych, ponieważ w niej, podobnie jak w wielu innych dziedzinach, nie
osiąga się ostatecznych wyników i nawet najszczęśliwsze rozwiązania nie
wykraczają poza ludzkie możliwości. Ponadto ci, których z powodu braku wy-
kształcenia, nieporadności, zagubienia w skomplikowanych trudnościach warsz-
tatowych określamy jako tzw. naiwnych twórców, potrafią wypowiadać się
w sposób nie tylko nie wymagający, ale wprost nie znoszący żadnej ingerencji
ze strony osób bardziej „doświadczonych”. Zdaniem W. Lama (1977) zjawisko
to można wytłumaczyć atawistyczną predyspozycją głęboko zakorzenioną
w naturze ludzkiej do nieustannego przetwarzania podstawowych elementów
malarskich, jakimi są wrażenia przestrzeni, światła, współzależności kształtów
i barw. „Nadmierna biegłość, mistrzowskie operowanie tymi elementami są
więc niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Toteż charakter przedmiotu nie wymaga
długotrwałych ćwiczeń podstawowych, a dojrzewanie ma od początku do końca
naturalny i wybitnie autodestrukcyjny charakter. Predyspozycje te istnieją
u wszystkich, a to, że u dorosłych osób są często już skostniałe, nie jest ko-
niecznością ani winą twórczości. W specjalistycznych uczelniach, akademiach
sztuk pięknych, położony jest nacisk na regenerację predyspozycji i na opano-
wanie warsztatu. Ale sam rozwój uzdolnień, podobnie jak w literaturze, pozo-
stawiony jest adeptowi. Cały wysiłek przeczuwania własnych autentycznych
rozwiązań spoczywa na nim i w izolacji walczy o nie przez wiele lat” (tamże,
s. 55).

Wypowiedź ta, potwierdzona wieloma faktami społecznymi i badaniami
empirycznymi, podważa również pogląd, że ekspresja plastyczna najpełniej
przejawia się w dzieciństwie, a zanika w miarę dorastania, czego przykładem
jest przewaga biernych form obcowania ze sztuką u osób dorosłych (por.
W. Pielasińska, 1983, s. 32).

Wizja twórczego życia wydaje się tym bardziej ponętna, że możliwa do
zrealizowania przez człowieka dorosłego niemal na każdym etapie jego życia.
Jak twierdzi bowiem wielu badaczy, nie jest prawdą, że monopol na twórczość
mają tylko ludzie młodzi. Może być ona udziałem każdego, kto z pasją, energią
i mistrzostwem kontynuuje swoje wcześniejsze zainteresowania, umie i chce
poszukiwać tego, co nowe i nie dopuszcza do zubożenia umysłowego (I. Pufal-
-Struzik, 1994).
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Niestety w dzisiejszych czasach, które można określić jako „epokę mło-
dości”, w których w wielu dziedzinach życia zbiorowego stawia się na mło-
dzież, na jej dynamikę, rozmach, ekspansywność, nie dostrzega się oczywistego
faktu, iż nawet ludzie w podeszłym wieku mogą do pewnych dziedzin kultury
wnieść niezwykłe wartości. Do takich dziedzin, „w których osiągnięcia starości
nie tylko nie ustępują osiągnięciom młodości i wieku dojrzałego, lecz niekiedy
je znacznie przewyższają”, należy „nauka, zwłaszcza humanistyka oraz sfera
twórczości artystycznej” (M. Wallis, 1975, s. 8).

Przykładem są tacy wielcy artyści, jak Michał Anioł, Tycjan, El Greco,
Rembrandt, Monet, Beethoven, którzy swoje najwspanialsze i torujące „drogę
sztuce przyszłości” dzieła stworzyli właśnie w ostatniej fazie życia, kiedy „byli
już ludźmi steranymi, schorowanymi, w pewnej mierze ruinami cielesnymi.
Niektórzy z nich byli nadto przytłoczeni samotnością lub ubóstwem. Mimo to
skrajnym wysiłkiem woli wydobywali jeszcze z siebie arcydzieła, będące dziś
dumą ludzkości i źródłem głębokich przeżyć dla wielu z nas” (tamże, s. 8−9).

Nie wypada czynić tu analogii, ale również w obecnej dobie można spotkać
ludzi, dla których ani proces starzenia się, ani problemy zdrowotne nie są
powodem upadku, lecz przeciwnie, otwierają okres najwspanialszego rozkwitu
twórczości, ujawniającej bogactwo ich osobowości, pełnię doświadczenia życio-
wego, dojrzałą mądrość; umiejętność dostrzegania tego, co najważniejsze,
najbardziej istotne w życiu, a także świadomość zarówno stawianych zadań, jak
posiadanych środków.

Tym, co wyróżnia twórców z ogólnej populacji niepełnosprawnych, zali-
czanej według określenia A. Tyszki (1989) „do grona kulturalnie upośledzo-
nych”, poza uzdolnieniami plastycznymi, jest potrzeba twórczości. Stanowi ona
ludzkie wyposażenie od dzieciństwa i wyraża się w pragnieniu utrwalania
swego przeżywania i działania w jakimś przedmiocie, który ma szanse prze-
trwać swego twórcę, który jest realizacją marzenia o powołaniu do istnienia lub
przekształceniu choćby najdrobniejszego ułamka „świata” w rzecz piękniejszą,
bardziej przydatną, doskonalszą.

Tego typu pragnienie nie występuje u wszystkich ludzi w jednakowym stop-
niu. Aby mogło się pojawić i podporządkować życie twórczemu działaniu,
a tym bardziej prowadzić do rozwoju, konieczne jest zdaniem E. Sujak
(1992, s. 208), „zaakceptowanie w sobie niezadowolenia z siebie” oraz właści-
we rozwiązanie swoistego antagonizmu „między dwiema potrzebami: potrzebą
znaczenia i potrzebą rozwoju”.

Wymieniona autorka zwraca uwagę na powiązania twórczości z cierpieniem,
któremu często zawdzięczamy wiele z tego, co osiągnęliśmy w życiu i które
również, jeśli nie zostanie przezwyciężone, zamknie nas na inne, niekiedy
znacznie większe wartości (tamże, s. 287−288).

Uprawianie twórczości, która zgodnie z charakterystyką podaną przez
W. Lama (1977, s. 26) jawi się jako wspaniały „świat wyobraźni, a nie
rozsądku i kalkulacji, świat tysiąca i jednej niewiadomych, które nas zachwy-
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cają lub niepokoją, nie odsłaniając do dna swych tajemnic”, „świat, który
powstaje z uniesień, z rozczarowań, z sennych marzeń, z zaprzeczeń zdobytych
osiągnięć lub z irracjonalnej chęci stworzenia trwałego znaku własnego istnie-
nia”, ma ogromne wartości rewalidacyjne. Są one podnoszone zarówno przez
specjalistów od rehabilitacji i wychowania estetycznego, przedstawicieli różnych
stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz środowiska niepełnosprawnych,
jak również przez samych niepełnosprawnych, którzy zgodnie mówią o terapeu-
tycznej, katartycznej, kompensacyjnej, hedonistycznej i integracyjnej funkcji
sztuki. Jednak żaden z przedstawicieli wymienionych środowisk nie wypowiada
się na temat związku twórczości z adaptacją do starości, zwłaszcza u tak specy-
ficznej grupy, jaką stanowią osoby niepełnosprawne w podeszłym wieku. Tym-
czasem, właśnie dla tej stale powiększającej się populacji twórczość może być
bardzo istotnym czynnikiem, warunkującym pomyślny przebieg owej adaptacji.
Pięknie na ten temat wypowiada się E. Sujak (1992). Autorka ta twierdzi, iż
człowiek łatwiej podejmuje wysiłek przystosowania „jakby doraźnie, na krótko,
na przetrwanie, z nadzieją na rychłe uwolnienie się, na powrót do sytuacji
poprzedniej, ale niestety wiele życiowych kryzysów stawia nam wymagania
nieodwracalne; gdy trzeba przystosować się do trwałej nieobecności bliskiego
człowieka, do kalectwa, upływu lat zabierających młodość, sprawność i co
wcale niebłahe urodę i atrakcyjność towarzyską, gdy skraca się perspektywa
a kres widnokręgu przybliża” (tamże, s. 120).

I wtedy okazuje się jak ważne jest znalezienie właściwej formy aktywności,
bez której nie ma mowy o twórczej adaptacji, tym bardziej o rozwoju w okresie
starości.
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ROLA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W ADAPTACJI DO STAROŚCI

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą zmierzenia się z dość istotnym w czasach postępującego w szyb-
kim tempie starzenia się społeczeństwa zagadnieniem, jakim jest wiek starzenia się. Wychodzi on
naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na wiedzę o zasobach psychicznych człowieka starego
oraz o jego możliwościach rozwojowych, ważnych z punktu widzenia opóźnienia procesu starze-
nia oraz uczynienia z tej fazy życia satysfakcjonującego okresu. Poruszane w nim problemy
dotyczą granic i kryteriów starości, wielokierunkowych zmian w biologicznym, społecznym oraz
psychicznym funkcjonowaniu człowieka starego, mechanizmów przystosowania się do starości,
różnic indywidualnych, plastyczności funkcji psychicznych, czynników warunkujących efektywną
adaptację do starości, ze szczególnym uwzględnieniem roli pasji i zainteresowań twórczych dla
utrzymania dobrej jakości życia.

Słowa kluczowe: starość, kryterium starości, wymiary starości, jakość życia, kryzys starości,
adaptacja do starości.

ROLE OF CREATIVE ACTIVITY IN ADAPTING TO OLD AGE

Summary

This article is about the role of activity in the process of adaptation to old age. The author
takes up elderly people’s problems which constitute quite a meaningful issue due to fast-aging
contemporary society. This is a respond to social needs for knowledge about things such as
psychical resources of elderly people and their development potential which are basic factors to
slow the process of aging and to make this period of life more satisfying. Other issues covered by
this text are as follows: criteria and borders of old age; various biological, social, psychological
changes in funcioning of elderly people; mechanisms of adaptation to being old; individual
differences; flexibility of psychical functions; conditions of effective adaptation to this age with
special concern to passion and creative activity as basic attitudes to keep up a good quality of
life.
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Nr 2, 2005

PRACE BADAWCZE

ANNA FIRKOWSKA-MANKIEWICZ
MAŁGORZATA SZEROCZYŃSKA
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Wprowadzenie

Czy osoba ubezwłasnowolniona może być pełnoprawnym podmiotem włas-
nego życia? Odpowiedź na to pytanie siłą rzeczy musi być negatywna, gdyż
istotą ubezwłasnowolnienia niezależnie od intencji ustawodawcy jest po-
zbawienie człowieka możliwości egzekwowania własnych praw. Tymczasem
przez ostatnie lata do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym napływały sygnały z całej Polski, wskazujące na nadużywa-
nie wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną tego instrumentu prawne-
go. Z uzyskiwanych informacji wynikało, że ubezwłasnowolnienia często doma-
gają się ośrodki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lekarze,
urzędnicy, sądy, stawiając je jako warunek konieczny do uzyskania świadcze-
nia, np. renty socjalnej, zabiegu medycznego związanego z podwyższonym
ryzykiem, renty rodzinnej, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu z dotacji
PFRON-u, orzeczenia sądowego o nabyciu spadku po rodzicach i in. Miały
również miejsce wypadki, gdy ośrodki pomocy społecznej w danym regionie
występowały z żądaniem ubezwłasnowolnienia do wszystkich rodziców osób
niepełnosprawnych intelektualnie zbliżających się do wieku 18 lat przykłado-
wo przed kilku laty w Bydgoszczy wysłano jednocześnie około 200 listów
z takim żądaniem. Ponadto, według wiedzy Stowarzyszenia, standardowo ubez-
własnowolniane są osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Nie-
rzadko również spotykaliśmy się z przypadkami, gdy osoba niepełnosprawna
intelektualnie była ubezwłasnowolniana przez członków swojej rodziny, co
miało na celu przejęcie jej pieniędzy lub innego majątku, np. mieszkania po
rodzicach.
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Sytuacja ta zmobilizowała Stowarzyszenie do bliższego zajęcia się kwestią
praktyki ubezwłasnowolniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki
współpracy z Kliniką Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego przeprowadzono badania 393 akt sądowych dotyczących ubez-
własnowolniania tej grupy osób. Badania te przeprowadzili studenci prawa
uczestnicy zajęć w Klinice Prawa1. Miały one miejsce w czerwcu−sierpniu
2001 roku i objęły Sądy Okręgowe w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy,
Katowicach, Lublinie i Białymstoku. Niniejszy raport prezentuje wyniki tych
badań2.

Definicja prawna ubezwłasnowolnienia

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego oraz orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego podstawą ubezwłasnowolnienia może być jedynie interes prawny osoby,
która ma zostać ubezwłasnowolniona tak więc jego przesłanką nie może być
wygoda urzędników, sprawy ekonomiczne czy nieumiejętność porozumienia
się z daną osobą, szczególnie jeśli istnieją inne łagodniejsze prawne formy
wsparcia.

Wyróżnia się dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite oraz częściowe.
Ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła lat 13, jeśli
wskutek np. niedorozwoju umysłowego3 (pojęcie używane przez kodeks) nie
jest w stanie pokierować swoim postępowaniem (art. 13 § 1 kc). Z kolei ubez-
własnowolniona częściowo może być osoba pełnoletnia, jeśli wystąpienie tej
samej przesłanki (niedorozwoju) nie uzasadnia jej ubezwłasnowolnienia całko-
witego, natomiast gdy potrzebuje ona ze względu na swoją ułomność pomocy
do prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 kc).

Dla zapewnienia gwarancji przed nadużyciami tych form prawnych o daleko
idących konsekwencjach dla życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, spra-
wy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które
rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 544 § 1 kpc), przy
czym postępowanie toczy się z udziałem prokuratora (art. 546 § 2 kpc). Wnio-
sek o ubezwłasnowolnienie może być złożony wyłącznie przez małżonka danej

1 Autorki składają podziękowanie studentom sekcji do spraw NGO Kliniki Prawa WPiA UW
z lat 1999−2000 i 2000−2001 za pomoc w zbieraniu i kodowaniu danych, a szczególnie Jarosła-
wowi Parczewskiemu, biorącemu również udział w opracowaniu części materiałów.

2 Kolejne badanie, potwierdzające utrzymywanie się praktyki wymuszania ubezwłasnowolnienia
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzono w 2004 roku na zbiorowości 2453 osób
niepełnosprawnych intelektualnie z terenu całej Polski (zob. J. Kamiński, 2005).

3 Kodeks cywilny wyróżnia także inne podstawy ubezwłasnowolnienia: chorobę psychiczną,
alkoholizm i narkomanię, jednakże w niniejszym artykule ograniczamy się jedynie do niepełno-
sprawności intelektualnej jako podstawy ubezwłasnowolnienia.
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osoby, krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciela ustawowe-
go (art. 545 § 1 kpc) albo prokuratora. We wniosku trzeba uzasadnić interes
osoby, której postępowanie dotyczy, świadczący o aktualnie istniejącej potrze-
bie ustanowienia dla niej opiekuna albo kuratora. Co więcej, jeśli potrzeba
zabezpieczenia interesów danej osoby jest natychmiastowa, sąd może nawet
z urzędu ustanowić dla tej osoby doradcę tymczasowego (art. 548 § 1 kpc) na
czas trwania postępowania (rozwiązanie to dotyczy osób pełnoletnich, gdyż dla
dzieci rolę taką spełniają rodzice). Gdyby jednak okazało się, że wnioskodawca
złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie lekkomyślnie albo w złej wierze (czyli
gdy osoba nie wymagała ubezwłasnowolnienia, a on starał się w ten sposób za-
bezpieczyć interesy własne), podlega on karze grzywny (art. 545 § 4 kpc).

Ponieważ podstawą ubezwłasnowolnienia jest stan psychiczny lub umysłowy
danej osoby, a sąd nie dysponuje wiedzą w tym zakresie, może on uzależnić
wszczęcie postępowania od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie
osoby, której postępowanie dotyczy (art. 552 kpc), a następnie już w toku
postępowania ma obowiązek powołać jednego lub więcej biegłych lekarzy
psychiatrów do zbadania tej osoby (art. 553 kpc), przy czym chodzi tu zarówno
o poziom jej niepełnosprawności intelektualnej, jak i o realne możliwości samo-
dzielnego radzenia sobie przez nią w życiu.

Opinia biegłych jest bardzo istotna dla sądu, więc jeśli uzna on jej wydanie
za niezbędne, może na podstawie wniosku dwóch biegłych zarządzić oddanie
osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, na obserwację do zakładu leczni-
czego na okres do 6 tygodni, który w wyjątkowych przypadkach może przedłu-
żyć do 3 miesięcy (art. 554 § 1 kpc). Niemniej jednak przed wydaniem takiego
postanowienia sąd musi wysłuchać tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego
oraz małżonka (art. 554 § 2 kpc). Ponadto, na niniejsze postanowienie przysłu-
guje zażalenie, także osobie, której postępowanie dotyczy (art. 554 § 3 kpc).

Orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia zapada zawsze po przepro-
wadzeniu rozprawy (art. 555 kpc), na której dana osoba ma być wysłuchana,
w miarę potrzeby w obecności lekarza (art. 556 § 1 kpc). Jeśli jednak sprowa-
dzenie tej osoby na salę sądową byłoby niewskazane wyznaczony sędzia
może udać się do niej do domu lub innego miejsca jej pobytu, aby tam jej
wysłuchać (art. 556 § 2 kpc). Co więcej, jeśli biegły stwierdzi, że ze względu
na stan zdrowia aktywny udział tej osoby w postępowaniu byłby niecelowy, sąd
może zaniechać wysłuchania jej i wzywania na rozprawę (art. 547 § 1 kpc).
W takim wypadku, dla ochrony jej praw, sąd ustanawia dla niej kuratora, który
reprezentuje ją w toku postępowania i ma prawo do składania środków odwo-
ławczych (art. 547 § 2 kpc).

W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy chodzi o ubezwła-
snowolnienie całkowite czy częściowe oraz określa powód, dla którego zostało
orzeczone (art. 557 kpc). Postanowienie to jest zaskarżalne także przez samego
ubezwłasnowolnionego, nawet jeśli ustanowiony został dla niego doradca tym-
czasowy (art. 560 kpc). Co więcej, postanowienie to jest uchylane także z urzę-
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du, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono. Podobnie ubezwłasno-
wolnienie całkowite można zmienić na częściowe w razie poprawy stanu
ubezwłasnowolnionego albo na odwrót w przypadku jego pogorszenia się
(art. 559 kpc).

Skutki ubezwłasnowolnienia, szczególnie całkowitego, są daleko idące
i dotyczą wszystkich sfer działania prawnego. Osoba ubezwłasnowolniona jest
pozbawiona zdolności do czynności prawnych, dlatego wszystkie czynności
prawne przez nią dokonane są nieważne, chyba że należą do umów powszech-
nie zawieranych w bieżących sprawach życia codziennego (jak np. kupienie
chleba czy gazety) i nie pociągają za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby
ubezwłasnowolnionej (art. 14 kc). Dlatego dla osoby ubezwłasnowolnionej
całkowicie ustanawia się opiekuna (chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą
rodzicielską), który działa w jej imieniu (art. 13 § 2 kc). Z kolei dla ubezwłas-
nowolnionego częściowo ustanawia się kuratora (art. 16 § 2 kc), którego zgoda
jest potrzebna dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę
ubezwłasnowolnioną częściowo (art. 17 kc). Oczywiście osoba taka może
zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego, a także bez zgody
przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem oraz przedmiotami
majątkowymi oddanymi jej do swobodnego użytku (art. 20 i 21 kc).

Jeżeli dobro ubezwłasnowolnionego nie stoi temu na przeszkodzie, ustano-
wiony opiekunem (kuratorem) powinien zostać przede wszystkim małżonek,
a w jego braku rodzice (art. 176 kro). Jednakże zarówno opiekun, jak i kura-
tor, a także rodzice dziecka ubezwłasnowolnionego całkowicie podlegają nadzo-
rowi ze strony sądu rodzinnego (art. 155 § 1 kro). Sąd ma obowiązek zaznaja-
miać się na bieżąco z działalnością opiekunów, a także udzielać im wskazówek
i poleceń. Może żądać wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu
opieki, przy czym opiekun jest zobowiązany co najmniej raz do roku składać
sądowi sprawozdanie z opieki oraz rachunki z zarządu majątkiem (art. 165
i 166 kro). Jeśli opiekun nie sprawuje opieki należycie, sąd wydaje odpowied-
nie zarządzenia, w tym może również zwolnić opiekuna ze sprawowania opieki
(art. 168 kro). Pozycja kuratora jest jeszcze bardziej ograniczona może on
reprezentować osobę ubezwłasnowolnioną częściowo i zarządzać jej majątkiem
tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi i w takim zakresie, jaki sąd ustali (art. 181
§ 1 kro). Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem
ubezwłasnowolnionego (np. sprzedaży jego mieszkania) zarówno opiekun, jak
i kurator potrzebują zgody sądu opiekuńczego.

Zasadnicze skutki wywiera ubezwłasnowolnienie całkowite m.in. w prawie
rodzinnym osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeń-
stwa (art. 11 § 1 kro), a jeśli w trakcie trwania małżeństwa okaże się, że zawar-
ła je osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, to współmałżonek może żądać
unieważnienia małżeństwa (art. 11 § 2 kro). Natomiast jeśli ubezwłasnowolnie-
nie nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego, to skutkuje zniesieniem
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z mocy prawa majątkowej wspólności małżeńskiej (art. 53 kro). Co więcej,
małżeństwa nie może zawrzeć również osoba z niedorozwojem umysłowym,
nawet jeśli nie została ona ubezwłasnowolniona. Niemniej jednak sąd może jej
zezwolić na zawarcie małżeństwa, jeśli jej stan umysłowy nie zagraża małżeń-
stwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa (art. 12 kro). Małżeństwo zawarte
przez taką osobę bez zgody sądu jest ważne, ale może zostać unieważnione
przez sąd na żądanie każdego z małżonków.

Poza tym, mężczyzna ubezwłasnowolniony całkowicie nie może uznać
dziecka pozamałżeńskiego (art. 73 kro). Natomiast ubezwłasnowolniony częś-
ciowo może uznać dziecko wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela usta-
wowego (art. 74 kro). Osoby ubezwłasnowolnione nie mogą pełnić władzy
rodzicielskiej nad swoimi dziećmi, dla których sąd ustanowi innego opiekuna.

Ubezwłasnowolnienie ma także zasadnicze znaczenie w prawie spadkowym,
gdyż osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli ubezwła-
snowolniona chociażby częściowo) nie może ani sporządzić testamentu, ani go
odwołać (art. 944 kc), co ma na celu ochronę takiej osoby przed manipulacją ze
strony potencjalnych spadkobierców. Ponadto przewiduje się ochronę ubez-
własnowolnionego jako spadkobiercy zakłada się, że osoba ubezwłasnowol-
niona, a nawet taka, co do której istnieją przesłanki ubezwłasnowolnienia,
przyjmuje spadek zawsze z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada swoim
majątkiem za długi spadkodawcy tylko do wysokości otrzymanego spadku
(art. 1015 § 2 kc).

Przy podejmowaniu decyzji co do leczenia osoby niepełnosprawnej intelek-
tualnie fakt ubezwłasnowolnienia ma mniejsze znaczenie. Nacisk kładzie się
natomiast na fakt, czy może ona wyrazić samodzielną i świadomą zgodę. Co
więcej, jeśli osoba ubezwłasnowolniona działająca z rozeznaniem nie wyraża
zgody na leczenie, lekarz oprócz zgody jej przedstawiciela ustawowego musi
uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Zgoda ubezwłasnowolnionego może zostać
wyrażona w jakikolwiek sposób, byle nie budzący wątpliwości co do jej woli
(art. 32 ust. 4, 6 i 7 Ustawy o zawodzie lekarza z dn. 5 grudnia 1996 r.). Do-
datkowo istnieje zakaz przeprowadzania na tych osobach medycznych ekspery-
mentów badawczych (art. 26 ust. 37 Ustawy o zawodzie lekarza z dn. 5 grudnia
1996 r.) oraz pobierania od nich tkanek lub organów, z wyjątkiem szpiku lub
innej regenerującej się tkanki czy komórki (art. 9 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o pobie-
raniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dn. 26 października
1995 r.).

Powtórzmy na koniec raz jeszcze, iż w myśl polskiego prawa podstawą
ubezwłasnowolnienia może być jedynie dobro osoby i że ta brzemienna w skut-
ki decyzja ma na celu zapewnienie jej specjalnej ochrony i opieki ze strony
państwa i społeczeństwa, nie zaś dyskryminację, czyli ograniczenie możliwości
egzekwowania przez nią przynależnych jej praw człowieka (zob. M. Szeroczyń-
ska, 2000).
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Nowe podejście do niepełnosprawności intelektualnej
w świetle dokumentów międzynarodowych

Zmiana paradygmatu

Sposób zarówno naukowego, jak i potocznego definiowania i rozumienia,
czym jest niepełnosprawność, ma wielki wpływ na to, jak traktujemy osoby
niepełnosprawne. Na przestrzeni lat obserwujemy zasadnicze zmiany na tym
polu. Najogólniej można je scharakteryzować jako zmianę perspektywy z biolo-
gicznej na społeczną (zob. A. Ostrowska, J. Sikorska, 1996; B. Üstün, 1998).
W zależności od tego, która z tych perspektyw dominuje, możemy dostrzec
w poszczególnych krajach zasadnicze różnice w podejściu do problematyki
niepełnosprawności, odnotowywane zarówno wśród profesjonalistów (lekarzy,
nauczycieli, prawników, pracowników socjalnych itp.), jak i na różnych szcze-
blach władzy, administracji i polityki społecznej.

W podejściu biologicznym dominuje pogląd, iż niepełnosprawność jest
indywidualną cechą danej jednostki i że problem, z którym się ona boryka, ma
głównie bądź wyłącznie charakter medyczny, wynikający z biologicznego lub
funkcjonalnego uszkodzenia organizmu. Dotknięty takim uszkodzeniem czło-
wiek traktowany jest jako pacjent, czyli osoba chora, niepełnosprawna czy
upośledzona przy czym stan jej uważany jest na ogół za nieodwracalny.
Osobą taką zajmują się przede wszystkim przedstawiciele medycyny, próbując
ją leczyć i/bądź rehabilitować. W przypadku niepowodzenia tych zabiegów
przekazuje się ją instytucjom opiekuńczym najczęściej segregacyjnym ska-
zując tym samym na funkcjonowanie w swego rodzaju gettach, izolujących od
możliwości uczestniczenia w życiu społecznym oraz odbierających swym podo-
piecznym podmiotowość i możliwość jakiegokolwiek współdecydowania
o własnym życiu.

Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja takich osób pozostających w do-
mach rodzinnych, zwłaszcza wówczas, gdy istniejące w danym kraju ustawo-
dawstwo, postawy społeczne oraz system służb i usług nie są nastawione na
wspieranie rodzin w wyrównywaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych
i na przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Piętrzące się w takiej sytuacji bariery

architektoniczne, transportowe, edukacyjne, ekonomiczne, informacyjne
i mentalne sprawiają, iż osoby niepełnosprawne są na ogół nie ze swej
winy w gorszej sytuacji niż inni ludzie.

W podejściu społecznym natomiast kładzie się nacisk na to, że niepełno-
sprawność zależy w dużym stopniu od środowiska zewnętrznego, w którym
człowiek żyje i że ograniczenia oraz bariery, których doświadcza, wynikają
w decydującej mierze ze sposobu funkcjonowania i zorganizowania społeczeń-
stwa oraz ze sposobu postrzegania osoby niepełnosprawnej bądź w kategoriach
indywidualnej patologii i dysfunkcji, bądź przez pryzmat przysługujących jej
praw człowieka i obywatela oraz możliwości uczestnictwa i wnoszenia przez
nią wkładu w życie społeczne (A. Firkowska-Mankiewicz, M. Rioux, 2000).
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Zwolennicy optyki praw człowieka, wywodzącej się z zasady równości
wszystkich ludzi, kładą nacisk na to, że niepełnosprawność jest cechą wpisaną
w ludzką egzystencję i że niemal każdy człowiek bądź jest, bądź może być nią
dotknięty lub zagrożony. W myśl tego założenia ludzie niepełnosprawni są
uznawani za integralną część społeczeństwa, nie zaś za anomalie na tle „nor-
malności”. W imię ludzkiej solidarności ale też w imię dobrze pojętego
wspólnego interesu społecznego ludzie niepełnosprawni mają prawo do wyró-
wnujących ich szanse życiowe działań państwa w sferze legislacji, polityki
społecznej i organizacji życia społecznego. Idea wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych dotyczy przede wszystkim autentycznie równoprawnego
dostępu do edukacji, rehabilitacji medycznej i społecznej, zatrudnienia, zabez-
pieczenia społecznego, ochrony prawnej, informacji i kultury. Dotyczy również
systematycznego wspierania ich aktywności, samodzielności i niezależności,
a także wspierania ich rodzin, m.in. poprzez poradnictwo, tworzenie nowoczes-
nego systemu wspierających służb i usług środowiskowych oraz wspieranie
organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czym jest niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność przybiera wiele form, które przy braku odpowiedniej
pomocy i wsparcia mogą prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu fizycz-
nym, psychicznym i intelektualnym. Jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektu-
alną (określaną dawniej mianem opóźnienia, niedorozwoju lub upośledzenia
umysłowego), to charakteryzuje się ona przede wszystkim utrudnieniami w sfe-
rze percepcyjnej i poznawczej, powodując wolniejsze tempo uczenia się i opa-
nowywania różnorodnych sprawności poznawczych i społecznych. Najbardziej
rozpowszechnione definicje niepełnosprawności intelektualnej mówią o funkcjo-
nowaniu umysłowym znaczniej poniżej przeciętnego (co stwierdza się najczęś-
ciej za pomocą standardowych testów inteligencji) oraz o jednoczesnym obniże-
niu zdolności przystosowania się do wymagań życia codziennego, stawianych
przez środowisko społeczne, w którym dana jednostka żyje (K. Mrugalska,
1995; WHO, 1992). Zaburzenia przystosowania społecznego należy diagno-
zować używając wiarygodnych metod, wśród których istotną rolę pełni syste-
matyczna obserwacja funkcjonowania jednostki w jej codziennym życiu, doko-
nywana przez dłuższy okres przez kompetentne, znające daną jednostkę osoby.
W żadnym wypadku obserwacja taka nie powinna odbywać się ad hoc,
w obcym dla tej jednostki środowisku.

Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej leżą, w trudnych do rozgrani-
czenia proporcjach, zarówno w czynnikach biologicznych (np. wadach gene-
tycznych lub wrodzonych, chorobach, urazach nabytych itp.), jak i w czynni-
kach środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych. Niepełnosprawność ta
datuje się najczęściej od wczesnego dzieciństwa i z reguły trwa przez całe
życie.
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Powszechnie rozróżniane stopnie niepełnosprawności intelektualnej obejmują
stopień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. Warto jednak podkreślić, że
współczesne światowe tendencje w zakresie orzecznictwa psychologicznego
charakteryzują się odchodzeniem od diagnoz opartych głównie na IQ i zmierza-
ją w kierunku określenia przede wszystkim stopnia, rodzaju i zakresu pomocy,
jakiej trzeba udzielić, by umożliwić człowiekowi jak najlepsze funkcjonowanie
w społeczeństwie (zob. Panel... 2000). Niestety, orzecznictwo psychiatryczne,
na którym głównie (by nie powiedzieć wyłącznie) opiera się sąd w swych
decyzjach dotyczących ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie, pozostaje daleko w tyle za tymi tendencjami, nie korzystając na ogół
z dorobku diagnostycznego współczesnej psychologii ze szkodą dla diagno-
zowanych osób.

Tymczasem niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej wszyst-
kie dotknięte nią osoby są zdolne do rozwoju i funkcjonują tym lepiej, im
wcześniej zapewni się im i ich rodzinom odpowiednią pomoc i wsparcie, takie
jak: wczesna stymulacja rozwoju, adekwatna opieka medyczna, dostosowana do
możliwości edukacja oraz różne formy aktywności z zatrudnieniem włącznie.
Najlepiej, często w sposób nieodbiegający od przeciętnego, funkcjonują w śro-
dowisku osoby lekko niepełnosprawne intelektualnie. Osoby głębiej niepełno-
sprawne potrzebują więcej pomocy i wsparcia, jednakże zwłaszcza wówczas,
gdy przebywają w środowisku stymulującym, zróżnicowanym i traktowane są
w sposób dający możliwość rozwijania aktywności i samodzielności więk-
szość z nich jest w stanie funkcjonować na poziomie znacznie wyższym, niż
przewidują to stereotypowe oczekiwania społeczne. W każdym niemal przypad-
ku umieszczenie tych osób w odizolowanych od normalnego życia instytucjach
zamkniętych (domach pomocy społecznej) prowadzi do dramatycznego obniże-
nia funkcjonowania intelektualnego i jakości ich życia (zob. A. Firkowska-Man-
kiewicz, 1991, 1999), a także jest sprzeczne z najnowszymi tendencjami świato-
wymi dotyczącymi sposobu traktowania osób niepełnosprawnych.

Tendencje i dokumenty międzynarodowe

W ciągu minionego półwiecza obserwujemy w całym świecie ruch na rzecz
praw człowieka i praw obywatelskich. Podejście zasadzające się na prawach
człowieka odwołuje się do idei sprawiedliwości społecznej i zasady wyrówny-
wania szans. „Oznacza to przyjęcie poglądu, że społeczność międzynarodowa
ma zobowiązania wobec wszystkich ludzi, włącznie z osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie. Oznacza też konieczność interwencji w sytuacji, gdy wa-
runki życia prowadzą do wyłączania ich ze społeczeństwa oraz złego trakto-
wania” (W. Eigner, 1999, s. 4).

Coraz bardziej powszechne przekonanie, iż prawa człowieka należą się
wszystkim ludziom niezależnie od rasy, płci, wyznania, pochodzenia społecz-
nego, poglądów politycznych czy stopnia niepełnosprawności znajduje swoje
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potwierdzenie w licznych dokumentach międzynarodowych, których głównym
celem i zadaniem jest przeciwstawianie się wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
Najważniejsze z tych dokumentów to m.in.: Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka z 1948 roku, Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych ogłoszona
przez ONZ w 1975 roku, Konwencja Praw Dziecka z 1989 roku, Standardowe
Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ z 1994 roku, Mię-
dzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Aktywności i Uczestnictwa (ICIDH-2)
WHO z 1998 roku i ICF (2001 r.) oraz ostatnie dokumenty Unii Europejskiej
zwłaszcza artykuł 13 Traktatu Amsterdamskiego dotyczący zakazu dyskrymina-
cji oraz przyjęta w 2000 roku przez Europejską Radę do spraw Zatrudnienia
i Spraw Społecznych Dyrektywa dotycząca niedyskryminowania w sferze
zatrudnienia, a także Deklaracja Madrycka z marca 2002 roku, dotycząca
zakazu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności oraz propagująca działania
na rzecz włączania społecznego (E. Wapiennik, R. Piotrowicz, 2002).

W świetle przedstawionych dokumentów ubezwłasnowolnianie osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną stanowi w większości przypadków rażący
przykład pogwałcenia przysługujących im praw, ograniczając ich możliwości
samostanowienia, czyli decydowania o sobie i kierowania własnym życiem oraz
wykluczając ich z szeregu istotnych aktywności życiowych. Tymczasem przy
odpowiednim wsparciu i zapewnieniu pomocy (np. asystenta osobistego) więk-
szość tych osób mogłaby funkcjonować w miarę niezależnie w normalnym
środowisku.

Charakterystyka metody badania i zebranych materiałów

Podstawowym celem niniejszych badań była ocena powszechności zjawiska
ubezwłasnowolnienia z powodu niepełnosprawności intelektualnej, prawidłowo-
ści stosowania procedury ubezwłasnowolnienia oraz adekwatności zastosowanej
prawnej formy wsparcia do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej inte-
lektualnie.

Do badań zostały wybrane sądy położone w różnych regionach geograficz-
nych Polski, w tym trzy Sądy Okręgowe z największych i najgęściej zaludnio-
nych wielkomiejskich obszarów przemysłowych, tj. w Warszawie, Gdańsku
i Katowicach, a także trzy Sądy Okręgowe, których obszar działania stanowią
małomiasteczkowe albo wręcz rolnicze rejony Polski tj. w Lublinie, Bydgosz-
czy i Białymstoku.

Badania polegały na analizie akt spraw indywidualnych, z których doko-
nano wyciągu informacji według specjalnie przygotowanego kwestionariusza.
W większości sądów przebadane zostały akta z lat 1998−2000. Łącznie przea-
nalizowano blisko 400 spraw. Zebrane dane zostały zakodowane, a następnie
poddane obróbce statystycznej.
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Przebadane materiały, będące aktami spraw udostępnionymi do wglądu
w siedzibach Sądów Okręgowych, nie dawały pełnego obrazu sytuacji osób,
których dotyczyła procedura ubezwłasnowolnienia, nie informowały również
wyczerpująco o samej procedurze. Akta spraw były na ogół bardzo krótkie, nie
przekraczały swą objętością jednego tomu. Zawierały one zazwyczaj, oprócz
dokumentów proceduralnych (takich jak zawiadomienia i potwierdzenia odbioru
pism z sądu), wniosek o ubezwłasnowolnienie, opinię biegłego wraz z jego
sprawozdaniem oraz ewentualnie protokół z czynności sędziego wyznaczonego
do przeprowadzenia rozmowy z osobą niepełnosprawną w miejscu jej zamiesz-
kania, a także protokół z rozprawy. Zapisy z rozpraw były na ogół bardzo
lakoniczne i nie pozwalały zorientować się w sytuacji osoby ubezwłasnowolnia-
nej. Wywiad środowiskowy był przeprowadzany bardzo pobieżnie, często nie
było w nim żadnych konkretnych zapisów, w związku z czym nic nie wiadomo
o pochodzeniu społecznym osób niepełnosprawnych poddanych procedurze,
niepełne są także informacje o ich sytuacji społecznej i rzeczywistym funkcjo-
nowaniu. Nie wiadomo, jak często prokurator aktywnie uczestniczył w rozpra-
wie ani czy w ogóle wykazywał zainteresowanie sprawą, na której zjawiał się
z obowiązku.

Nagminnie brak było informacji świadczących o zainteresowaniu sądów
możliwościami osób niepełnosprawnych. Określano raczej, czego osoba niepeł-
nosprawna nie może zrobić, niż to, do czego jest zdolna. Nie zlecano na ogół
przeprowadzenia aktualnych badań psychologicznych ani dłuższych obserwacji
tych osób; sądy wyrokowały najczęściej na podstawie opinii biegłych psychia-
trów i krótkiej rozmowy z osobą niepełnosprawną na sali sądowej lub w jej
miejscu zamieszkania. Niekiedy brakło nawet i tego. Brak też było jakichkol-
wiek informacji świadczących o tym, iż sąd przeprowadzał kontrole działalnoś-
ci opiekunów i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych. Notabene, wszystkie te
zarzuty i szereg innych, o których będzie dalej mowa, zostały potwierdzone
w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości do Rzecznika
Praw Obywatelskich z dnia 04.11.2003, sformułowanym po lustracjach postępo-
wań sądowych, podjętych w związku z wynikami prezentowanych tu badań.

Charakterystyka socjodemograficzna i psychologiczna
osób ubezwłasnowolnionych

Zanim przystąpimy do scharakteryzowania całej zbiorowości 393 osób obję-
tych procedurą ubezwłasnowolnienia, powtórzymy raz jeszcze, że materiały,
z których korzystali nasi ankieterzy czyli akta sądowe miały często charak-
ter niekompletny, zawierały liczne luki i braki danych. Dlatego też zawsze
najpierw informować będziemy czytelnika o proporcji braków danych (jeśli
informacji takiej nie będzie oznacza to, że dysponujemy kompletnymi dany-
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mi dla wszystkich osób), a następnie przedstawiać będziemy zestawienia pro-
centowe (w zaokrągleniu do pełnych liczb) wyłącznie w odniesieniu do zbioro-
wości, dla której posiadamy względnie kompletne dane.

Charakterystyka socjodemograficzna

Rejon
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną poddane procedurze ubezwłasno-

wolnienia w latach 1997−2001 pochodzą z rejonów sześciu miast: Warszawy
(19%), Gdańska (20%), Bydgoszczy (21%), Lublina (22%), Katowic (14%)
i Białegostoku (5%). Nie potrafimy niestety odpowiedzieć na pytanie, jaki odse-
tek tych osób mieszkał na wsi oraz w mniejszych czy większych miastach.

Płeć
W badanej zbiorowości znalazło się 60% mężczyzn i 40% kobiet, odnoto-

wujemy więc wyraźną przewagę osób płci męskiej.

Wiek
Wiek osób w chwili wydawania orzeczenia wahał się od 13 do 75 lat (śred-

nia wieku = 33 lata), przy czym proporcje osób w wieku 13−24 lata i 25−40 lat
były mniej więcej wyrównane odpowiednio 35% i 38%. Resztę, czyli 28%,
stanowiły osoby starsze, w wieku 41 i więcej lat.

Miejsce zamieszkania
Brak danych dotyczy 9 osób (2%).
Ponad połowa badanych mieszkała w domach rodzinnych z obojgiem lub

z jednym z rodziców (54%). Mniej więcej co piąta osoba mieszkała z rodzeń-
stwem, dalszą rodziną lub sporadycznie z obcymi osobami (21%). Pozostali,
czyli 25%, przebywali w państwowych lub (rzadziej) prywatnych czy pozarzą-
dowych instytucjach opiekuńczych głównie domach pomocy społecznej.
W trzech przypadkach osoby niepełnosprawne nie miały stałego miejsca za-
mieszkania i tułały się po działkach, klatkach schodowych itp.

Podstawowy opiekun
Brak danych na temat osoby, która sprawowała podstawową opiekę, dotyczy

42 osób (11%).
Podstawowymi opiekunami osób niepełnosprawnych byli najczęściej oboje

lub jedno z rodziców (61%), zaś w 1/4 przypadków ktoś z rodzeństwa lub
dalszej rodziny (23%). Podstawowym opiekunem mniej więcej co 10 osoby był
pracownik domu pomocy społecznej (12%) i zupełnie sporadycznie obca
osoba (2%) lub małżonek bądź dziecko osoby niepełnosprawnej (1%).

Sytuacja rodzinna
Brak danych dotyczy 74 osób (19%).
Ponad 1/3 badanych miała oboje rodziców (35%), jednakże co czwarty nie

miał już żadnego z rodziców (25%). Rodziny pozostałych 40% były niepełne:
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bądź owdowiałe (26%), bądź rozbite. Jeżeli chodzi o rodzeństwo dane na ten
temat są mocno niekompletne i dotyczą tylko blisko 2/3 badanej zbiorowości
(64%), w której zdecydowana większość miała rodzeństwo (91%).

Stan cywilny
Brak danych dotyczy 20 osób (5%).
Jeżeli chodzi o stan cywilny samych osób niepełnosprawnych intelektualnie,

to jak można było domniemywać, zdecydowana większość z nich, bo aż 98%
pozostawała w stanie wolnym, ale 7 osób co stanowi blisko 2% całej zbioro-
wości zawarło jednak związki małżeńskie.

Dzieci
Brak danych dotyczy 82 osób (21%).
Zdecydowana większość badanej zbiorowości (96%) nie miała własnych

dzieci. Spośród 12 osób (4%), które miały dzieci, ponad połowa pozostawała
w związkach małżeńskich (7 osób). Liczba dzieci tylko w jednym przypadku
przekraczała troje, 3 osoby miały po dwoje dzieci, a 7 osób po jednym. Jedna
osoba była w ciąży.

Wykształcenie
Informacje na temat poziomu wykształcenia istniały tylko w odniesieniu do

około 2/3 osób ubezwłasnowolnianych brak danych dotyczył 135 osób (34%).
Trudno uwierzyć, że tak ważna kwestia nie znalazła odzwierciedlenia aż
w 1/3 badanych akt. Wśród osób, o których wykształceniu odnajdujemy jakieś,
najczęściej mało precyzyjne, informacje 40% stanowiły osoby, które się
nigdy nie uczyły. Następną co do wielkości grupą (obejmującą w sumie 36%)
byli uczniowie szkół życia (28%) i uczniowie szkół specjalnych dla dzieci
upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym (8%). Kolejną grupę,
liczącą 15% badanych, stanowili także uczniowie szkół specjalnych (przy czym
5% to uczniowie szkół specjalnych dla lekko upośledzonych umysłowo, zaś
w przypadku 10% nie wiadomo, do jakiego typu szkoły specjalnej badany cho-
dził). Około 10% osób ubezwłasnowolnianych „przewinęło” się przez zwykłe
szkoły podstawowe. Blisko 4% stanowili uczniowie szkół zawodowych (w tym
ponad połowa to uczniowie specjalnych szkół zawodowych). W kilkunastu
przypadkach osoby ubezwłasnowolniane uczęszczały do więcej niż jednej
szkoły, np. zaczynały karierę edukacyjną w zwykłej szkole podstawowej, a na-
stępnie były przenoszone do szkół specjalnych.

Niestety na podstawie zamieszczonych w aktach danych w większości przy-
padków nie udało się ustalić, czy badani ukończyli szkoły, do których uczęsz-
czali, czy też nie. Tam, gdzie informacje takie istniały (w 63 przypadkach),
okazywało się, że tylko 1 osoba na 3 daną szkołę ukończyła. Warto jednak
odnotować, że było wśród nich 7 osób z ukończoną szkołą zawodową (w więk-
szości specjalną), 5 osób z ukończoną zwykłą szkołą podstawową i 11 absol-
wentów szkół specjalnych różnych szczebli.
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Zatrudnienie
Jakość informacji na ten temat pozostawia jeszcze więcej do życzenia,

albowiem aż w ponad połowie przypadków (52%) nie odnotowano w aktach
żadnych danych o zatrudnieniu. Można domniemywać, że brak informacji
oznacza, iż osoba niepełnosprawna nigdy nie pracowała, bowiem w pozostałych
190 przypadkach, w których występowała jakaś informacja na ten temat, praco-
wało zaledwie 16 osób (8%), a reszta (174 osoby 92%) pozostawała bez
pracy.

Źródła utrzymania
Dla zdecydowanej większości osób ubezwłasnowolnianych niepracujących

podstawowym źródłem utrzymania były ustawowe świadczenia społeczne oraz
pomoc rodziny. Dane na temat pobieranych świadczeń dotyczą nieco ponad 3/4
badanej zbiorowości w 23% (91 osób) brak w aktach informacji na ten temat.
Wśród pozostałych 302 osób większość pobierała rentę socjalną (52%), 18%
otrzymywało rentę własną, 17% rentę rodzinną, 13% zasiłek pielęgnacyjny,
zasiłek rodzinny tylko 3%, zasiłki okresowe celowe z pomocy społecznej

3% i zasiłek dla bezrobotnych jedna osoba (0,3%). Wiemy także, że 13%
pozostawało na utrzymaniu rodziny, podobny odsetek osób sygnalizował inne
środki utrzymania i zaledwie 2 osoby (0,5%) mówiły o dorywczych, nieregular-
nych zarobkach.

Bulwersujący ostatnio decydentów problem kumulacji świadczeń okazuje się
w badanej zbiorowości problemem rzekomym, dotyka bowiem zaledwie 1/3 ba-
danych (suma wszystkich podanych procentów wynosi 133, co oznacza, iż
w 33% przypadków mamy do czynienia z więcej niż jednym źródłem utrzyma-
nia). Z zebranych danych wynika, iż stosunkowo najczęściej idą ze sobą
w parze renta socjalna z zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz z rentą rodzinną, ale
i tak są to liczebności niewielkie: wśród 157 osób pobierających rentę socjalną
zaledwie 19 otrzymuje także zasiłek pielęgnacyjny, a 16 pobiera wraz rentą
socjalną również rentę rodzinną. Pozostałe kombinacje świadczeń występują
zupełnie sporadycznie.

Stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka
Teoretycznie rzecz biorąc, dokumentacja lekarska wymagana przy składaniu

wniosku o ubezwłasnowolnienie powinna obejmować orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (albo o przyznanej grupie inwalidzkiej w zależności od
czasu wydania orzeczenia i obowiązujących wówczas przepisów) oraz orzecze-
nie lekarskie zawierające przede wszystkim diagnozę stopnia niepełnospraw-
ności intelektualnej i informacje o ewentualnych innych zaburzeniach stanu
zdrowia. Z formalnego punktu widzenia upoważnienie do postawienia diagnozy
o stopniu niepełnosprawności intelektualnej ma lekarz psychiatra ewentualnie
neurolog. Na podstawie danych zawartych w aktach odnotowano więc specjal-
ność lekarza, który wydał orzeczenie lub którego opinię dołączono do wniosku
o ubezwłasnowolnienie. I tu odnotowujemy, co nas zaskoczyło.
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Po pierwsze, w około 1/3 badanych akt (32%) zabrakło w ogóle informacji
na temat istnienia lub nieistnienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo
grupie inwalidzkiej. Wśród wszystkich pozostałych akt, w których zamieszczo-
no tę informację, aż 50 (19%) nie zawierało grupy inwalidzkiej (orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności). Na 200 przypadków, w których takie orzeczenie
zostało wydane, przypadło 160 osób z I grupą inwalidzką i 27 z II grupą,
zaś w pozostałych 22 przypadkach nie uściślono, czy w grę wchodziła I czy
II grupa.

Po drugie, w ponad 1/3 przypadków nie dołączono do akt żadnego orzecze-
nia lekarskiego, nie wiadomo więc, na jakiej podstawie wniosek o ubezwłasno-
wolnienie został przyjęty.

Po trzecie wreszcie w sytuacji, gdy w aktach odnotowano informację
o orzeczeniu lekarskim dołączonym do wniosku, okazało się, iż w blisko poło-
wie przypadków (49%) nie wiadomo, jakiej specjalności lekarz podpisał orze-
czenie diagnozujące poziom funkcjonowania intelektualnego osoby ubezwłasno-
wolnianej. Tam, gdzie informacja o specjalności osoby podpisującej orzeczenie
istniała, okazało się, iż tylko w około 2/3 przypadków (64%) był nią psychiatra
lub neurolog, a więc osoba o właściwych kompetencjach z formalnego punktu
widzenia (wcześniej pisaliśmy o zdecydowanie niewystarczających kompeten-
cjach psychiatrów do orzekania o poziomie funkcjonowania intelektualnego
i poziomie przystosowania społecznego). W kilku przypadkach zamiast lekar-
skiego dołączono orzeczenie psychologa, a w pozostałych 32% na temat
niepełnosprawności intelektualnej badanych wypowiadali się lekarze innych
specjalności, w tym np. lekarz weterynarii (!).

Podsumujmy pokrótce to, czego dowiedzieliśmy się o cechach socjodemo-
graficznych osób ubezwłasnowolnianych. Otóż są to osoby o średniej wieku
33 lata (w większości mężczyźni), mieszkające na ogół z bliższą lub dalszą
rodziną, jednak mniej więcej aż co czwarta osoba przebywa w instytucji opie-
kuńczej. Zdecydowana większość badanych nie założyła własnych rodzin
zaledwie kilka osób pozostaje w związkach małżeńskich i/lub ma własne dzieci.
Cztery osoby na dziesięć nie uczęszczały nigdy do żadnej szkoły; pozostali
badani mają za sobą parę klas szkół specjalnych różnego typu i stopnia, a kilka
osób ukończyło nawet zawodowe szkoły specjalne. Zaledwie kilkanaście osób
miało jakieś zatrudnienie, ale zdecydowana większość z tych, o których były na
ten temat jakieś informacje, nie pracowała zawodowo. Respondenci utrzymywa-
li się na ogół z renty socjalnej, sporadycznie korzystając z innych świadczeń.
O około połowie osób wiemy, że miała przyznaną rentę inwalidzką na ogół
I grupę. Podstawowymi opiekunami osób ubezwłasnowolnianych byli najczęś-
ciej członkowie ich bliższej lub dalszej rodziny, zdarzało się jednak także, iż
byli nimi pracownicy instytucji opiekuńczych.
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Charakterystyka psychologiczna

Przypominamy raz jeszcze, że zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji
Zdrowia i specjalistów w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej, prawi-
dłowo postawiona diagnoza oprócz stwierdzenia (najczęściej za pomocą
testów inteligencji) poziomu funkcjonowania intelektualnego, które powinno
znacząco odbiegać od poziomu przeciętnego wymaga określenia poziomu
przystosowania społecznego. Chodzi tu o funkcjonowanie na co dzień w prze-
widzianych wiekiem rolach społecznych oraz o szereg sprawności funkcjonal-
nych, takich m.in. jak poruszanie się, porozumiewanie z otoczeniem, umiejęt-
ność czytania, pisania, posługiwania się pieniędzmi, zaradność w podstawowych
czynnościach życia codziennego oraz samoobsługa w zakresie higieny osobistej.

Poziom tych sprawności powinien być diagnozowany przez kompetentne
osoby (najlepiej psychologów) z użyciem wiarygodnych narzędzi połączonych
z obserwacją kliniczną. Jak się okaże, żaden z tych warunków nie był z reguły
spełniony ani w przypadku wyjściowej, ani zwłaszcza ostatecznej diagnozy
dokonywanej na ogół przez biegłych psychiatrów. Nie posługiwali się oni nie-
zbędnym do takiej diagnozy instrumentarium psychologicznym i nie zasięgali
opinii biegłych psychologów.

Wyjściowa diagnoza stopnia niepełnosprawności intelektualnej
W kluczowej dla problemu ubezwłasnowolnienia kwestii poziomu funkcjo-

nowania intelektualnego respondentów okazuje się, na podstawie dokumentacji
dołączonej do wniosku, że aż w połowie przypadków brakowało danych na
temat stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Stawia to pod znakiem zapy-
tania jakość tej dokumentacji.

Wśród pozostałych 50% stosunkowo najmniej, bo tylko około 1/4 (24%)
stanowią osoby z diagnozą upośledzenia w stopniu głębokim. Proporcje osób ze
wstępną diagnozą upośledzenia w stopniu znacznym i umiarkowanym były
podobne i nieco wyższe odpowiednio 31% i 28%. Ku naszemu zdumieniu
znalazło się także niewiele wprawdzie, ale jednak niecałe 3% (5 osób)
zdiagnozowanych jako tylko lekko upośledzone. Trudno było natomiast usto-
sunkować się do 14% osób, o których mówiło się wprawdzie w dokumentacji,
że są upośledzone, ale brakowało informacji na temat stopnia ich niepełno-
sprawności intelektualnej.

Nie jest więc tak, że osoby zgłoszone do ubezwłasnowolnienia to przede
wszystkim osoby głęboko upośledzone umysłowo; w badanej zbiorowości było
ich stosunkowo niewiele.

Z kolei brak aż w połowie wniosków podstawowej informacji o stopniu
niepełnosprawności intelektualnej każe zastanawiać się, na jakiej zasadzie
wnioski o ubezwłasnowolnienie zostały w ogóle przyjęte.

Inne zaburzenia
Dane na temat występowania innych jeszcze zaburzeń stanu zdrowia znajdu-

jemy jedynie w odniesieniu do 1/3 badanej zbiorowości. W tej zbiorowości
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w blisko 75% przypadków istnieje informacja o występowaniu innych zaburzeń
głównie neurologicznych, somatycznych lub emocjonalnych, typu np. niedo-

włady, mózgowe porażenie, padaczka, cukrzyca, agresywność itp. Zaburzenia
takie odnotowywane były częściej u osób upośledzonych w stopniu znacznym
i głębokim.

Podsumowując przedstawione dane są, jak widać, po pierwsze niekom-
pletne, bo aż co druga osoba pozbawiona jest diagnozy, po drugie istniejąca
dokumentacja pochodzi często sprzed kilku lat, a jej autorami na ogół nie są
kompetentni w tej kwestii specjaliści (czyli psychologowie). Sąd nie może
poprzestać na tak niepewnych podstawach. W toku procedury sądowej, mającej
na celu zadecydowanie o ewentualnym ubezwłasnowolnieniu, powinna więc
mieć miejsce powtórna, uaktualniona diagnoza poziomu funkcjonowania inte-
lektualnego. Niestety diagnozę tę ponownie stawiają niemal wyłącznie biegli
psychiatrzy.

Ostateczna diagnoza stopnia niepełnosprawności intelektualnej
Przed przedstawieniem szczegółowych danych na ten temat chcemy zwrócić

uwagę na pewne, trudne do wyjaśnienia, fakty. Przyjrzyjmy się najpierw od
strony formalnej informacjom na temat przebiegu badania psychiatrycznego
i ewentualnie psychologicznego.

Zaraz na wstępie warto zasygnalizować rzecz zupełnie niezrozumiałą, a mia-
nowicie to, że w 13 przypadkach (3%) zabrakło w ogóle aktualnego badania
psychiatrycznego, które jest przecież obowiązkowym etapem procedury sądo-
wej. Zaledwie jeden z tych przypadków można wyjaśnić wycofaniem wniosku
i umorzeniem sprawy. W pozostałych przypadkach nie wiadomo w zasadzie,
czy, na jakiej podstawie i przez kogo została postawiona diagnoza uprawnia-
jąca do ubezwłasnowolnienia osoby niepełnosprawnej. Można domniemywać
(a w trzech przypadkach jest to stwierdzone w dokumentacji), iż diagnozę
postawiono na podstawie badania lekarskiego, dołączonego do wniosku przy
czym z reguły badanie takie pochodziło sprzed kilku lat. Gdy przejdziemy do
analizowania konkretnych diagnoz, okaże się, że liczba braków danych w tej
kwestii jeszcze wzrasta aż do 35 przypadków, co stanowi blisko 9% badanej
zbiorowości.

W ponad 90% przypadków biegły psychiatra nie odwoływał się przy
stawianiu diagnozy do badań psychologicznych badania takie nie zostały
przeprowadzone. Tylko w niecałych 8% przypadków wspomina się w doku-
mentacji o przeprowadzeniu, ewentualnie wykorzystaniu, badań psycholo-
gicznych.

Tam, gdzie jest mowa o badaniu psychologicznym, okazuje się, iż w 1/3
przypadków wykorzystano jedynie wcześniejsze badania dołączone przy składa-
niu wniosku o ubezwłasnowolnienie. W pozostałych 2/3 tylko w odniesieniu
do 6 osób wspomniano o zastosowaniu testów psychologicznych (przy czym np.
z badania Testem Inteligencji dla Dzieci Wechslera wynika, iż osoba jest upo-
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śledzona w stopniu lekkim, a psychiatra postawił diagnozę „upośledzenie
w stopniu umiarkowanym”). W odniesieniu do pozostałych osób badanie psy-
chologiczne przebiegało w formie rozmowy, przy czym nie wiadomo, czy prze-
prowadzał ją sam psychiatra czy psycholog.

Brak badania psychologicznego stanowi, naszym zdaniem, rażący błąd
w sztuce, pozbawia bowiem biegłego psychiatrę niezbędnych danych, opar-
tych na standaryzowanych narzędziach, o poziomie funkcjonowania inte-
lektualnego oraz przystosowaniu społecznym i emocjonalnym badanych
osób. Bez takich danych decyzja o ubezwłasnowolnieniu całkowitym (a decyzje
takie stanowią aż 90% wszystkich rozstrzygnięć) wydaje się co najmniej niedo-
statecznie uzasadniona. Fakt, że procedura cywilna nie zobowiązuje sądu do
powołania biegłego psychologa, nie stanowi wystarczającego argumentu za
rezygnowaniem z takiej opinii. Lekarz psychiatra, zgodnie z podejściem nowo-
czesnej medycyny i psychologii, nie jest osobą w pełni kompetentną do wypo-
wiadania się na temat sprawności intelektualnej. Należy więc uznać, że kodeks
postępowania cywilnego pochodzący z 1964 r. jest w tym aspekcie przestarzały
i wymaga zmiany przez ustawodawcę gdyż, jak widać z wyników, sądy nie
mają tendencji wykraczania poza jego obligatoryjne ramy w kierunku nowo-
czesnej, zgodnej ze światowymi trendami procedury.

Dalszą, dość bulwersującą kwestią jest fakt, iż diagnoza stopnia upośledze-
nia dokonana została aż w 98% przypadków na podstawie jednorazowego
kontaktu z osobą ubezwłasnowolnianą. W ponad 1/3 była to rozmowa połą-
czona z obserwacją, w 48% tylko rozmowa, a w 12% tylko obserwacja.
Zaledwie w mniej niż połowie przypadków rozmowa i/ewentualnie obserwacja
odbywały się w naturalnym środowisku domowym osoby niepełnosprawnej,
tzn. w domu rodzinnym lub w domu pomocy społecznej. W około 1/3 przypad-
ków miejscem tym była poradnia, szpital, zakład psychiatryczny lub tp.,
a w 17% sąd (brak danych w tej kwestii dotyczył 17% przypadków). Charak-
terystyczne jest też, że w aktach brak informacji, jak długo trwał kontakt biegłe-
go z osobą badaną, można więc się obawiać, iż często był on bardzo krótki,
szczególnie jeśli odbywał się w warunkach do tego nieprzystosowanych (np.
w sądzie).

Warto także dodać, że tam, gdzie miała miejsce tylko obserwacja, odnotowu-
jemy najwięcej przypadków diagnozowania głębokiego upośledzenia umysłowe-
go (61%), tam gdzie tylko rozmowa najwięcej diagnoz stwierdzających
upośledzenie w stopniu znacznym (36%), zaś tam, gdzie przeprowadzono i roz-
mowę, i obserwację dominowały diagnozy upośledzenia w stopniu umiarko-
wanym. Można by więc zasugerować tezę, że im wszechstronniejsze badanie,
tym niższy diagnozowany stopień upośledzenia.

Należy również zaznaczyć, iż nie stwierdzono przypadku, by lekarz psychia-
tra miał wątpliwości w diagnozie i skorzystał z opinii drugiego biegłego ani
tym bardziej, aby ci dwaj biegli wnioskowali o umieszczenie osoby na okreso-
wej obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Nie negując tutaj kompetencji
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zawodowych biegłych, można się chyba pokusić o stwierdzenie, że ich eksper-
tyza była z reguły bardzo pobieżna i nie nastawiona na wykrycie mocnych stron
osób badanych, szczególnie że, jak już wcześniej wspomniano, sugerowali oni
także konieczność ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu
lekkim (sic!).

Przedstawione fakty należy zakwalifikować jako rażące uchybienia procedu-
ralne, wymagające pilnej interwencji zarówno na poziomie ustawodawczym, jak
i na poziomie codziennej praktyki pracy sądów i biegłych, szczególnie mając
na względzie zalecane przez WHO metody diagnozy niepełnosprawności inte-
lektualnej z wykorzystaniem rzetelnych narzędzi oraz na podstawie dłuższej
obserwacji osoby w jej naturalnym środowisku przez kompetentnych fachow-
ców, z którymi miała ona czas się oswoić.

Przyjrzyjmy się teraz, jak przedstawia się ostateczna diagnoza stopnia nie-
pełnosprawności intelektualnej, dokonana w toku procedury ubezwłasnowol-
niania w konfrontacji z diagnozą wyjściową (tabela 1).

Tabela 1. Stopień niepełnosprawności intelektualnej a diagnoza wyjściowa i ostateczna

Stopień niepełnosprawności
intelektualnej

Diagnoza wyjściowa Diagnoza ostateczna

N % N %

Lekki 5 1 28 7

Umiarkowany 55 14 111 28

Znaczny 61 16 112 29

Głęboki 48 12 96 24

Bez określenia stopnia 28 7 11 3

Brak danych 196 50 35 9

Razem 393 100 393 100

Korelacja między diagnozą wstępną i ostateczną jest wysoko istotna statys-
tycznie (p = 0,0001); proporcja pokrywających się diagnoz jest wysoka, waha-
jąc się od 70% do 100% (najwyższy odsetek zgodnych diagnoz odnotowujemy
w kategoriach skrajnych, a więc niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
lekkim 100% i w stopniu głębokim 81%).

Dzięki ostatecznej diagnozie dokonanej w toku procedury sądowej wydatnie
zmniejszyła się proporcja diagnoz upośledzenia umysłowego bez określenia
stopnia z 7% do 3%. Przede wszystkim jednak doszło do ustalenia aktualnej
diagnozy stopnia niepełnosprawności intelektualnej w przypadku większości
osób (tzn. 166 na 196), które diagnozy takiej nie miały w chwili składania
wniosku o ubezwłasnowolnienie. Wśród nich 8% uzyskało diagnozę upośledze-
nia w stopniu lekkim, 29% w stopniu umiarkowanym, 26% w stopniu
znacznym i 21% w stopniu głębokim.
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Poważne zaniepokojenie budzi jednak po pierwsze fakt, iż w toku
ostatecznego badania psychiatrycznego nie ustalono stopnia niepełnosprawności
intelektualnej w przypadku 11 osób (3%), a po drugie że aż 35 osób (9%)
nie uzyskało w ogóle żadnej diagnozy poziomu niepełnosprawności intelek-
tualnej. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie sąd podejmował decyzje o ich
ewentualnym ubezwłasnowolnieniu. W grupie tej znalazło się zaledwie 5 osób,
w stosunku do których uchylono postępowanie na skutek wycofania wniosku
oraz 2 osoby, wobec których brak danych co do decyzji sądu (!?). W pozosta-
łych 28 przypadkach sąd zadecydował o częściowym ubezwłasnowolnieniu
dwóch osób i o całkowitym ubezwłasnowolnieniu 26 osób. Podobną decyzję
o całkowitym ubezwłasnowolnieniu podjęto również wobec 11 osób o nie usta-
lonym w toku postępowania stopniu niepełnosprawności intelektualnej.
W sumie więc decyzja o całkowitym ubezwłasnowolnieniu zapadła wobec
37 osób (około 10% badanej zbiorowości) bez aktualnej diagnozy stwier-
dzającej rodzaj i stopień niepełnosprawności intelektualnej co musi pro-
wokować pytanie o podstawy prawne takich decyzji.

Poziom niepełnosprawności funkcjonalnej
Przypominamy, że mówiąc o przystosowaniu społecznym, mamy na myśli

funkcjonowanie na co dzień w przewidzianych wiekiem rolach społecznych
oraz szereg sprawności funkcjonalnych, takich m.in. jak poruszanie się, porozu-
miewanie z otoczeniem, umiejętność czytania, pisania, posługiwania się pienię-
dzmi, zaradność w podstawowych czynnościach życia codziennego i samoobsłu-
ga w zakresie higieny osobistej.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w podstawowych rolach społecznych ucz-
nia, pracownika, męża/żony czy rodzica to wiemy już, że zwłaszcza trzy
ostatnie role pełnione były przez osoby ubezwłasnowolniane zupełnie spora-
dycznie. W przypadku pozostałych wymienionych sprawności ankieterzy pró-
bowali na podstawie danych zawartych w dokumentacji sądowej oszacować
w przybliżeniu, czy kształtują się one na poziomie zerowym (oznaczającym
całkowity brak sprawności), niewielkim (ocena 1), względnie dobrym (ocena 2)
czy na dobrym, normalnym poziomie (ocena 3).

Okazało się, że najwyższe odsetki osób wykazujących całkowity brak spraw-
ności (na poziomie 85%) odnotowujemy w przypadku umiejętności czytania,
pisania i posługiwania się pieniędzmi; następnie (na poziomie około 50%)
w zakresie zaradności w codziennych czynnościach (takich, jak sprzątanie,
gotowanie, proste zakupy itp.) i dalej (na poziomie około 30%) w zakresie
samoobsługi. Jeżeli chodzi o porozumiewanie się ponad 1/4 nie nawiązuje
z otoczeniem żadnego kontaktu, a dalsze około 10% porozumiewa się w sposób
niewerbalny. Blisko co piąta osoba (18%) ma całkowicie ograniczoną spraw-
ność ruchową.

Natomiast sprawność czytania, pisania i posługiwania się pieniędzmi na
normalnym poziomie wykazuje około 3% (9 osób), zaradność w codziennych
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czynnościach blisko 5% (19 osób), umiejętność samoobsługi około 9% (34 oso-
by), porozumiewania się także około 9% (30 osób) i pełną sprawność ruchową

22% (82 osoby).
Oczywiście poziom poszczególnych sprawności u konkretnych osób może

być różny, utworzyliśmy więc zbiorczy wskaźnik funkcjonowania, sumując
liczbę punktów uzyskanych przez każdą osobę w każdej sprawności. Przy
minimalnej liczbie punktów wynoszącej zero (zerowy poziom we wszystkich
siedmiu sprawnościach) i maksymalnej 21 (normalny poziom funkcjonowania
we wszystkich sprawnościach), okazało się, że osób funkcjonujących na pozio-
mie zerowym było tylko 11%, natomiast 3 osoby w całej zbiorowości (1%)
uzyskały maksymalną liczbę punktów (poziom braków danych, a więc liczba
osób, dla których nie było kompletu informacji o wymienionych sprawnościach,
wyniósł 21% 81 osób).

Średni poziom funkcjonowania wynosił 5,7 pkt (odchylenie standardowe
4,7). Wyniki poniżej średniej uzyskała jedynie ponad połowa całej zbiorowości
(55%), natomiast pozostałe 45% uplasowało się powyżej średniej i wśród nich
aż 21 osób (czyli około 6%) uzyskało wyniki powyżej dwu odchyleń stan-
dardowych od średniej (powyżej 15 pkt), co oznacza ogólną sprawność funk-
cjonowania na poziomie prawie normalnym.

Odpowiedź na pytanie, jak poziom funkcjonowania ma się do ostatecznej
diagnozy stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dadzą nam dane zawarte
w tabeli 2.

Tabela 2. Ostateczna diagnoza stopnia niepełnosprawności intelektualnej a średni poziom
sprawności funkcjonalnej

Stopień niepełnosprawności
intelektualnej

Średni poziom sprawności funkcjonalnej

N Średnia Odch. stand.

Lekki 24 11,8 5,7

Umiarkowany 91 7,7 4,1

Znaczny 90 4,7 2,9

Głęboki 75 1,8 1,8

Brak określenia stopnia 9 5,6 4,5

Brak diagnozy 23 8,1 6,0

Razem 312 5,7 4,7

Z przedstawionych w tabeli 2 danych wynika wyraźnie, iż poziom sprawnoś-
ci funkcjonalnej jest silnie związany z diagnozą stopnia niepełnosprawności
intelektualnej. Osoby zdiagnozowane jako lekko upośledzone umysłowo funk-
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cjonują na poziomie najwyższym, natomiast w miarę pogłębiania się stopnia
niepełnosprawności intelektualnej spada również bardzo wyraźnie poziom
sprawności funkcjonowania w życiu codziennym.

Warto zauważyć, iż poziom sprawności funkcjonalnej osób o nieokreślonym
w toku procedury stopniu niepełnosprawności intelektualnej kształtuje się po-
między poziomem sprawności osób zdiagnozowanych jako niepełnosprawne
intelektualnie w stopniu umiarkowanym a znacznym. Co więcej, osoby, o któ-
rych poziomie niepełnosprawności intelektualnej w ogóle nic nie wiadomo
(kategoria „brak diagnozy”), funkcjonują w życiu codziennym jeszcze lepiej,
tzn. tylko nieco poniżej poziomu funkcjonowania osób lekko upośledzonych.

Podsumowując dane dotyczące charakterystyki psychologicznej badanej
zbiorowości warto przypomnieć, że w jej skład wchodzą w mniej więcej jed-
nakowych proporcjach osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełno-
sprawności intelektualnej (odpowiednio 28 i 29%). Gdyby dodać do tej grupy
jeszcze 3% osób, których stopnia upośledzenia nie udało się ustalić, ale których
poziom sprawności funkcjonalnej kształtuje się na poziomie osób o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, a ponadto dodać jeszcze
7% osób lekko upośledzonych, to okaże się, że ponad 2/3 badanych (67%)
nie jest głęboko niepełnosprawnych intelektualnie.

Tylko co czwarta osoba w badanej zbiorowości jest upośledzona w stopniu
głębokim, a o blisko co dziesiątej osobie nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć,
bo bądź nie została ona zdiagnozowana w toku procedury sądowej, bądź fakt
ten nie został odnotowany w aktach sądowych.

Różnym stopniom niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy zróżnicowa-
ny poziom sprawności funkcjonalnej, określonej za pomocą zbiorczego wskaź-
nika, obrazującego sprawność w zakresie czytania, pisania, posługiwania się
pieniędzmi, zaradności w codziennych czynnościach, samoobsługi, porozumie-
wania się i lokomocji. Najwyższy poziom tego wskaźnika obserwujemy wśród
osób lekko upośledzonych umysłowo, najniższy zaś wśród osób upośledzo-
nych w stopniu głębokim. Warto jednak dodać, że w całej zbiorowości było
zaledwie 11% osób całkowicie niepełnosprawnych w zakresie wszystkich tych
sprawności, natomiast około 6% funkcjonowało na poziomie zbliżonym do
normalnego. Wydaje się, że w przypadku tych właśnie osób trudno byłoby
podpisać się pod decyzją o ich całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Sprawdźmy
więc, jak przedstawia się ten problem w całej zbiorowości.

Stopień niepełnosprawności intelektualnej a ubezwłasnowolnienie
O wpływie poziomu sprawności intelektualnej na decyzję o ubezwłasno-

wolnieniu świadczą dane zawarte w tabeli 3.
Jak widać, absolutną większość stanowią w badanej zbiorowości przypadki

ubezwłasnowolnienia całkowitego (91%). Tylko w 17 przypadkach orzeczono
ubezwłasnowolnienie częściowe, a w 15 postanowiono nie wydawać decyzji
o ubezwłasnowolnieniu. Z danych zawartych w tabeli 3 wynika ponadto, iż,
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zgodnie z oczekiwaniami, proporcja osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
wzrasta systematycznie w miarę pogłębiania się poziomu niepełnosprawności
intelektualnej od 61% w przypadku osób upośledzonych w stopniu lekkim do
99% w przypadku osób głęboko upośledzonych. Nasuwa się jednak pytanie,
dlaczego osoby upośledzone w stopniu lekkim zostały w ogóle ubezwłasnowol-
nione, a jeżeli już to dlaczego całkowicie, a nie częściowo. Widać bowiem,
że jest to możliwe wśród osób ubezwłasnowolnionych częściowo odnotowu-
jemy właśnie głównie osoby upośledzone w stopniu lekkim. Co ciekawe, jest
jednak wśród nich także kilka osób o umiarkowanym stopniu upośledzenia,
a nawet zdarzyły się pojedyncze osoby upośledzone w stopniu znacznym
i głębokim.

Tabela 3. Diagnoza stopnia niepełnosprawności intelektualnej a decyzja o ubezwłasnowolnieniu

Stopień niepełnosprawności
intelektualnej

Ubezwłasnowolnienie Brak
danych

Razem
Całkowite Częściowe Brak

Lekki N
%

17
60,7

8
28,6

2
7,1

1
3,6

28
100,0

Umiarkowany N
%

99
89,2

5
4,5

7
6,3

−
111

100,0

Znaczny N
%

108
96,4

1
0,9

1
0,9

2
1,8

112
100,0

Głęboki N
%

95
99,0

1
1,0

− −
96

100,0

Brak określenia N
stopnia %

11
100,0

− − −
11

100,0

Brak diagnozy N
%

26
74,3

2
5,7

5
14,3

2
5,7

35
100,0

Razem N
%

356
90,6

17
4,3

15
3,8

5
1,3

393
100,0

O ile z przytoczonymi decyzjami o całkowitym upośledzeniu zdecydowanej
większości osób (w tym nawet tych upośledzonych w stopniu lekkim) można
próbować polemizować w sposób merytoryczny, o tyle decyzje o całkowitym
ubezwłasnowolnieniu 11 osób o niewyjaśnionym poziomie niepełnospraw-
ności intelektualnej wydają się być pozbawione wszelkich podstaw meryto-
rycznych. Podobnie rzecz się ma w przypadku decyzji wobec 33 spośród
35 osób pozbawionych w ogóle jakiejkolwiek diagnozy poziomu umysłowe-
go, które to osoby w większości przypadków (74%) zostały także całkowicie
ubezwłasnowolnione (26 osób); dwie z nich zostały ubezwłasnowolnione
częściowo. W dokumentacji tych spraw nie odnaleziono jakichkolwiek meryto-
rycznych podstaw uzasadniających podjęcie takich decyzji.
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Przypadki braku decyzji o ubezwłasnowolnieniu dotyczą ogółem 15 osób,
w tym dwóch osób upośledzonych w stopniu lekkim, 7 osób w stopniu
umiarkowanym i jednej osoby upośledzonej w stopniu znacznym oraz 5 osób
w ogóle nie zdiagnozowanych. W grupie osób lekko upośledzonych sąd oddalił
wniosek o ubezwłasnowolnienie mężczyzny złożony przez brata i kobiety na
wniosek męża. We wszystkich pozostałych sytuacjach (z wyjątkiem jednej,
gdzie wniosek wycofała siostra w związku z zaginięciem osoby niepełnospraw-
nej) wnioskodawcy oświadczyli, że złożenie wniosku zostało wymuszone
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, który zagroził
niewypłaceniem świadczeń, jeśli osoby niepełnosprawne nie zostaną ubez-
własnowolnione. W związku z nagłośnieniem całej sprawy i interwencją Pols-
kiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Klini-
ki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
wykazującą brak podstaw prawnych dla takich żądań urzędników administracji
publicznej, wnioskodawcy wycofali swoje wnioski i postępowania zostały
umorzone. Podobne naciski zdarzały się także, choć nie tak często, i w innych
rejonach kraju (wiemy o trzech takich przypadkach w Warszawie, czterech
w Gdańsku i jednym w Lublinie); ponieważ nie zostały one tak nagłośnione
wnioskodawcy nie wycofali wniosków i osoby zostały ubezwłasnowolnione.
Zresztą Bydgoszcz okazała się jedynym miastem, gdzie cofnięto wnioski
o ubezwłasnowolnienie (8 przypadków) lub zmieniono wniosek z ubezwłasno-
wolnienia całkowitego na częściowe (1 przypadek).

Charakterystyka prawna

Opisując procedurę ubezwłasnowolnienia, skoncentrujemy się na jej najważ-
niejszych momentach dotyczących składania wniosku, udziału osoby niepełno-
sprawnej i ewentualnie jej pełnomocnika w postępowaniu i procedurze sądowej,
ostatecznej decyzji sądu i dalszego postępowania oraz czasu trwania całego
postępowania.

Procedura składania wniosku

Wnioskodawca
Składaniem wniosku o ubezwłasnowolnienie rządzi wyraźna prawidłowość.

Najczęściej z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie występowali członkowie
rodziny: rodzice (56%) i rodzeństwo (22%). W przypadku osób mieszkających
z najbliższą rodziną wnioskodawcami byli w ponad 90% rodzice, w przypadku
osób mieszkających z dalszą rodziną najczęściej rodzeństwo (w 70%). Dość
często z wnioskiem takim występował również prokurator (18%), przy czym
miało to miejsce na ogół w stosunku do osób przebywających w instytucjach
(46%), znacznie rzadziej natomiast w stosunku do osób przebywających u dal-
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szej rodziny (19%) i już zupełnie wyjątkowo wobec osób mieszkających z naj-
bliższą rodziną (4%). Najaktywniej wnioskowali prokuratorzy z Lublina (39%)
i Gdańska (31%). Nie budzi to zdziwienia, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie
w tych miejscowościach złożono wnioski o ubezwłasnowolnienie największej
liczby osób zamieszkałych w domach pomocy społecznej (odpowiednio 34%
i 26%). W stosunku do osób przebywających w zakładach w dalszej kolejności
wniosek składali rodzice (w 34%) i ewentualnie rodzeństwo lub inne osoby
(w 21%). Można się więc domyślać, że wnioski prokuratorskie dotyczyły głów-
nie osób pozbawionych własnych rodzin i że inspiratorami ubezwłasnowolnienia
byli pracownicy domów pomocy społecznej.

Treść wniosku
W 84% przypadków wnioskowano o całkowite ubezwłasnowolnienie,

o częściowe natomiast tylko w 8%. Na dodatek w 3 przypadkach zmieniono
w czasie rozprawy wniosek z ubezwłasnowolnienia częściowego na całkowite
w sumie więc aż w 86% przypadków wnioskowano ostatecznie o całkowite
ubezwłasnowolnienie. Tylko w jednym przypadku miał miejsce proces odwrot-
ny, tzn. wniosek o zmianę z ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.
W 8 przypadkach cofnięto wniosek o ubezwłasnowolnienie (wszystkie miały
miejsce w Bydgoszczy).

Stosunek prokuratora i rodziny do wniosku
W odniesieniu do wniosków składanych przez rodzinę, rodzeństwo czy

samego prokuratora, prokurator z reguły popierał wniosek (w 97% przypad-
ków). Sporadycznie zdarzały się odstępstwa od tej reguły, przy czym w sześciu
przypadkach sam prokurator zaostrzył wniosek zmieniając ubezwłasno-
wolnienie z częściowego, o które prosiła rodzina, na całkowite, w dwóch
przypadkach złagodził wnioskując o ubezwłasnowolnienie częściowe w miej-
sce całkowitego i także w dwóch przypadkach w ogóle nie poparł wniosku.
Niestety nie są znane motywy decyzji prokuratorskich. O ile decyzje o złago-
dzeniu środka prawnego bądź o niezastosowaniu go w ogóle należy uznać ze
wszech miar za racjonalne, dotyczą bowiem osób upośledzonych w stopniu
lekkim, posiadających własne rodziny, zdolnych w zasadzie do kierowania
własnym postępowaniem, o tyle decyzje o zmianie ubezwłasnowolnienia częś-
ciowego na całkowite wydają się zupełnie niezrozumiałe, nie znajdują bowiem
wyraźnego uzasadnienia w aktualnym stanie osób niepełnosprawnych.

Jeżeli chodzi o rodzinę, odnotowano jeden przypadek zmiany wniosku
z ubezwłasnowolnienia częściowego na całkowite oraz trzy przypadki, w któ-
rych rodzina nie poparła wniosku prokuratora o ubezwłasnowolnienie osoby
przebywającej w zakładzie.

Przyczyna złożenia wniosku
Wśród powodów złożenia wniosku najczęściej (w ponad połowie przypad-

ków) powtarzała się konieczność reprezentowania interesów osoby niepełno-
sprawnej, załatwiania różnych spraw urzędowych. Powód ten zgłaszany był
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nieco częściej przez opiekunów osób przebywających z dalszą i bliższą rodziną
niż osób przebywających w zakładach. Inne, wymieniane z jednakową mniej
więcej częstością, powody, to potrzeba ustanowienia opiekuna prawnego (sy-
gnalizowana wyraźnie częściej w przypadku osób przebywających w zakła-
dach), niezdolność do samodzielnej egzystencji i do kierowania własnym postę-
powaniem (wspominali o tym niemal jednakowo często opiekunowie osób prze-
bywających z najbliższą rodziną i w zakładach nieco rzadziej zaś opieku-
nowie osób mieszkających z dalszą rodziną, które były stosunkowo najbardziej
samodzielne.

Dwa ostatnie powody (dotyczące około 10% przypadków) są bardzo intere-
sujące. Jeden z nich to przesłanki z art. 13 lub 16 kc, a więc w gruncie rzeczy
nie przedstawia się tu żadnych rzeczowych argumentów, co stanowi przykład
dość bezdusznego, prawniczego podejścia do sprawy. Drugi natomiast jest
przykładem równie bezdusznego podejścia, ale tym razem administracyjnego;
oto bowiem rodziny składające wniosek o ubezwłasnowolnienie powoływały się
na polecenie ośrodków pomocy społecznej, które, nie chcąc mieć do czynienia
z samymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (np. przy odbiorze świad-
czeń), sugerowały (by nie powiedzieć wymuszały na rodzinach i zakładach
opiekuńczych) ich ubezwłasnowolnienie.

Powodów złożenia wniosku mogło być jednocześnie kilka; stosunkowo
najczęściej współwystępowały ze sobą: reprezentowanie interesów, potrzeba
ustanowienia opiekuna prawnego, niezdolność do samodzielnej egzystencji i do
kierowania swoim postępowaniem.

Udział osoby ubezwłasnowolnianej i pełnomocnika w postępowaniu

Udział osoby ubezwłasnowolnianej w postępowaniu
W całej zbiorowości niewiele więcej niż połowa osób niepełnosprawnych

intelektualnie uczestniczyła w dotyczącym ich postępowaniu sądowym (56%).
W Gdańsku i Katowicach proporcje takich osób były jeszcze znacznie niższe
jedynie co czwarta osoba brała udział w postępowaniu (odpowiednio 23%
i 27%). Trudno tłumaczyć ten fakt głęboką niepełnosprawnością badanych,
bowiem, jak pamiętamy, osób takich w całej zbiorowości było nie więcej
niż 25%.

Wśród osób biorących udział w postępowaniu większość (72%) uczestniczy-
ła w rozprawie na sali sądowej. W pozostałych przypadkach miały miejsce
wizyty sądu w domu. Na ogół, niezależnie od badania przez biegłego, z osobą
niepełnosprawną próbował rozmawiać ktoś ze składu sędziowskiego. W przy-
padkach, w których zostały podjęte próby nawiązania kontaktu z osobą niepeł-
nosprawną, kontakt ten został oceniony w 30% jako nieistniejący, w 36% jako
niewielki, natomiast aż w 34% jako dobry lub bardzo dobry.

Obecność pełnomocnika procesowego
Mniej więcej w połowie przypadków (55%) osoba miała pełnomocnika

procesowego. Wobec tak wysokiego odsetka osób nie biorących osobistego
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udziału w postępowaniu, można wysunąć przypuszczenie, że chodzi tu o kura-
tora wyznaczanego w takim przypadku obligatoryjnie przez sąd (nie będącego
prawnikiem), a nie o adwokata (brak również informacji o wyznaczeniu dorad-
cy tymczasowego).

Wydaje się, że brak obligatoryjnego występowania profesjonalnego
pełnomocnika w sprawach o ubezwłasnowolnienie zasadniczo narusza
prawa człowieka w przypadku osób, które są poddawane tej procedurze.
Niezależnie bowiem, czy istnieją w ich przypadku przesłanki do ubezwłasno-
wolnienia, z pewnością są to osoby mniej przystosowane do wymogów życia
społecznego, gorzej radzą sobie w nowych, stresujących sytuacjach, nie zawsze
w pełni rozumieją, czego tak naprawdę postępowanie dotyczy. Ustanowienie
dla nich pełnomocnika z urzędu z pewnością zapewniłoby lepszą ochronę ich
praw, w tym także korzystanie z prawa do zaskarżania orzeczeń oraz ich póź-
niejszej zmiany, co, jak się okaże, prawie w ogóle nie ma miejsca.

Za równie słuszny należy uznać także postulat, aby organizacje społeczne
mogły zgłaszać swój udział w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie po stro-
nie i na rzecz osoby ubezwłasnowolnianej. Zdarza się bowiem, że członkowie
rodziny, szczególnie dalszej, dążą do ubezwłasnowolnienia swojego niepełno-
sprawnego krewnego, który np. przebywa pod faktyczną opieką jakiegoś stowa-
rzyszenia mieszka w prowadzonym przez nie mieszkaniu chronionym, uczest-
niczy w warsztatach itp. Obecnie członkowie takiej organizacji nie są na ogół
przesłuchiwani nawet jako świadkowie w tym postępowaniu, gdyż nikt ich nie
zgłosił (wnioskodawca nie miał interesu, a osoba ubezwłasnowolniana z reguły
nie wiedziała, że mogłaby coś takiego zrobić), sąd natomiast nie informuje
takiej organizacji o toczącym się postępowaniu, gdyż nie jest ona jego stroną.

Ostateczna decyzja i dalsze postępowanie sądu

Ostateczna decyzja sądu
W zdecydowanej większości przypadków bo aż w 92% ostateczna

decyzja sądu brzmiała: ubezwłasnowolnienie całkowite. Decyzja taka zapadła
bezwyjątkowo w Warszawie (100%), niemal bezwyjątkowo w Lublinie (99%)
i tylko minimalnie rzadziej w Katowicach (95%), Gdańsku (91%) i Białymstoku
(90%). Jedyne wyraźniejsze odstępstwo od tej reguły obserwujemy w Bydgosz-
czy, gdzie w związku z nagłośnionymi przypadkami wymuszeń i protestem
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym propor-
cja całkowitych ubezwłasnowolnień spadła do 76%, bowiem w 17% przypad-
ków rodzice wycofali wnioski i sprawy zostały uchylone.

Jeżeli chodzi o ubezwłasnowolnienie częściowe, stosunkowo najczęściej
orzekano je w Gdańsku (9%) i Bydgoszczy (8%), nieco rzadziej w Białymstoku
(5%) i Katowicach (4%), tylko w jednym przypadku w Lublinie i w ogóle nie
orzeczono w Warszawie.
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Postępowanie po wydaniu orzeczenia
Od orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu praktycznie w ogóle nie wnoszono

apelacji. W dwu przypadkach złożenia apelacji zostały one następnie wycofane.
W 99% spraw nie nastąpiła późniejsza zmiana orzeczenia o ubezwłasnowol-
nieniu. Zmiana taka miała miejsce jedynie w 4 przypadkach dwukrotnie
w Gdańsku i dwukrotnie w Białymstoku. W jednym przypadku na wniosek
matki dokonano zmiany ubezwłasnowolnienia z częściowego na całkowite,
w drugim synowie wnioskowali o uchylenie wobec ojca ubezwłasnowolnienia
całkowitego. Dwa pozostałe wnioski dotyczyły uchylenia ubezwłasnowolnienia
częściowego.

Generalnie więc zupełnie sporadycznie dochodzi do zmian we wcześniej-
szych decyzjach sądu i ubezwłasnowolnienie (z reguły całkowite) pozostaje
trwałym elementem ograniczającym autonomię i możliwości życiowe osób
niepełnosprawnych intelektualnie.

Czas trwania postępowania

Najczęściej postępowanie trwało od 2 do 6 miesięcy (59%). Ponad 30%
spraw trwało od 7 do 12 miesięcy. Tylko 7% spraw trwało krócej niż miesiąc
od dnia wniesienia wniosku, natomiast zdarzały się również sprawy trwające
powyżej roku nawet do 21 miesięcy (2%). W przeważającej części (67%)
postępowanie ograniczało się do tylko jednej rozprawy. W zasadzie postępo-
wanie dowodowe ograniczało się do przesłuchania wnioskodawcy i ewentualnie
innych osób najbliższych koniecznych uczestników postępowania oraz biegłe-
go, a także osoby ubezwłasnowolnianej, jeśli brała ona udział w postępowaniu.

Tak długi okres trwania postępowania (zważywszy na niewielką liczbę
rozpraw) należy uznać za dalece naganny. Można domniemywać, że wnioski
o ubezwłasnowolnienie musiały się po prostu „odleżeć” w referacie danego
sędziego, zanim zdecydował się on nimi zająć, a jak już to zrobił traktował
na ogół sprawy bez zaangażowania i poprzestawał na czynnościach kodeksowo
koniecznych. Takie traktowanie spraw o ubezwłasnowolnienie jako mało
istotnych świadczy o braku szacunku dla osoby, która ma zostać ubezwłasno-
wolniona i o braku poszanowania dla przysługujących jej praw w tym prawa
do uczciwego procesu w rozsądnym terminie.

Warto podkreślić, że wnioski o ubezwłasnowolnienie, jeśli są uzasadnione
składane są na ogół w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, gdzie niezbędne
jest natychmiastowe podjęcie decyzji. Jak więc należy ocenić sąd, który taką
decyzję wydaje po 21 miesiącach? Szczególnie, jeśli podstawą wniesienia
wniosku było żądanie lekarza, który bez ubezwłasnowolnienia nie chciał się
podjąć poważnej, a koniecznej dla życia danej osoby operacji (osobną kwestią
jest w tym momencie aspekt zgodności z prawem takiego żądania).

Podsumowując dane dotyczące charakterystyki procedury prawnej, warto
przypomnieć, iż najczęściej z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie występują
członkowie najbliższej rodziny, chyba że chodzi o osobę przebywającą w domu
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pomocy społecznej wówczas równie często czyni to prokurator. W większoś-
ci są to wnioski o ubezwłasnowolnienie całkowite, które cieszą się niemal bez-
wyjątkowo poparciem prokuratora. Z reguły też właśnie takie orzeczenie jest
wydawane przez sąd (91%). Zupełnie wyjątkowo orzeczenia sądu są zaskarżane
lub zmieniane. Tylko połowa osób ubezwłasnowolnianych bierze aktywny
udział w postępowaniu. Podobnie jedynie połowa posiada pełnomocnika proce-
sowego. Przeciętnie całe postępowanie trwa kilka miesięcy, ale składa się na
nie na ogół tylko jedna rozprawa. Taki ogólny obraz procedury nie świadczy
najlepiej o praktykach polskich sądów w odniesieniu do osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i przysługujących im praw.

Podsumowanie i wnioski

Pomimo że ubezwłasnowolnienie częściowe jest łagodniejszą formą ingeren-
cji prawnej w autonomię osoby niepełnosprawnej intelektualnie i choćby z tego
powodu powinno być preferowane, w rzeczywistości sądy bardzo rzadko stosu-
ją tę instytucję w zdecydowanej większości przypadków orzeka się ubez-
własnowolnienie całkowite. Co więcej, niepełnosprawność intelektualną traktuje
się jak stan trwały i niezmienny raz orzeczone ubezwłasnowolnienie w prak-
tyce nigdy nie podlega uchyleniu, chociaż sądom przysługuje taka kompetencja,
nawet z urzędu (art. 559 kpc). Osoba niepełnosprawna intelektualnie często nie
bierze udziału w postępowaniu przed sądem, chociaż jest z mocy ustawy pełno-
prawnym uczestnikiem postępowania (art. 546 § 1 kpc), a więc formalnie może
sama zaskarżać wszystkie postanowienia (art. 560 kpc). Bardzo często biegły
psychiatra stwierdza, że z powodu stanu zdrowia udział osoby niepełnosprawnej
w procesie i wysłuchanie przez sąd są niecelowe (art. 547 § 1 kpc); w związku
z tym udział tej osoby w procedurze ogranicza się do krótkiej, jednorazowej
rozmowy z biegłym (art. 553 kpc).

Na tak wątłej podstawie wydawana jest opinia o stopniu niepełnosprawności
oraz umiejętnościach samodzielnego życia. Rozmowy takiej w żadnym przypad-
ku nie można uznać za wiarygodną podstawę diagnozy dotyczącej kompetencji
intelektualnych i społecznych osoby niepełnosprawnej intelektualnie ze
względu na jej jednorazowość, krótkotrwałość, fakt przeprowadzania jej przez
obcą osobę, w obcym z reguły środowisku. Co więcej, rozmowa taka nie może
zastępować aktualnych i kompetentnie przeprowadzonych badań psychologicz-
nych. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nadal na temat niepełnosprawności inte-
lektualnej wypowiadają się przed sądem psychiatrzy, podczas gdy z naukowego
punktu widzenia nie są oni kompetentni do orzekania o normie intelektualnej
ani o potencjale i kompetencjach społecznych osób z niepełnosprawnością
intelektualną.

Często o ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie wnosił
prokurator na prośbę domu pomocy społecznej, w której osoba przebywała (co
bywa wymagane przez instancje kontrolne jeśli np. chodzi o gospodarkę pie-
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niędzmi mieszkańców przez dom). Świadczy to dobitnie o depersonalizującym
podejściu instytucji opiekuńczych. Także przy wnioskach składanych przez
członków rodziny dość często motywem było prowadzenie spraw majątkowych
osoby.

Nie ulega wątpliwości, że instytucja ubezwłasnowolnienia została pomyślana
przez ustawodawcę jako forma ochrony prawnej osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie. Zdarzają się też takie sytuacje, gdy jest ona właśnie tą niezbędną
prawną formą wsparcia (konieczną i wystarczającą) np. gdy stopień porozu-
mienia z osobą niepełnosprawną przez jej opiekunów jest niewystarczający, by
umieli oni odtworzyć jej wolę (szczególnie w sytuacji głębokiej, wielorakiej
niepełnosprawności intelektualnej), albo gdy stopień zrozumienia przez osobę
niepełnosprawną skomplikowanych spraw prawno-finansowych codziennej rze-
czywistości jest zbyt mały, by nawet posiadając wsparcie nie działała na
swoją niekorzyść. Niemniej jednak nie powinno się tolerować nadużywania
tego narzędzia prawnego, nie wolno doprowadzać do uproszczeń do ubez-
własnowolniania całkowitego wszystkich osób niepełnosprawnych intelektual-
nie, bez względu na stopień niepełnosprawności, dla wygody otoczenia. Poziom
ingerencji prawnej musi być dostosowany do potrzeb i umiejętności konkretnej
osoby niepełnosprawnej inaczej przestaje być dla niej korzystny i pobudzają-
cy, zaczyna więcej odbierać niż dawać, doprowadzając m.in. do utraty nabytych
umiejętności społecznych. Zawsze bowiem łatwiej opiekunowi nie wkładać
wysiłku w działanie na rzecz podejmowania świadomych decyzji przez osobę
niepełnosprawną intelektualnie, ponieważ on sam zrobi to szybciej i po swojej
myśli tylko wtedy nie ma co nawet mówić o prawie osób niepełnosprawnych
intelektualnie do autonomii i samodzielności.

Generalnie więc można powiedzieć, że praktyka ubezwłasnowolniania
w ocenianych w naszym badaniu polskich sądach jest w większości przypad-
ków całkowicie sprzeczna z nowym, propagowanym w świecie podejściem do
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podejście to akcentuje ich prawa oby-
watelskie i prawa człowieka oraz kładzie nacisk na wyrównywanie ich szans
i maksymalne włączanie w życie społeczne.

Tymczasem sposób traktowania osób niepełnosprawnych w polskich sądach
jawi się nie tylko jako przestarzały, pełen krzywdzących stereotypów, nieelas-
tyczny i wręcz godzący w prawa człowieka, lecz jest także pełen rażących
błędów i zaniedbań proceduralnych. Największy sprzeciw, z punktu widzenia
nowoczesnej wiedzy o niepełnosprawności intelektualnej i praw osób niepełno-
sprawnych gwarantowanych w dokumentach międzynarodowych, budzi:

opieranie decyzji o ubezwłasnowolnieniu na diagnozach biegłych psychia-
trów niedysponujących koniecznymi kompetencjami i narzędziami diagnozy
psychologicznej;
niemal bezwyjątkowe sięganie po ostateczny instrument, jakim jest ubez-
własnowolnienie całkowite, gdy tymczasem w większości przypadków ubez-
własnowolnienie nie jest w ogóle konieczne bądź wystarczyłoby ubezwłas-
nowolnienie częściowe;



116 Anna Firkowska-Mankiewicz, Małgorzata Szeroczyńska

brak dbałości o przestrzeganie uprawnień procesowych osób niepełnospraw-
nych;
rażące luki w dokumentacji i prowadzeniu akt sądowych.

W efekcie instrument prawny, który w intencji ustawodawcy miał być narzę-
dziem ochrony praw osób niepełnosprawnych, funkcjonuje w praktyce jako
narzędzie ich dyskryminacji, pogłębiając wykluczenie społeczne oraz ogranicza-
jąc ich podmiotowość i autonomię.
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Mrugalska, K. (1995). Upośledzenie umysłowe charakterystyka niepełnosprawności oraz wyni-
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PRAKTYKA UBEZWŁASNOWALNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ W POLSKICH SĄDACH RAPORT Z BADAŃ

Streszczenie

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym nad ubezwłasnowolnieniem osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. W ramach badań przeanalizowano 393 akta sądowe (wszystkie przypadki
ubezwłasnowolnienia z powodu niedorozwoju umysłowego), zarejestrowane w Sądach Okręgo-
wych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie i Białymstoku.

Uzyskane wyniki świadczą o daleko idących nieprawidłowościach zaobserwowanych w sto-
sowaniu środka prawnego, jakim jest ubezwłasnowolnienie. Do najbardziej rażących i naruszają-
cych prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie należą następujące kwestie:

opieranie decyzji o ubezwłasnowolnieniu na diagnozach biegłych psychiatrów niedysponu-
jących koniecznymi kompetencjami i narzędziami diagnozy psychologicznej;
niemal bezwyjątkowe sięganie po ostateczny instrument, jakim jest ubezwłasnowolnienie
całkowite gdy tymczasem w większości przypadków ubezwłasnowolnienie nie jest w ogóle
konieczne bądź wystarczyłoby ubezwłasnowolnienie częściowe;
brak dbałości o przestrzeganie uprawnień procesowych osób niepełnosprawnych;
rażące luki w dokumentacji i prowadzeniu akt sądowych.
W efekcie instrument prawny, który w intencji ustawodawcy miał być narzędziem ochrony

praw osób niepełnosprawnych, funkcjonuje w praktyce jako narzędzie ich dyskryminacji, pogłę-
biając wykluczenie społeczne oraz ograniczając ich podmiotowość i autonomię.

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie, niepełnosprawność intelektualna, prawa człowieka.

LEGAL INCAPACITATION OF INTELLECTUALLY DISABLED PEOPLE IN POLISH
COURTS REPORT ON THE RESEARCH

Summary

The report presents the findings of the research into legal incapacitation of intellectually
disabled people conducted on the initiative of the Polish Association for Persons with Mental
Handicap. As part of the research, 393 court records were analyzed (all cases of legal incapacita-
tion on the grounds of mental retardation) which had been registered in six district courts: in
Warsaw, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Lublin and Białystok.

The findings prove far-reaching irregularities in using this legal means, i.e. incapacitation.
The following constitute the grossest issues which most significantly infringe intellectually
disabled people's rights:

the decision about legal incapacitation is based on diagnoses of expert psychiatrists who do
not possess necessary competence or tools for psychological diagnosis;
almost absolute use of total incapacitation, while in majority of the cases it is not necessary
at all, or partial incapacitation would be enough;
lack of attention to compliance with disabled people’s trial rights;
gross gaps in documentation and in keeping court records.
As a result, the legal instrument that the legislator meant to serve as a tool for protection of

disabled people’s rights in practice functions as a tool for their discrimination, it increases their
social exclusion and limits their subjectivity and autonomy.

Key words: legal incapacitation, intellectual disability, human rights.
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STANISŁAW PUŻYŃSKI

DEPRESJE I SAMOBÓJSTWA

Podstawowe znaczenie chorobowych zaburzeń nastroju, zwłaszcza nawraca-
jących zaburzeń afektywnych, w genezie samobójstwa, i co za tym idzie
w kształtowaniu wskaźników samobójstw w populacji ogólnej, uznać należy za
fakt dobrze udokumentowany licznymi dowodami. Do najważniejszych należy
zaliczyć wykazanie (por. 23, 24, 55, 56)1, że:

w populacji osób, u których jest rozpoznawana depresja, zwłaszcza nawraca-
jące zaburzenia afektywne, ryzyko samobójstwa jest wielokrotnie większe
niż wśród osób bez zaburzeń psychicznych lub w populacji ogólnej;
w świetle części badań efektywne leczenie depresji i zapobieganie jej nawro-
tom przyczynia się do zmniejszenia ryzyka samobójstwa wśród osób z roz-
poznaniem zaburzeń afektywnych;
wczesne wykrywanie zaburzeń afektywnych i skuteczność ich leczenia może
przyczyniać się do obniżenia wskaźnika samobójstw w populacji ogólnej,
jest więc działaniem prewencyjnym.
W tym zwięzłym opracowaniu zamierzam nieco dokładniej omówić wymie-

nione zagadnienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę samobójstw
w depresjach w wymiarze psychopatologicznym, biologicznym i społecznym.

Depresje w populacji osób odbierających sobie życie

Duża częstość depresji jako stanu chorobowego, w tym nawracających
zaburzeń afektywnych, jest wśród samobójców faktem bezspornym. Rozbież-
ności dotyczą danych liczbowych, przy czym daje się zauważyć pewną prawi-
dłowość, mianowicie wpływ profesji badaczy i stosowanych narzędzi oceny na

1 Z uwagi na specyfikę tekstu medycznego odstąpiono od przyjętej zasady i w nawiasach podano
numery pozycji bibliograficznych cytowanych lub wykorzystanych w tekście.
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uzyskane wyniki. W badaniach, w których uczestniczą psychiatrzy, wskaźniki
rozpowszechnienia depresji są wysokie, sięgają 50−80%, w badaniach prowa-
dzonych przez socjologów ulegają wyraźnemu obniżeniu, chociaż wciąż utrzy-
mują się na wysokim poziomie (55). Należy jednocześnie zwrócić uwagę na
trudności metodologiczne związane z takimi badaniami. Ocena stanu zdrowia
psychicznego często ma charakter retrospektywny, jedynie w odniesieniu do
części przypadków w grę wchodzi analiza dokumentacji medycznej, w pozosta-
łych są to dane z wywiadu, niekiedy obciążone ryzykiem błędu. W części przy-
padków brak jest wiarygodnych danych dotyczących zdrowia psychicznego.

Samobójstwa wśród chorych na depresje

Dane w tym zakresie są bardziej wiarygodne. Publikowane od kilkudziesię-
ciu lat niezmiennie wskazują na wysoki wskaźnik samobójstw (w przedziale
10−30%), najczęściej wymieniany oscyluje wokół 15% (15, 23, 24, 55). Samo-
bójstwo jest jedną z ważniejszych przyczyn zgonu chorych na depresje.
W świetle badań przeprowadzonych w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w grupie 451 chorych z rozpoznaniem
zaburzeń afektywnych leczonych w latach 1972−1983 samobójstwo stanowiło
37,5% przyczyn zgonu 67 osób. W okresie tym, obejmującym 12 lat, samobój-
stwo popełniło 25 osób (tabela 1), co stanowi 5% badanej populacji chorych
(9, 10, 13).

Częstość samobójstw była zbliżona wśród osób z rozpoznaniem zaburzeń
dwubiegunowych oraz jednobiegunowych.

Samobójstwo i rodzaj zaburzeń afektywnych

Samobójstwo zdarza się we wszystkich postaciach klinicznych depresji (55):
w depresjach uwarunkowanych czynnikami sytuacyjnymi, wydarzeniami życio-
wymi, problemami psychologicznymi (grupa tzw. depresji psychogennych); nie
należy do rzadkich wydarzeń w tzw. depresjach objawowych (somatogennych,
organicznych, polekowych), u osób dotkniętych chorobami przewlekłymi,
nieuleczalnymi, u których może stanowić duże zagrożenie życia. Najczęściej
omawiane dramatyczne wydarzenie zdarza się w nawracających zaburzeniach
afektywnych. Dotyczy zarówno zaburzeń dwubiegunowych, jak też nawracają-
cych zaburzeń depresyjnych, krótkotrwałej nawracającej depresji, zaburzeń
dystymicznych. Nowe badania wskazują, że ryzyko samobójstwa jest większe
w zaburzeniach dwubiegunowych w porównaniu z jednobiegunowymi (23, 24,
56). Wyniki badań dotyczące wspomnianego ryzyka w zaburzeniach dwubie-
gunowych typu I i II (wg Dunnera) nie są jednoznaczne (15, 20, 23, 24).
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W świetle badań Angsta i in. (2) trwające kilka dni stany depresyjne występu-
jące w przebiegu krótkotrwałych nawracających zaburzeń depresyjnych mogą
również wiązać się z dużym zagrożeniem życia.

Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna osób zmarłych śmiercią naturalną i w wy-
niku zamachu samobójczego badania katamnestyczne 451 chorych (285 kobiet i 166 męż-

czyzn) leczonych w II Klinice Psychiatrycznej IPN w latach 1972−1983

Wyszczególnienie

Zgony związane
ze schorzeniami somatycznymi

Zgony związane
z samobójstwem

K + M
(N = 42)

kobiety
(N = 22)

męż-
czyźni

(N = 20)

K + M
(N = 25)

kobiety
(N = 18)

męż-
czyźni
(N = 7)

Rozpozna-
nie
kliniczne

CHAD 23 12 11 14 9 5

CHAJ + CHAN 19 10 9 11 9 2

Średni wiek
64,5
±11,3

65,1
13,2

63,8
±9,0

56,3
±16,3

56,1
±17,7

56,7
±12,6

Liczba
osób

do lat 40 1 1 − 5 4 1

41−50 5 3 2 2 2 0

51−60 8 3 5 7 4 3

powyżej 60 28 15 13 11 8 3

Wiek
zachorowania

44,5
±12,5

44,8
±12,6

44,1
±12,1

42,6
±15,5

41,9
±15,1

44,0
±17,5

Długość choroby
w latach

20,5
±14,9

20,7
±15,7

20,4
±14,4

14,1
±14,6

14,6
±15,1

12,7
±14,4

Liczba
hospitalizacji

5,8
±4,1

6,2
±4,6

5,7
±3,8

5,8
±5,0

5,4
±4,3

7,4
±6,3

Typ
przebiegu

a. naprzemienny 5 − − 9 − −

b. remitujący
lub jedna faza

37 − − 16 − −

Postępo-
wanie
profilak-
tyczne

a. tak 6 − − 3 − -

b. nie 36 − − 22 − −

CHAD zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
CHAJ zaburzenia jednobiegunowe,
CHAN zaburzenia afektywne o nieustalonym typie przebiegu.
Źródła: (9, 10).
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Geneza samobójstw w depresji

Samobójstwo chorego na depresję wydaje się stanowić wydarzenie, które,
w sposób oczywisty i zrozumiały dla znającego chorobowe przeżycia pacjenta,
wynika z faktu istnienia choroby. Takie przejawy depresyjnego obrazu myśle-
nia, jak: pesymizm, negatywna ocena przyszłości, poczucie beznadziejności,
winy, przekonanie o istnieniu sytuacji bez wyjścia i niemożności uzyskania
pomocy, wydają się stanowić dostateczny motyw do wyboru samobójstwa jako
sposobu rozwiązania beznadziejnej sytuacji. Jednostronne, wyłącznie psycholo-
giczne widzenie genezy samobójstw w depresjach, reprezentowane szeroko
dawniej, a i dzisiaj mające zwolenników, pozostaje w jaskrawej sprzeczności
z obserwacjami klinicznymi.

Każdego, kto styka się z chorymi na depresje, zastanawia fakt, że chociaż
przeważająca większość chorych zdradza niechęć do życia, to jedynie niektó-
rzy popełniają samobójstwo. Zdarza się, że zamach samobójczy pozostaje
w sprzeczności z ujawnianymi przez chorego ocenami jego sytuacji i stwierdza-
nym przez lekarza małym nasileniem depresji. Obserwuje się także chorych,
którzy wypowiadają wręcz absurdalne sądy o swoim zdrowiu, sytuacji material-
nej, perspektywach życiowych, a nie podejmują jednocześnie działań, które
byłyby adekwatną konsekwencją tych ocen. Przyczyny samobójstw chorych na
depresje okazują się bardziej złożone, niż można sądzić na podstawie powierz-
chownej oceny.

W dążeniu do poznania genezy samobójstw w depresjach i określenia stop-
nia zagrożenia samobójstwem podjęto liczne próby opisania tych czynników,
które idą w parze z dużym ryzykiem samobójstwa (20, 55, 60).

Wykazano, że następujące elementy zespołu depresyjnego często wiążą się
z silnie wyrażonymi tendencjami samobójczymi:

wysoki poziom lęku przejawiający się niepokojem psychoruchowym, pod-
nieceniem ruchowym, idący w parze z dużymi zaburzeniami snu;
poczucie beznadziejności, sytuacji bez wyjścia, niemożności uzyskania
pomocy ze strony najbliższych lub personelu leczącego, przekonanie o nie-
uleczalności, obecności ciężkich chorób, urojenia nihilistyczne;
poczucie winy, przekonanie o dopuszczeniu się ciężkich grzechów, prze-
stępstw;
dążenie do poniesienia kary;
nastrój dysforyczny;
stan mieszany (współwystępowanie cech manii i depresji);
dolegliwości typu bólowego i obecność przewlekłych chorób somatycznych;
uporczywe zaburzenia snu.
Uogólniając te obserwacje można stwierdzić, że ryzyko samobójstwa w de-

presji jest tym większe, im depresja jest bardziej psychotyczna, im większy jest
lęk i niepokój. Nie jest to jednak regułą; u części chorych nie stopień niepokoju
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i lęku, lecz głębokość poczucia winy, poczucia sytuacji bez wyjścia, beznadziej-
ności i osamotnienia wydaje się decydować o podjęciu decyzji o samobójstwie.

Zdarza się, na szczęście rzadko, że chory decyduje się na poszerzenie liczby
osób, w stosunku do których śmierć wydaje się mu jedynym i najlepszym
rozwiązaniem sytuacji. Dotyczy to zwykle osób najbliższych, z którymi pozo-
staje w ścisłym związku emocjonalnym (najczęściej dzieci, niekiedy współmał-
żonka). Motywy takiego rozszerzonego samobójstwa wiążą się z dążeniem do
uchronienia najbliższych przed nieszczęściem, cierpieniami i sytuacją bez
wyjścia, w której znaleźli się w ocenie pacjenta. Motywem zabójstwa osób
bliskich bywa też chęć zapobieżenia rzekomym prześladowaniom, aresztowaniu
itp. Samobójstwo rozszerzone zdarza się w ciężkich depresjach psychotycznych,
rzadziej jego motywem jest bilans depresyjny.

Niektórzy chorzy skutecznie ukrywają swoje zamiary lub myśli o samobój-
stwie (dyssymulacja), przekonują lekarza o poprawie zdrowia, nalegają na
urlopowanie ze szpitala. Jednak znaczna część osób ujawnia swoje zamiary
w różnej formie. Niektórzy czynią to wprost mówiąc o niechęci do życia
i zamiarze popełnienia samobójstwa. Inni ujawniają swoje zamiary poprzez
podjęcie odpowiednich przygotowań (gromadzenie leków, zdobycie ostrego
narzędzia, odpowiedniego sznura).

Do oznak wskazujących na zamiar samobójstwa należą pozornie abstrakcyj-
ne rozważania o bezsensie życia, sposobach popełnienia samobójstwa, o proble-
matyce śmierci. Pośrednim przejawem takich zamierzeń jest niekiedy treść
marzeń sennych (tematyka śmierci, egzekucji, pogrzebu). Informacją bywa
niespodziewana wizyta chorego u lekarza (zwłaszcza gdy dotychczas unikał
takich kontaktów), wizyty u osób bliskich lub odwrotnie nagłe izolowanie się
od otoczenia. U części chorych, którzy przejawiają duży lęk, niepokój, zapo-
wiedzią samobójstwa bywa nagła „poprawa” stanu klinicznego w postaci uspo-
kojenia i niekiedy wyraźnej poprawy nastroju. Taki złowieszczy spokój wiąże
się często z podjęciem decyzji o samobójstwie, które w odczuciu chorego
rozwiąże definitywnie jego problemy i co za tym idzie przynosi uspokojenie.

Częstość samobójstw jest wyraźnie większa na początku depresji i w czasie
jej ustępowania. Można przypuszczać, że wiąże się to m.in. z dobroczynnym
wpływem hospitalizacji, która izolując pacjenta przynajmniej częściowo od jego
codziennych problemów, daje mu większe poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza
przekonanie o beznadziejności i niemożności uzyskania pomocy, jak gdyby
„zawiesza” na pewien czas decyzję o odebraniu sobie życia. Za prawdopodo-
bieństwem takiej interpretacji, przynajmniej w odniesieniu do części chorych
na depresję, przemawiają stosunkowo niskie wskaźniki (kilkakrotnie niższe
w porównaniu z danymi pozaszpitalnymi) samobójstw dokonanych w czasie
pobytu w szpitalach psychiatrycznych w porównaniu z innymi kategoriami
diagnostycznymi.
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Ponowna konfrontacja chorego ze środowiskiem i wszystkimi problemami
życia codziennego, zwłaszcza wtedy, gdy jego nastrój jest wciąż obniżony,
może być przyczyną nawrotu tendencji samobójczych. Duże znaczenie w tym
okresie wydają się mieć również przetrwałe i przewlekle utrzymujące się nie-
zbyt nasilone zaburzenia nastroju, napędu oraz snu. Stan taki wiąże się ze
znacznymi zaburzeniami adaptacji do warunków środowiskowych i nieprawidło-
wymi reakcjami na stres. Narastające trudności w spełnianiu obowiązków
zawodowych, kłopoty materialne, konflikty rodzinne mogą łatwo prowadzić do
dekompensacji emocjonalnej i ujemnego bilansu.

Jak już wspomniano, rodzaj zaburzeń aktywności wiąże się z wielkością
ryzyka samobójstwa. Jest ono większe w zaburzeniach dwubiegunowych w po-
równaniu z nawracającymi zaburzeniami afektywnymi (23, 24, 56). Ciężkość
przebiegu zaburzeń może mieć także znaczenie prognostyczne; ryzyko samobój-
stwa jest istotnie większe u chorych z dużą liczbą nawrotów lub z przebiegiem
rapid cycling.

Wysokie wskaźniki samobójstw na początku depresji i w czasie jej ustępo-
wania oraz w okresie pomiędzy nawrotami chorób afektywnych wskazują, że
depresja stanowi tylko jeden z elementów decyzji samobójczej. Druga grupa
czynników rzutujących na tę decyzję wynika z relacji chorego z jego otocze-
niem. Szczególne znaczenie mają: izolacja chorego w jego środowisku, osamot-
nienie, niemożność liczenia na pomoc innych. Osoby dokonujące samobójstwa
są istotnie często samotne, niedostosowane do warunków środowiskowych, nie
utrzymują bliskich kontaktów z innymi lub pozostają z najbliższymi w kon-
takcie formalnym. Jeżeli mają rodziny, z którymi zamieszkują, to częstym
zjawiskiem są poważne konflikty, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i in.

W czasach współczesnych coraz większe znaczenie mają kłopoty materialne,
bezrobocie, bankructwo. Istotne są również przewlekłe problemy somatyczne,
zwłaszcza te, które idą w parze z dolegliwościami bólowymi. Inne czynniki
ryzyka to nadużywanie alkoholu, leków, uporczywa bezsenność. Wykazano, że
samobójstwa wśród osób blisko spokrewnionych stanowią czynnik ryzyka.
Głęboka wiara może (ale nie musi) chronić przed samobójstwem (18, 55).

Wymienione ustalenia i opinie wspierają wyniki badań uwarunkowań kli-
nicznych i środowiskowych samobójstw dokonanych przez 25 osób z rozpozna-
niem nawracających zaburzeń afektywnych. Badania te przeprowadzono
w latach 80. w II Klinice Psychiatrycznej IPN, ich główne ustalenia zawiera
tabela 2. Wskazują one wyraźnie na istotne znaczenie wydarzeń życiowych
i czynników środowiskowych w genezie samobójstw dokonywanych przez
osoby w stanie remisji lub poprawy stanu klinicznego, uprzednio leczonych
w klinice z powodu nawracających zaburzeń afektywnych.
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Tabela 2. Czynniki psychogenne i środowiskowe ryzyka samobójstwa w wyodrębnionych dwóch
grupach osób z chorobami afektywnymi, które popełniły samobójstwo badania katamnestyczne

451 chorych leczonych w II Klinice Psychiatrycznej IPN w latach 1972−1983

Rodzaje czynników

A. Samobójstwo
związane z depresją

(N = 12)

B. Samobójstwo związane
z czynnikami

psychologicznymi
i środowiskowymi

(N = 13)

liczba osób (płeć)

Utrata domu rodzinnego przed 15 r.ż. 2 (1 K, 1 M) 6 (4 K, 2 M)

Próby samobójcze w przeszłości 5 (4 K, 1 M) 4 (4 K)

Samobójstwo wśród bliskich 1 (M) 3 (1 K, 2 M)

Izolacja od otoczenia − 3 (2 K, 1 M)

Utrata osób bliskich (ostatnio) 2 (2 K) 4 (3 K, 1 M)

Poważne trudności zawodowe i materialne − 6 (3 K, 3 M)

Konflikty w domu rodzinnym 3 (3 K) 8 (6 K, 2 M)

Cechy osobowości utrudniające adaptację 2 (1 K, 1 M) 7 (5 K, 2 M)

Trwałe inwalidztwo − 3 (3 K)

Poważne choroby osób bliskich − 2 (2 M)

Ujemny bilans życiowy − 4 (2 K, 2 M)

Inne 1 (M) 4 (1 M, 3 K)

Kumulacja czynników

l.p. pacjenta, płeć i liczba czynników

A. 1 K 1 B. 13 K 4

2 M 2 14 M 5

3 K 1 15 M 5

4 K 16 M 3

5 K 2 17 K 3

6 K 18 M 4

7 K 1 19 K 3

8 K 2 20 K 3

9 K 1 21 K 2

10 K 2 22 K 8

11 K 2 23 K 4

12 M 2 24 K 5

25 K 5

Źródła: (9, 10).
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Parametry metaboliczne i inne czynniki biologiczne

Od wielu lat trwają poszukiwania parametrów metabolicznych, których
pomiar mógłby dostarczyć informacji o zagrożeniu samobójstwem osób z depre-
sją, miałby więc znaczenie predykcyjne (27, 33, 34, 69). Przedmiotem zaintere-
sowania były obwodowe i ośrodkowe parametry układu noradrenergicznego,
serotoninergicznego, endokryninium i in. Wymienić należy m.in.:

pomiar MHPG w moczu (31),
pomiar 5-HIAA w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym (3, 4, 12, 25, 49,
50),
pomiar HVA w płynie mózgowo-rdzeniowym (25, 31),
wynik testu hamowania sekrecji kortyzolu przez deksametazon (30, 33,
34, 69),
test z fenfluraminą (sekrecja prolaktyny, ACTH, kortyzolu) (16),
poziom cholesterolu i leptyny we krwi (1, 6, 28, 29, 39, 43, 59, 61, 63, 71),
receptor 5HT2 płytek krwi (11, 35, 36, 37, 38, 51, 52).
Początkowo entuzjastyczne oceny znaczenia klinicznego tych pomiarów

musiały podlegać modyfikacji lub rewizji w świetle szerszych kontrolowanych
badań. Na podstawie badań prowadzonych przez różne zespoły badawcze żad-
nemu z tych parametrów nie można przypisać samodzielnego znaczenia predyk-
cyjnego. Chociaż w populacji osób z depresją z dużym ryzykiem samobójstwa
istotnie częściej niż wśród innych chorych depresyjnych występują: brak hamo-
wania sekrecji kortyzolu przez deksametazon, mała ilość 5-HIAA w płynie
mózgowo-rdzeniowym, niski poziom cholesterolu we krwi praktyczne zna-
czenie tych pomiarów nie jest wielkie.

W interpretacji wymienionych fenomenów znajdują zastosowanie następują-
ce hipotezy (27, 33, 34, 69):

Obniżona ilość 5-HIAA w płynie mózgowo-rdzeniowym jest następstwem
obniżonego obrotu metabolicznego serotoniny, który jest źródłem osłabione-
go neuroprzekaźnictwa 5HT w ośrodkowym układzie nerwowym. Sytuacja ta
jest m.in. przyczyną nie tylko depresji, ale również impulsywności, która
może sprzyjać autoagresji w postaci prób i zamachów samobójczych.
Brak hamowania sekrecji kortyzolu przez deksametazon może wynikać
z różnych przyczyn, może być oznaką mechanizmów neuroendokrynnych,
będących przejawem reakcji stresowej uwarunkowanej stanem depresyjnym,
zwłaszcza lękiem występującym w depresji. Stwierdzono, że ujemny wynik
testu deksametazonowego koreluje z dużym nasileniem lęku. Wysoki po-
ziom lęku i niepokoju idzie w parze ze zwiększonym ryzykiem samobój-
stwa.
Na duże trudności napotyka interpretacja znaczenia niskiego poziomu chole-
sterolu we krwi, jedną z hipotez jest udział lipidów w przemianach i dystry-
bucji serotoniny w o.u.n., koresponduje więc ze wspomnianą patogenną rolą
hipoaktywności mechanizmów serotoninergicznych.
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Leki przeciwdepresyjne i samobójstwa

Pojawiające się od blisko 15 lat opisy kazuistyczne samobójstw popełnia-
nych przez chorych w czasie stosowania leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza
na początku kuracji, wzbudzają zrozumiałe zainteresowanie i niepokój zarówno
osób leczących, jak też otoczenia chorych, co ma swoje odbicie w środkach
masowego przekazu. Pierwsze opisy dotyczyły fluoksetyny (64), w latach
ostatnich już niemal wszystkich SSRI i kilku innych nowych leków przeciwde-
presyjnych. Należy jednak podkreślić, że takie dramatyczne wydarzenia zdarza-
ją się również przy stosowaniu innych leków przeciwdepresyjnych (zarówno
starych, jak i nowych) i każdy psychiatra z dłuższym stażem zawodowym z tym
się zetknął.

Geneza samobójstw w czasie stosowania leków przeciwdepresyjnych jest
złożona. Samobójstwo może wiązać się z licznymi przyczynami i sytuacjami,
dotyczy to zwłaszcza pierwszej fazy terapii (przypomnieć warto, że większość
leków przeciwdepresyjnych ujawnia istotny wpływ leczniczy dopiero po 2 ty-
godniach stosowania). Należy tu brać pod uwagę m.in. (8, 19, 32, 40, 41, 42,
52, 54, 57, 62):

utrzymujący się, wciąż zagrażający życiu, stan depresyjny przy braku ade-
kwatnej opieki otoczenia (w warunkach domowych osoby bliskiej, w szpi-
talu personelu);
pojawienie się wydarzeń życiowych, które sprzyjają samobójstwu;
pojawienie się lęku, niepokoju, ustąpienie zahamowania psychoruchowego
przy braku poprawy nastroju, pojawienie się akatyzji;
nieadekwatnie dobrany do obrazu klinicznego depresji lek.
Okoliczności te bywają wykorzystywane przez producentów do dezawuowa-

nia określonego leku lub grupy leków często w celach promocyjnych leku
własnego. Zdarza się też, że jest kwestionowana wartość farmakoterapii depre-
sji, która ma stanowić zagrożenie dla życia chorych.

Jak zwraca uwagę H.J. Möller (41, 42) i inni autorzy (72), w dyskusjach
takich pomijany jest podstawowy fakt, jakim jest wydatna redukcja ryzyka
samobójstwa wśród chorych z zaburzeniami afektywnymi efektywnie leczonych
w porównaniu z chorymi nieleczonymi, co dowodzi, że wprowadzenie leków
przeciwdepresyjnych stanowi istotny postęp w pomocy chorym.

Węglan litu i inne leki normotymiczne

W ostatnich latach opublikowano szereg doniesień wskazujących na „spe-
cyficzne antysuicydalne” działanie soli litu. Nie wdając się w analizę trafności
takiej definicji, należy stwierdzić, że efektywne zapobieganie nawrotom epizo-
dów afektywnych idzie w parze z wydatną redukcją zagrożenia samobójstwem,
które w świetle badań (7, 12, 14, 17, 21, 26, 44, 45, 46, 47, 48, 65, 66, 67, 68,
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70) obniża się do poziomu stwierdzanego w populacji ogólnej. Wykazano też,
że przerwanie litoterapii stosowanej w celach profilaktycznych przywraca to
zagrożenie, a nawet może je zwiększać (7, 12, 14, 21, 26, 44, 46, 47, 48).

Leki przeciwdepresyjne jako sposób popełnienia samobójstwa

Dawka silnie toksyczna niektórych leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza
trójpierścieniowych (ale nie tylko), jest jedynie kilka razy większa od maksy-
malnej dobowej dawki terapeutycznej. Leki przeciwdepresyjne bywają używane
do realizacji zamachu samobójczego, często w połączeniu z innymi lekami,
którymi dysponuje osoba chora. Okoliczność ta powinna być uwzględniana przy
ordynowaniu leków przeciwdepresyjnych, jest też wskazane, aby większa ilość
leków przeciwdepresyjnych pozostawała pod nadzorem osób(y) sprawujących
opiekę nad chorym (55).

Skale i inwentarze ryzyka samobójstwa

W niektórych ośrodkach znajdują zastosowanie skale i inwentarze, które
mogą ułatwiać oszacowanie ryzyka samobójstwa u chorych z zaburzeniami
afektywnymi. Nie kwestionując celowości opracowania i stosowania takich
narzędzi, należy przestrzec przed przypisywaniem im nadmiernego, rozstrzyga-
jącego znaczenia. Dotyczy to zwłaszcza pojedynczych cech. Większe znaczenie
może przypadać kompleksowi cech, chociaż znałem samobójców, u których
szacunek ryzyka wypadał nader korzystnie. Dlatego też z należytą ostrożnością
i krytycyzmem należy odnosić się w tym zakresie do wszelkich skal i inwenta-
rzy, w tym również do Inwentarza czynników ryzyka samobójstwa w depresji,
opracowanego w II Klinice Psychiatrycznej IPN na podstawie danych z piś-
miennictwa oraz obserwacji i badań własnych:

Cechy zespołu depresyjnego:
depresja o dużym nasileniu,
poczucie winy,
poczucie beznadziejności,
niska samoocena,
anhedonia,
lęk przewlekły, niepokój,
stan mieszany,
bezsenność,
ujawniane myśli lub zamiary samobójcze,
przewlekła subdepresja.
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Rodzaj i cechy przebiegu zaburzeń afektywnych:
zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
duża liczba nawrotów, przebieg naprzemienny, przebieg typu rapid
cycling.

Cechy demograficzne:
wiek > 45 r.ż.,
płeć: mężczyzna,
owdowiała(y), rozwiedziona(y).

Sytuacja socjalna:
samotność, niemożność liczenia na pomoc innych,
zła sytuacja materialna,
utrata pracy, źródeł utrzymania, bankructwo.

Dane z wywiadu:
próby samobójcze w przeszłości,
samobójstwa osób bliskich (krewnych, osób znaczących dla pacjenta).

Inne cechy:
złe przystosowanie społeczne,
nadużywanie alkoholu,
zaburzenia osobowości (cyklotymiczna, antysocjalna),
okres żałoby,
przewlekłe choroby somatyczne,
przewlekła bezsenność,
przewlekłe dolegliwości bólowe,
organiczne zespoły mózgowe (przewlekłe).
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DEPRESJE I SAMOBÓJSTWA

Streszczenie

Podstawowe znaczenie chorobowych zaburzeń nastroju, zwłaszcza nawracających zaburzeń
afektywnych, w genezie samobójstwa, i co za tym idzie, w kształtowaniu wskaźników samo-
bójstw w populacji ogólnej, uznać należy za fakt dobrze udokumentowany licznymi dowodami.
Do najważniejszych należy zaliczyć wykazanie, że w populacji osób, u których jest rozpoznawa-
na depresja, głównie nawracające zaburzenia afektywne, ryzyko samobójstwa jest wielokrotnie
większe niż wśród osób bez zaburzeń psychicznych lub w populacji ogólnej. W świetle części
badań efektywne leczenie depresji i zapobieganie jej nawrotom przyczynia się do zmniejszenia
ryzyka samobójstwa u osób z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych. Wczesne wykrywanie zabu-
rzeń afektywnych i skuteczność ich leczenia może przyczyniać się do obniżenia wskaźnika samo-
bójstw w populacji ogólnej, jest więc działaniem prewencyjnym.

Słowa kluczowe: samobójstwa, depresje i zaburzenia afektywne, szacunek ryzyka samobój-
stwa, markery demograficzne, kliniczne, biologiczne, rola terapii i profilaktyki nawrotów depresji.

DEPRESSION AND SUICIDE

Summary

There is much evidence that affective disturbances, especially recurrent affective disorders,
play an important role in the genesis of suicides and the development of their epidemiology. The
risk of suicide in population of people with depression and recurrent affective disorders is higher
than in general population. Effective treatment and prophylaxy of depression result in the reduct-
ion of suicide risk in population of people with affective disorders. There is a strong correlation
between early detection and effective treatment of depression and reduction of number of suicides
in general population.

Key words: suicide, depression and affective disorders, suicide risk estimation, demographic,
clinical and biological markers, value of therapy and prophylaxy of depression episodes.
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Wprowadzenie

Wyniki licznych badań polskich potwierdzają wzmożoną depresyjność dzieci
i młodzieży (J. Bomba, 1988; J. Bomba i in., 1986; 1988; H. Jaklewicz i in.,
2001; J. Rola, 2005). Depresyjność rozumiana jest jako subiektywnie odczuwa-
na przez badanych obecność symptomów powszechnie uznanych przez psychia-
trów za symptomy depresji.

W badaniach H. Jaklewicz i in. (2001), których celem było określenie
wskaźnika rozpowszechniania depresyjności wśród 17-letniej młodzieży miasta
Koszalina i Gdańska, uzyskano wskaźniki różnicujące w sposób istotny badane
grupy osób. Badane osoby pochodziły z dwóch odmiennych środowisk eduka-
cyjnych: liceów oraz szkół zawodowych. Wśród uczniów liceów Gdańska pro-
cent osób depresyjnych wyniósł 48,8, wśród uczniów miasta Koszalina 43,69.
Osób doświadczających subiektywnie symptomów uznanych powszechnie za
objawy depresji w szkołach zawodowych było znacznie więcej niż w liceach
(65,38% w stosunku do 43,69%). Stwierdzono tendencję do różnicowania się
obecności symptomów depresji w zależności od płci badanych osób i ich środo-
wiska edukacyjnego. W liceach Gdańska zaburzenia depresyjne wykazuje
51,22% dziewcząt i 48,78% chłopców, w liceach Koszalina 51,23% dziewcząt
i tylko 32% chłopców.

Wyniki badań J. Roli (2005) nad rozpowszechnieniem depresyjności wśród
młodzieży z klas gimnazjalnych ze środowiska wiejskiego (N = 372) i wielko-
miejskiego (N = 768) wskazują wyraźnie, iż wskaźnik rozpowszechniania
depresyjności wśród gimnazjalistów z miasta jest wyższy niż wśród gimnazjalis-
tów ze wsi, wyższy wśród dziewcząt (66,75%) niż chłopców (46,06%). Wśród
badanych dziewcząt z gimnazjów z miast najwyższe wskaźniki rozpowszechnia-
nia depresyjności zanotowano u dziewcząt z klas II (71,75%), w grupie chłop-
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ców wśród uczniów klas III (58,82%). Wśród dziewcząt i chłopców z gimna-
zjum ze wsi najwyższy wskaźnik rozpowszechniania depresyjności zanotowano
w klasach III. U dziewcząt wskaźnik wyniósł 58%, u chłopców 48,64%.

Niewiele jest badań dotyczących wskaźnika rozpowszechniania depresyjności
wśród uczniów gimnazjów specjalnych. Wyniki badań prowadzonych w tym
zakresie dotyczyły dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej (por. J. Rola,
1996; 2001; 2004). Wskazują one na wzmożoną depresyjność dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie w stosunku do dzieci prawidłowo rozwijających się.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wskaźników rozpo-
wszechniania depresyjności wśród uczniów gimnazjów specjalnych i masowych,
jak również prześledzenie ewentualnych różnic w manifestacji zaburzeń w obu
badanych grupach dzieci w zróżnicowaniu na płeć, wiek i klasę.

Osoby badane

W badaniu wzięło udział 248 osób. Grupę eksperymentalną stanowili ucz-
niowie gimnazjum specjalnego (N = 101), grupę kontrolną uczniowie gimna-
zjów dla uczniów prawidłowo rozwijających się (N = 147). Liczebność badanej
grupy z podziałem na środowisko (rodzaj gimnazjum), klasę oraz płeć badanych
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Liczebność badanej grupy z podziałem na środowisko (gimnazjum masowe, gimnazjum
specjalne), klasę oraz płeć

Osoby
badane

Klasy

Gimnazjum masowe Gimnazjum specjalne

razem dziewczęta chłopcy razem dziewczęta chłopcy

I 49 18 31 28 15 13

II 50 30 20 36 17 19

III 48 25 23 37 25 12

Razem 147 73 74 101 57 44

Narzędzia badawcze

Do pomiaru wskaźnika rozpowszechniania depresyjności zastosowano In-
wentarz Depresyjności Dziecka M. Kovacs. Inwentarz ten służy do badania
depresji u dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Każde z 27 pytań Inwentarza składa
się z grupy trzech stwierdzeń. Zadaniem dziecka jest wybrać z każdej grupy
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jedno z nich, które najlepiej opisuje jego myśli i uczucia z ostatnich dwóch
tygodni. Do każdego z pytań Inwentarza opracowana jest skala przymiotnikowa,
pozwalająca na pomiar częstotliwości manifestowanych przez dziecko sympto-
mów (0, 1, 2). Wynik końcowy uzyskuje się poprzez zsumowania ocen przypi-
sanych przez dziecko każdemu z pytań. Wyniki uzyskiwane w Inwentarzu
mieszczą się w granicach od 0 do 54 punktów. Im wyższy wynik globalny
w Skali, tym większe nasilenie depresji u dziecka. Wynik końcowy wyższy niż
11 punktów wskazuje, zdaniem Kovacs, na co najmniej lekką depresję u dziec-
ka, wynik większy niż 19 wskazuje na ciężką depresję (M. Kovacs, 1992).

W powszechnym użyciu znajdują się dwie wersje Inwentarza: samoobserwa-
cyjna, wypełniana przez dziecko, oraz wersja informacyjna przeznaczona dla
rodziców i/lub nauczycieli. W badaniu zastosowano wersję samoobserwacyjną
Inwentarza Depresyjności Dziecka M. Kovacs.

Liczne badania wskazują na wysoką stabilność Skali. Wskaźniki rzetelności
wahają się od 0,82 (dwa tygodnie) do 0,66 (miesiąc). Po 6 miesiącach wskaź-
nik rzetelności wynosi 0,54, po roku waha się od 0,41 do 0,69 (J. Rola, 1996).

Analiza czynnikowa wersji oryginalnej Inwentarza pozwoliła na wyodrębnie-
nie niezależnych czynników: Obniżony nastrój, Problemy interpersonalne,
Nieefektywność, Utrata zainteresowania (Anhedonia), Negatywna samoocena
(Kovacs, 1992).

Wyniki

Wskaźniki depresyjności wśród uczniów gimnazjów masowych i specjalnych
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wskaźniki depresyjności wśród uczniów gimnazjów masowych i specjalnych

Wyniki w Inwentarzu
Depresyjności M. Kovacs

Gimnazjum masowe Gimnazjum specjalne

N % N %

0,00 < x ≤ 10,00 65 44,21 29 28,71

11,00 < x ≤ 20,00 52 35,37 49 48,52

21,00 < x ≤ 30,00 21 14,29 18 17,82

31,00 < x ≤ 40,00 9 6,13 5 4,95

Razem 147 100,00 101 100,00

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2, gimnazjaliści ze szkół
specjalnych uzyskiwali wyższe wskaźniki w zakresie depresyjności (71,29%)
niż uczniowie gimnazjów masowych (55,79%).



138 Jarosław Rola

Wyniki analizy wskaźników depresyjności ze względu na płeć badanych
osób z obu analizowanych szkół przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wskaźniki depresyjności w grupie gimnazjalistów z podziałem na środowisko (gim-
nazjum masowe, gimnazjum specjalne) i płeć

Wyniki w CDI

Gimnazjum masowe Gimnazjum specjalne

dziew-
częta

% chłopcy %
dziew-
częta

% chłopcy %

0,00 < x ≤ 10,00 28 38,36 38 51,36 16 28,07 13 29,55

11,00 < x ≤ 20,00 26 35,62 25 33,78 27 47,37 22 50,00

21,00 < x ≤ 30,00 13 17,81 8 10,81 11 19,30 7 15,91

31,00 < x ≤ 40,00 6 8,21 3 4,05 3 5,26 2 4,54

Razem 73 100,00 74 100,00 57 100,00 44 100,00

Jak wynika z analizy przedstawionych w tabeli 3 danych, wśród dziewcząt
z gimnazjów masowych wskaźnik rozpowszechniania depresyjności jest wyższy
(61,64%) niż u chłopców (48,64%). Z kolei wskaźniki depresyjności w grupie
gimnazjalistów z niepełnosprawnością intelektualną wyniosły kolejno: dla
dziewcząt 71,93%, dla chłopców 70,45%. O ile wskaźniki dla chłopców
i dziewcząt w ostatniej z analizowanych grup są do siebie bardzo zbliżone,
o tyle wskaźniki depresyjności wśród dziewcząt i chłopców z gimnazjum spe-
cjalnego są wyższe niż te, które otrzymano dla badanych osób z gimnazjum
masowego. Szczególną uwagę zwracają na tym tle bardzo wysokie wskaźniki
rozpowszechniania depresyjności dla niepełnosprawnych intelektualnie chłop-
ców (70,45%) w stosunku do pełnosprawnych rówieśników: dziewczęta prawi-
dłowo rozwijające się 61,65%, chłopcy 48,64%.

Wskaźniki rozpowszechniania depresyjności w grupie gimnazjalistów prawi-
dłowo rozwijających się i niepełnosprawnych intelektualnie z podziałem na
klasę oraz płeć badanych osób przedstawiono w tabelach 4−5.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4, w grupie badanych dziew-
cząt z gimnazjum masowego najwyższe wskaźniki depresyjności można obser-
wować u dziewcząt z klas I (70%) i III (72%). Podobną prawidłowość zaobser-
wowano u badanych chłopców klasa I 51,61%, klasa III 56,52%. Najniż-
sze wskaźniki dla depresyjności uzyskano w klasach II gimnazjum odpowied-
nio dziewczęta 56,67% oraz chłopcy 40%.

Wskaźniki rozpowszechnienia depresyjności dla uczniów gimnazjum specjal-
nego z podziałem na klasę i płeć badanych osób zamieszczono w tabeli 5.
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Wskaźniki rozpowszechniania depresyjności dla badanych dziewcząt z gim-
nazjum specjalnego w poszczególnych klasach wyniosły odpowiednio: klasa I
73,33%, klasa II 64,71%, klasa III 76%. Są one znacznie wyższe niż dla
ich rówieśniczek prawidłowo rozwijających się.

Wskaźniki depresyjności dla badanych chłopców wykazują tendencję wzro-
stową z klasy do klasy i kształtują się odpowiednio: klasa I 61,54%, klasa II

68,42% oraz klasa III 83,33%. Wskaźniki depresyjności chłopców niepeł-
nosprawnych intelektualnie są znacznie wyższe niż te, które uzyskują ich pełno-
sprawni koledzy i koleżanki, jak i ich rówieśniczki z gimnazjów specjalnych.

Celem odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące zróżnicowania wyników
badanych osób w zależności od środowiska, płci i klasy, dokonano kolejnych
analiz statystycznych uzyskanych w badaniu danych.

Celem stwierdzenia obecności różnic w zakresie manifestowanych objawów
depresyjności mierzonych Inwentarzem Depresyjności Kovacs w obu badanych
grupach gimnazjalistów (gimnazjum masowe i specjalne), przeprowadzono
analizę testem T-Studenta dla prób niezależnych. Wyniki testu przedstawiono
w tabeli 6.

Tabela 6. Wyniki badanych gimnazjalistów uzyskiwane w Inwentarzu Depresyjności Dziecka
M. Kovasc (1992)

Wymiary
depresyjności

Gimnazjum specjalne Gimnazjum masowe T-Studenta

x s x s t df p

Depresja 15,45 8,23 13,16 8,94 2,04* 246 0,01*

Obniżony nastrój 3,38 2,38 2,51 2,41 2,77* 246 0,001*

Problemy
interpersonalne

2,02 1,55 1,56 1,57 2,29* 246 0,01*

Nieefektywność 2,68 1,82 2,69 1,83 0,01 246 0,99

Anhedonia 3,80 2,20 3,61 2,88 0,53 246 0,59

Negatywna
samoocena

3,57 2,08 2,84 2,42 2,46* 246 0,01*

* p < 0,05

Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli 6, między obu badanymi
grupami gimnazjalistów zachodzą statystycznie istotne różnice w zakresie
następujących wymiarów depresyjności: Obniżony nastrój (t = 2,77, p < 0,001),
Problemy interpersonalne (t = 2,29, p < 0,01), Negatywna samoocena (t = 2,46,
p < 0,01). We wszystkich wymiarach gimnazjaliści niepełnosprawni intelektual-
nie uzyskiwali istotnie wyższe wyniki w stosunku do swych pełnosprawnych
rówieśników. Podobny rezultat uzyskano w zakresie wyniku końcowego
w Inwentarzu Depresja Suma (t = 2,04, p < 0,01), niepełnosprawni intelektu-
alnie gimnazjaliści uzyskali statystycznie istotnie wyższe wyniki w całości testu.
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Celem stwierdzenia ewentualnych różnic w zakresie depresji i jej wymiarów
między obu badanymi grupami ze względu na środowisko (rodzaj gimnazjum),
płeć i klasę, przeprowadzono analizy wariancji Anova.

Wyniki pierwszej z prowadzonych analiz wariancji dla zmiennych: środowis-
ko, klasa oraz depresja i jej wymiary przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Wyniki analizy wariancji Anova w zakresie zmiennych środowisko (gimnazjum specjal-
ne, gimnazjum masowe), klasa (I, II, III gimnazjum) a depresja badanych i jej poszczególne

wymiary

Zmienne

Średnia
kwadratów
pomiędzy
grupami

Średnia
kwadratów
pomiędzy
grupami

Średnia
kwadratów

reszt
df F p

Obniżony nastrój 72,16 14,43 1388,45 247 2,52 0,01*

Problemy interpersonalne 30,32 6,06 587,67 247 2,49 0,02*

Nieefektywność 32,30 6,46 795,53 247 1,96 0,08

Anhedonia 14,73 2,94 1689,98 247 0,42 0,83

Negatywna samoocena 59,95 11,99 1270,10 247 2,28 0,04*

Depresja 718,68 143,73 18033,37 247 1,92 0,09

* Zaznaczone efekty są istotne z p < 0,0500

Jak wynika z analizy wariancji, uzyskano następujące efekty główne:
1. Obniżony nastrój F(5, 242) = 2,52, p < 0,01
2. Problemy interpersonalne F(5, 242) = 2,49, p < 0,02
3. Negatywna samoocena F(5, 242) = 2,28, p < 0,04.

Efekty interakcji przedstawiono w tabelach 8−10.
Analiza efektów interakcji pozwoliła zaobserwować istotność różnic między

pełnosprawnymi intelektualnie uczniami klasy II (grupa 4) a niepełnosprawnymi
intelektualnie uczniami klasy III (grupa 5) w zakresie zmiennej Obniżony na-
strój. Niepełnosprawni intelektualnie z klas III uzyskiwali istotnie wyższe wyni-
ki w zakresie analizowanej zmiennej w stosunku do swych pełnosprawnych
rówieśników z klas II gimnazjum.

Kolejne z uzyskanych efektów przedstawiono w tabeli 9.
Analiza efektów interakcji, tak jak w poprzednim przypadku, pozwala na

stwierdzenie, iż niepełnosprawni intelektualnie z klas III gimnazjum uzyskują
istotnie wyższe wyniki w zakresie analizowanej zmiennej w stosunku do ró-
wieśników z klas II. Oznacza to, iż problemy interpersonalne częściej mają
osoby z niepełnosprawnością intelektualną z klas III.

Analizę interakcji dla zmiennej Negatywna samoocena przedstawiono
w tabeli 10.
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Tabela 8. Efekty interakcji dla zmiennej Obniżony nastrój

Grupy badanych
gimnazjalistów

Test RIR Tukeya: zmienna Obniżony nastrój

(1)
M = 3,17

(2)
M = 2,32

(3)
M = 3,25

(4)
M = 2,16

(5)
M = 3,65

(6)
M = 3,080

(1) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(2) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(3) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(4) n.i. n.i. n.i. n.i. 0,047* n.i.

(5) n.i. n.i. n.i. 0,047* n.i. n.i.

(6) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(1) Niepełnosprawni intelektualnie z klasy I gimnazjum,
(2) Pełnosprawni intelektualnie z klasy I gimnazjum,
(3) Niepełnosprawni intelektualnie z klasy II gimnazjum,
(4) Pełnosprawni intelektualnie z klasy II gimnazjum,
(5) Niepełnosprawni intelektualnie z klasy III gimnazjum,
(6) Pełnosprawni intelektualnie z klasy III gimnazjum.
* Różnice istotne z p < 0,0500.

Tabela 9. Efekty interakcji dla zmiennej Problemy interpersonalne

Grupy badanych
gimnazjalistów

Test RIR Tukeya: zmienna Problemy interpersonalne

(1)
M = 1,60

(2)
M = 1,71

(3)
M = 1,97

(4)
M = 1,26

(5)
M = 2,40

(6)
M = 1,72

(1) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(2) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(3) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(4) n.i. n.i. n.i. n.i. 0,091* n.i.

(5) n.i. n.i. n.i. 0,091* n.i. n.i.

(6) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

* Różnice istotne z p < 0,0500.
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Tabela 10. Efekty interakcji dla zmiennej Negatywna samoocena

Grupy badanych
gimnazjalistów

Test RIR Turkeya: zmienna Negatywna samoocena

(1)
M = 1,60

(2)
M = 1,71

(3)
M = 1,97

(4)
M = 1,26

(5)
M = 2,40

(6)
M = 1,72

(1) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(2) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(3) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

(4) n.i. n.i. n.i. n.i. 0,420* n.i.

(5) n.i. n.i. n.i. 0,420* n.i. n.i.

(6) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

* Różnice istotne z p < 0,0500.

Jak wynika z analizy danych zamieszczonych w tabeli 10, uczniowie niepeł-
nosprawni intelektualnie z klas III gimnazjum częściej doświadczają negatywnej
samooceny niż ich pełnosprawni rówieśnicy z klas II.

Druga z przeprowadzonych analiz wariancji dotyczyła związku pomiędzy
środowiskiem badanych, ich płcią a depresyjnością wraz z jej wymiarami.
W toku analizy uzyskano efekt główny zmiennej grupa (gimnazjum masowe,
gimnazjum specjalne) oraz płeć (chłopcy, dziewczęta) wobec zmiennej Obni-
żony nastrój (F = (3,244) = 3,68, p < 0,01 oraz Negatywna samoocena
(F = (3,244) = 5,14, p < 0,001). Analiza efektu interakcji (test rozsądnej istotnej
różnicy Tukeya) pozwala na stwierdzenie, iż w zakresie zmiennej Obniżony
nastrój stwierdzono obecność różnic między grupą dziewcząt z gimnazjum
specjalnego a grupą chłopców prawidłowo rozwijających się. Dziewczęta
uzyskiwały istotnie wyższe wyniki na wymiarze Obniżony nastrój (x = 3,26)
niż chłopcy z gimnazjów masowych (x = 2,18). Z kolei na wymiarze Negatyw-
na samoocena stwierdzono obecność statystycznie istotnych różnic między
grupą dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie (x = 3,71) a grupą chłopców
z gimnazjów masowych (x = 2,30) oraz między grupą dziewcząt i chłopców
prawidłowo rozwijających się. Dziewczęta częściej (x = 3,39) niż chłopcy
(x = 2,29) skarżyły się na problemy z samooceną.

Wnioski

Uzyskane wyniki wskazują na wzmożoną depresyjność uczniów gimnazjum
masowego i specjalnego. Wskaźnik rozpowszechniania w gimnazjum masowym
jest nieco wyższy (55,79%) od wskaźników podawanych w badaniach H. Jakle-
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wicz i in. (2001) dla miasta Koszalina 43,69%, dla miasta Gdańska 48,8%.
Różnica w podawanych wskaźnikach wynikać może przynajmniej z kilku powo-
dów: po pierwsze, badano osoby w odmiennym wieku i z odmiennych środo-
wisk (gimnazja i licea). Stosowano ponadto odmienne narzędzia do pomiaru
wskaźnika depresyjności (Kwestionariusz Depresji Becka w badaniach H. Jak-
lewicz i in.). Zasadne pozostaje jednak pytanie, czy na przestrzeni kilku ostat-
nich lat obserwować można wzrost wskaźników rozpowszechniania depresyj-
ności wśród badanej młodzieży. Wyniki prezentowanego badania nie pozwalają
jednak na odpowiedź na tak postawione pytanie.

Poważny niepokój wzbudza wskaźnik depresyjności uzyskany dla gimnazja-
listów z niepełnosprawnością intelektualną (71,29%). Jest on znacznie wyższy
w stosunku do pełnosprawnych rówieśników, zarówno badanych chłopców, jak
i dziewcząt.

O ile w przypadku uczniów gimnazjów masowych wyraźnie zaznacza się
tendencja do wzmożonej depresyjności dziewcząt (61,64%) niż chłopców
(48,64%), o tyle w przypadku uczniów gimnazjów specjalnych wysokie wskaź-
niki zanotowano zarówno u dziewcząt (71,93%), jak i u chłopców (70,45%/).
Wzmożona depresyjność dziewcząt z gimnazjów masowych w stosunku do
chłopców pozostaje w zgodzie z obserwowanymi w literaturze wynikami badań
w tym zakresie (m.in. Jaklewicz i in., 2001). Wyrównane w zasadzie wskaźniki
dla dziewcząt i chłopców z gimnazjów specjalnych stanowią, jak sądzę, powód
do zastanowienia. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?

Jednym z powodów może być wzrastająca świadomość osobista i społeczna
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stanowi to bezpośrednią konsekwencję
procesów integracyjnych z wizją zmiany znaczenia osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie, ich niezbywalnymi prawami do realizacji, pracy, godnego
życia. Świadomość ta pozostaje w opozycji do możliwości realizacji tych bez
wątpienia słusznych postulatów. Wyrównane wskaźniki w zakresie depresyj-
ności badanych dziewcząt i chłopców z gimnazjów specjalnych stanowić mogą
przejaw osobowej bezradności w konfrontacji z ograniczonymi możliwościami
realizacji własnych planów i ambicji, zarówno edukacyjnych, jak i zawodo-
wych. Dotyczy to w równym stopniu badanych chłopców, jak i dziewcząt
z gimnazjów specjalnych.

Wzmożoną depresyjność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie można
próbować wyjaśnić również tym, iż wskaźniki w zakresie depresyjności wzras-
tają w ostatnich latach w populacji generalnej. Nie pozostaje to bez wpływu na
zmianę wskaźników dotyczących jednej z populacji specjalnych. Wzmożona
depresyjność niepełnosprawnych intelektualnie stanowić może jedną z przesła-
nek obecności zaburzeń depresyjnych w populacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną (por. m.in. N. Breslau, 1985; P. Colbert i in., 1982; A. Dosen,
1984; W.M. Reynolds, M. Miller, 1984; J. Rola, 1996, 2001, 2004).

W literaturze wskazuje się na przyczyny wzrostu wskaźników w zakresie
zaburzeń zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są
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to: powtarzające się straty/separacje; trudności w komunikacji werbalnej; niski
poziom inteligencji, co prowadzi często do trudności w radzeniu sobie z proble-
mami życia codziennego i zwiększa tym samym podatność na zaburzenia zdro-
wia psychicznego; zaburzenia życia rodzinnego, zaburzenia zdrowia psychiczne-
go rodziców, trudności wychowawcze; niski poziom kompetencji społecznych
mogący zaburzać interakcje z rówieśnikami i innymi osobami, co w konsek-
wencji prowadzi do zaburzeń zdrowia psychicznego; niska samoocena będąca
wynikiem powtarzających się niepowodzeń, odrzucenia przez rodzinę/rówieśni-
ków; etykietowanie, społeczne naznaczenie osób niepełnosprawnych, wyklucze-
nie społeczne, niewłaściwe postawy otoczenia, bezrobocie oraz brak perspektyw
(N. Bouras, 1994; J. Rola w druku; M. Rutter, 1989; M. Rutter i in., 1970).

Uzyskane wyniki wskazują również na gorsze funkcjonowanie gimnazjalis-
tów niepełnosprawnych intelektualnie na wymiarach: Obniżony nastrój, Proble-
my interpersonalne, Negatywna samoocena w stosunku do ich pełnosprawnych
rówieśników. Zarysowane problemy w funkcjonowaniu badanych stanowić
mogą, jak sądzę, nie tylko przyczynę wzmożonej depresyjności, ale również
problemów adaptacyjnych, problemów w zachowaniu, zaburzeń w zachowaniu,
obecności zaburzeń lękowych.

Wysokie wskaźniki depresyjności w populacji gimnazjalistów niepełnospraw-
nych intelektualnie powodują, jak sądzę, konieczność zmiany optyki edukacyj-
nej i zdrowotnej. W zakresie edukacji wymusza to potrzebę dokładnej diagnozy
pedagogicznej, celem stwierdzenia, które z manifestowanych przez uczniów
trudności w sytuacjach szkolnych (zadaniowych) mogą być pochodną lub
korelatem zaburzeń ich zdrowia psychicznego. Zmiana optyki zdrowotnej po-
winna zmierzać w kierunku wyznaczonym przez Deklarację o Ochronie Zdro-
wia Psychicznego dla Europy (2005) wraz z opracowanym Planem Działań na
rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Europy (2005). Dokumenty te zostały
przyjęte w czasie Europejskiej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji
Zdrowia, Finlandia 12−15 stycznia 2005.
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DEPRESYJNOŚĆ GIMNAZJALISTÓW ZE SZKÓŁ SPECJALNYCH I MASOWYCH

Streszczenie

Badania nad rozpowszechnieniem depresyjności wśród młodzieży z gimnazjów masowych
i specjalnych wskazują na obecność zasadniczych różnic między obu badanymi grupami. Wskaź-
niki rozpowszechniania depresyjności są większe w grupie młodzieży niepełnosprawnej intelektu-
alnie. Autor dokonuje próby analizy związku pomiędzy wskaźnikami rozpowszechnienia depre-
syjnności a płcią badanych osób, klasą oraz środowiskiem (gimnazjum masowe, gimnazjum
specjalne).

Słowa kluczowe: rozpowszechnienie depresyjności, niepełnosprawność intelektualna.
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DEPRESSIVENESS OF SPECIAL AND GENERAL EDUCATION JUNIOR
HIGH SCHOOLS STUDENTS

Summary

The studies on the prevalence of depressiveness among adolescents from junior high schools
for adolescents with normal intellectual development and adolescents with intellectual disability
indicated the presence of fundamental differences between the two groups. The rates of depres-
siveness are higher for adolescents from junior high schools for mentally disabled people compa-
red with people with normal intellectual development. The author attempted to analyze the
correlation between the rate of depressiveness prevalence and the sex, grade and environment
(special and general education junior high school for people with normal intellectual development
and people from intellectual disability).

Key words: prevalence of depressiveness, intellectual disability.
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JAKOŚĆ ŻYCIA W SUBIEKTYWNEJ OCENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE JAKO
PODSTAWA KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Współczesne trendy pedagogiczne coraz częściej odzwierciedlają zmianę
nastawienia społecznego do niepełnosprawności. W nowym podejściu „niepeł-
nosprawność” rozumiana jest nie jako rezultat uszkodzenia, ale raczej jako
wynik barier, na jakie osoba napotyka w środowisku1. Współcześnie akcento-
wane są tendencje do klasyfikowania niepełnosprawności umysłowej w kontekś-
cie społecznych systemów teorii opóźnień w rozwoju, opartych na kryterium
intensywności wsparcia, jakiego potrzebuje osoba w zakresach: funkcjonowania
intelektualnego i zdolności przystosowawczych, funkcjonowania emocjonalnego,
zdrowia fizycznego i kontaktów z otoczeniem (Diagnostic... 1994; W. Dykcik,
1998; J. Głodkowska, 2004; J. Kostrzewski, 1997; R. Luckasson i in. 1992;
L.J. Pearlin, 1980).

W organizacji systemu wsparcia kładzie się nacisk na proces wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych. Przyświeca temu idea normalizacji, autonomii,
samorealizacji. Akcentuje się wychowanie do wolności, przygotowanie osoby
niepełnosprawnej do dokonywania wolnych, niezdeterminowanych przez innych
wyborów. Wolność jako możliwość rozstrzygania i wybierania ma podstawy
w umiejętności samostanowienia i samorealizacji. Ograniczanie autonomii
może prowadzić do uzależnienia. Możliwość samorealizacji, poczucie autono-
mii, normalizacja warunków wpływa na jakość życia osób niepełnosprawnych.

1 Światowa Organizacja Zdrowia (1980). Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełno-
sprawności i Upośledzeń ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps); Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
(2001); Europejskie Forum Niepełnosprawności (1994), Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(1997), Upośledzenie umysłowe. Definicje. Klasyfikacja i Systemy AAMR (2002).
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W obecnym okresie przemian społeczno-gospodarczych pojęcie jakości życia
stało się bardzo popularne. Często jest wskaźnikiem badającym efektywność
oddziaływań.

W pedagogice specjalnej jakość życia zaczyna być traktowana jako ocena
procesu rehabilitacji. Rozumienie jakości życia musi jednak uwzględniać okresy
rozwojowe, sieć pomocy i ważne dziedziny życia. Musi koncentrować się na
obrazie niepełnosprawnego w aspektach zdrowia fizycznego, samopoczucia,
dojrzałej osobowości, personifikacji, włączania w życie społeczne. Do takiego
podejścia nawiązują: model Eriksona, model faz rozwojowych Havighursta
(1981), model rozwojowy osobowości Hurrelmanna (1986, za: N. Erlemeier,
2002).

Pojęcie jakości życia w literaturze ujmowane jest różnie, w zależności od
dziedziny naukowej, której stała się przedmiotem badań. Różne są również
podejścia do tego problemu: teoretyczne lub praktyczne (K. Chamberlein, 1995;
D. Felce, J. Perry, 1996; F.C. Knippenberg, 1992; S. Kowalik, 1993; K. Korze-
niowski, 1993; P. Oleś, 2002; H. Sęk, 1993; J. Stark, E. Faulkner, 1996;
B. Tobiasz-Adamczyk, 1999; K. de Walden-Gałuszko, 1997). Zainteresowania
jakością życia osób z niepełnosprawnością intelektualną skupiły się na badaniu
konstrukcji tego pojęcia, włączając w to definicje i pomiary (D. Felce, J. Perry,
1995), ocenę (m.in. Heal i in., 1996) i podstawy badawcze (m.in. Hughes i in.,
1995). Wśród badaczy toczy się ciągle dyskusja na temat terminologii, definicji,
zastosowania koncepcji jakości życia. Dominuje jednak teza, iż celem w zmia-
nie zachowań niepełnosprawnych i ich otoczenia jest poprawa życia tych osób
(E. Helmstetter, V.M. Durand, 1991). W ostatnich latach specjaliści od nie-
pełnosprawności intelektualnej wykazali duże zainteresowanie zdefiniowaniem,
ocenianiem złożonej konstrukcji zazwyczaj nazywanej jakością życia, jako że
odnosi się do dorosłych z opóźnieniem umysłowym (S.A. Borthwick-Duffy,
1986; R.A. Cummins, 1997; D.A. Goode, 1994; L.W. Heal i in., 1996;
C. Hughes i in., 1999; T.R. Parmenter, 1998; R.L. Schalock i in., 1990). Jednak
nadal nie ma jednego, uzgodnionego standardu w określaniu jakości życia
(S.J. Taylor, R. Bogdan, 1996).

Jakość życia w niniejszym artykule rozpatrywana jest na podstawie założeń
pedagogiki podmiotowej (S. Kowalik, 1996), ekologicznej (O. Speck, 2003),
dialektycznej teorii jedności i różności (A. Hinz, J. Boban, 2001; G. Wetzel,
2001). Wynika to z coraz bardziej popularnego w spostrzeganiu osób niepełno-
sprawnych umysłowo holistycznego obrazu człowieka w ujęciu psychologii
humanistycznej. Holistyczne postrzeganie człowieka niepełnosprawnego polega
przede wszystkim na uwzględnieniu w maksymalnie dużym stopniu podmioto-
wości osoby niepełnosprawnej. Zakłada więc, iż każdy powinien dysponować
możliwością życia w społeczności autonomicznie i niezależnie, w takim stop-
niu, w jakim tylko jest to możliwe do zrealizowania. Postępowanie rehabilita-
cyjne powinno uświadomić osobie niepełnosprawnej, że ma możliwość samo-
dzielnego stanowienia o swoim dalszym życiu, że ponosi odpowiedzialność za



Jakość życia w subiektywnej ocenie osób niepełnosprawnych intelektualnie... 151

własne działania i skutki wynikające z zaniechania tych działań. Proces rehabili-
tacji musi respektować samodzielnie podejmowane decyzje, a dokonane wybory
dalszej drogi życiowej wspierać i urzeczywistniać. Opierając się na tych założe-
niach, badana jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym rozpatrywana jest z perspektywy jednostki, włączając w to jej
punkt widzenia i dogłębną jej znajomość.

Podstawą tej prezentacji jest koncepcja dwuwymiarowości rozumienia jakoś-
ci życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspektach odczuwania włas-
nego życia przez poznanie go i przeżywanie (S. Kowalik, 1995) stąd akcento-
wanie poczucia jakości życia w percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie

oraz koncepcja jakości życia w ujęciu D. Felce’a i J. Perry’ego czy model
koncepcyjny L.R. Schalocka i in. (1990, s. 2). W koncepcji Felce’a i Perry’ego
jakość życia definiowana jest jako ogólne dobre istnienie, samopoczucie, skła-
dające się z obiektywnych i subiektywnych ocen fizycznych, materialnych,
socjalnych warunków oraz emocjonalnych odczuć. Wszystko to decyduje o roz-
woju osobistym i celowej działalności osoby niepełnosprawnej. Problem anali-
zowany jest na trzech poziomach: 1) osobistych wartości, 2) osobistej satysfak-
cji życiowej oraz 3) obiektywnych warunków życia. Czynniki te są zmienne
i zależne od wielu warunków, w tym mentalnych, społeczno-gospodarczych.

Jakość życia w modelu L.R. Schalocka i in. (1990) analizowana jest jako
fundamentalne społeczne zjawisko, którego podstawą są indywidualne relacje,
oparte na potrzebach i realizowaniu zadań w społeczeństwie, oraz subiektywne,
indywidualne spostrzeganie i ocenianie swojej własnej sytuacji.

Nawiązując do koncepcyjnego modelu R.L. Schalocka (tamże, s. 2), wyróż-
niono ważne grupy czynników (za: A. Firkowska-Mankiewicz, 1999, s. 15−21):

1. Czynniki obiektywne, takie jak:
a) osobiste cechy zdrowie fizyczne i psychiczne, poziom (stopień)

przyswojenia wiedzy, socjodemograficzne cechy itp.;
b) obiektywne warunki życia zatrudnienie, mieszkanie, charakterystyka

środowiska itd.
2. Percepcja ludzi niepełnosprawnych (zdolności, widzenie, słyszenie, poro-

zumiewanie się).
3. Indywidualne postrzeganie wartości wiara w to, co jest ważne i jak

działa świat.
4. Jakość życia postrzegana jako subiektywna ocena ogólnej sytuacji życio-

wej, dokonana przez samą osobę.
5. Mierzona jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, stano-

wiąca wypadkową doświadczeń życiowych wynikających z indywidual-
nych cech osobowości, obiektywnych warunków życiowych oraz postrze-
gania tych osób i prezentowanych wobec nich postaw społecznych. Jest
ona także wypadkową systemu wartości i przekonań na temat tego, jak
funkcjonuje świat oraz globalnej, postrzeganej przez nich oceny jakości
własnego życia.
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Czynniki obiektywne związane z cechami charakteru i socjokulturalne wa-
runki życia są ważnymi wyznacznikami samooceny i satysfakcji z życia. Ich
waga może zmieniać się w zależności od pozostałych grup czynników, determi-
nujących spostrzeganie i ocenę własnej sytuacji.

Badania jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat na świecie i w Polsce stały się bardzo popularne. Próby
mierzenia jakości życia osób niepełnosprawnych koncentrowały się na obiek-
tywnych lub subiektywnych wskaźnikach. Te pierwsze odnosiły się do warun-
ków zewnętrznych, takich jak: zdrowie, opieka społeczna, standard życia, edu-
kacja, bezpieczeństwo publiczne, warunki mieszkaniowe, sąsiedztwo, spędzanie
wolnego czasu. Wskaźniki subiektywne koncentrowały się na jednostkowych
ocenach samopoczucia fizycznego, satysfakcji materialnej, relacji międzyludz-
kich, działań społecznych i indywidualnego rozwoju. Badania dotyczące jakości
życia zostały najbardziej rozwinięte w Stanach Zjednoczonych (Hughes,
Hwang, 1995; R.L. Schalock, 1990; F.J. Symons i in., 1999). W Polsce problem
jakości życia osób z pogranicza niepełnosprawności intelektualnej analizowała
A. Firkowska-Mankiewicz (1993), A. Juros (1997), W. Otrębski (2001). Więk-
szość prowadzonych badań oparta była na informacjach z wywiadów z opieku-
nami, terapeutami osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz na obserwacji
podczas uczestniczenia w ocenie jakości życia niepełnosprawnych.

W związku z tym zaistniała potrzeba przeprowadzenia badań uwzględniają-
cych ocenę jakości własnego życia dokonaną przez osoby niepełnosprawne.
Ocenę tę można by w przyszłości skonfrontować z opiniami osób trzecich.
Dlatego też w badaniach uwzględniono tylko wypowiedzi osób niepełnospraw-
nych, nie wzięto pod uwagę sugestii, opinii osób trzecich (opiekunów, rodzi-
ców, terapeutów). Założono, iż jakość życia może być różnie doświadczana
przez poszczególne osoby, a opinie opiekunów terapeutów nie muszą być
zgodne z odczuciami samych niepełnosprawnych. Koncentracja na osobie nie-
pełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym liczenie się tylko z jej
zdaniem jest także jednym z elementów procesu wyrównywania ich szans
życiowych w społeczności. Stąd wypowiedzi osób badanych mają charakter
czysto subiektywny i możliwe, iż czasami nie znajdują potwierdzenia w rela-
cjach osób trzecich.

Badanie ludzi opóźnionych w rozwoju nastręcza pewne trudności. Interpreta-
cja danych uzyskanych podczas wywiadów nie jest łatwa. Dużym problemem
może być to, że ludzie upośledzeni często mówią to, co wydaje się im, że
przeprowadzający wywiad chce usłyszeć. Innym problemem jest to, że ludzie
opóźnieni w rozwoju często nie potrafią wyrażać słowami swoich odczuć. Nie
oznacza to jednak, jak sądzą niektórzy, że ich nie mają. Członkowie ich rodzin
i bliskie im osoby twierdzą, że potrafią często rozpoznać u nich oznaki myśle-
nia i odczuwania. Rodzice i opiekunowie mogą mówić o ich upodobaniach,
myślach na podstawie subtelnych znaków, nieczytelnych dla osób z zewnątrz.
Tak więc sprawą zasadniczą jest nie to, czy ludzie upośledzeni mają swoje
przeżycia, ale to, jak je poznać. Dlatego też badanie jakości życia wymaga
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dogłębnej znajomości człowieka. Ponieważ trudno jest poznać odczucia osób
opóźnionych w rozwoju intelektualnym, badanie jakości ich życia zmusza
badającego do zbliżenia się do nich.

W badaniach nad jakością życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
przyjęto zasady określone przez S.J. Taylor, R. Bogdan (1996, s. 17):

a) jakość życia musi być rozważana pod względem doświadczeń subiek-
tywnych;

b) jakość życia może być różnie doświadczana przez różnych ludzi;
c) badanie jakości życia osób zaszufladkowanych jako „opóźnione umysło-

wo” wymaga odrzucenia etykietki, jaką ich opatrzono;
d) badanie jakości życia osób opóźnionych umysłowo wymaga umiejętności

spojrzenia na świat z ich perspektywy, definicje i koncepcje jakości życia
muszą uwzględniać indywidualne doświadczenia ludzkie.

Przedstawienie odczuć, poglądów na własne życie osób niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanych może stanowić podstawę do:

opracowywania programów aktywności społecznej, w których będą
uwzględniane naturalne potrzeby, postulaty samych zainteresowanych niepeł-
nosprawnych;
zmiany podejścia do niepełnosprawnych, mającego na uwadze odrzucanie
etykiety „upośledzony umysłowo” i postrzeganie ich potrzeb, możliwości,
a nie tylko ograniczeń w celu udzielania wsparcia, nie zaś wyręczania;
wzbogacenia teorii rehabilitacji o ocenę pracy terapeutycznej dokonanej
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
rozwijania oferty rehabilitacyjnej, szczególnie w zakresie społeczno-zawodo-
wym, obejmującej model mieszkalnictwa wspomaganego oraz przygotowa-
nie do samorealizacji w formie zatrudnienia wspomaganego.

Cele, problemy badawcze

Głównym celem badań jest poznanie czynników osobowych i środowisko-
wych, istotnych dla kształtowania subiektywnego poczucia jakości życia u osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Główne problemy badawcze zostały sformułowane następująco:
Jakie jest subiektywne poczucie jakości życia w ocenie osób niepełnospraw-
nych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w zakresie satys-
fakcji z życia, oceny własnej przydatności w pracy, niezależności i integracji
ze społecznością lokalną?
W jakim stopniu środowisko społeczno-terapeutyczne wpływa na podobień-
stwa i różnice w zakresie percepcji poczucia jakości życia, w którym funk-
cjonują osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym?
Jaki ma wpływ zróżnicowany iloraz inteligencji osób z rozpoznaniem upo-
śledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym na ich subiektywną ocenę
poczucia jakości życia?
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Jakie jest znaczenie wieku życia w ocenie jakości życia badanych osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym?
W jakim stopniu sytuacja wychowawcza (status rodzinny) oraz status mate-
rialny środowiska (dochód przypadający na osobę w rodzinie) wyznacza
ocenę jakości życia w opinii osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Hipotezy:

I Subiektywne poczucie jakości życia u osób niepełnosprawnych intelektual-
nie jest zróżnicowane.

II Zróżnicowany iloraz inteligencji u osób niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym nie różnicuje istotnie uzyskiwanych wyników
w zakresie oceny jakości życia.

III Środowisko społeczno-terapeutyczne, w którym przebywają osoby niepełno-
sprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym, istotnie różnicuje wyniki ich
poczucia jakości życia jako kategorii ogólnej i wymiarów szczegółowych.

IV Wiek życia osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
istotnie wpływa zarówno na ocenę jakości życia, jak i na poczucie niezależ-
ności społecznej oraz produktywności kompetencji w sytuacji pracy.

V Status materialny oraz płeć, jako zmienne różnicujące niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym, nie mają decydującego znaczenia
w kształtowaniu poczucia jakości życia w grupie osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Analiza zmiennych i wskaźników badań

W badaniach uwzględniono:
1. Kryterium zmiennej zależnej jakość życia.
2. Kryterium zmiennej niezależnej: płeć (kobiety, mężczyźni), wiek życia

(w przedziale wiekowym: I 20−25 lat, II−26−30 lat), iloraz inteligencji
(w przedziale I.I. = 38−55), struktura środowiska opiekuńczego (rodzina pełna,
rodzina niepełna samotna matka, samotny ojciec, opieka zastępcza insty-
tucjonalna), status materialny (dochód netto na członka rodziny w przedziałach:
I 300−500 zł, II 500−800 zł, III powyżej 800 zł). W zakresie kategorii
zmiennej niezależnej dokonano analizy szczegółowej zmiennych zależnych
poszczególnych wymiarów jakości życia: satysfakcji, produktywności, niezależ-
ności, integracji oraz ogólnego poziomu jakości życia.

3. Kryterium zmiennej pośredniczącej środowisko społeczno-terapeutycz-
ne, w którym funkcjonują osoby badane:

instytucja dziennego pobytu realizująca program rehabilitacji społecznej
i zawodowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym powyżej 16. roku życia warsztaty terapii
zajęciowej (WTZ);
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instytucja stałego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, pozbawionych opieki
rodzicielskiej dom pomocy społecznej (DPS);
dom rodzinny osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym nie mogących uczestniczyć w for-
mach terapeutycznych z powodu m.in. braku odpowiednich instytucji
w miejscu zamieszkania.

W zakresie zmiennej pośredniczącej przeprowadzono analizy szczegółowe
zmiennych zależnych, składających się na ogólny poziom i poszczególne wy-
miary jakości życia (liczba zmiennych 40).

Charakterystyka grupy badawczej, teren badań

Cel pracy, przedmiot, problem główny i problemy szczegółowe stanowiły
podstawowe kryteria doboru grup pod względem jakościowym i ilościowym.
Kryterium doboru grup pod względem jakościowym ograniczało wybór bada-
nych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
W czasie badań osoby te mieściły się w przedziale wiekowym 20−34 lata.
Osoby badane zostały dobrane z uwzględnieniem kryteriów zmiennej pośredni-
czącej i zmiennych niezależnych. Wszystkie zrealizowały obowiązek szkolny,
czyli zakończyły edukację w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Stopień niepełnosprawności
intelektualnej, traktowany jako jedna ze zmiennych, został określony na podsta-
wie aktualnych badań psychologicznych testem Wechslera oraz orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności. Zbadana została grupa 168 osób (84 kobiety
i 84 mężczyzn) o średnim ilorazie inteligencji 40 pkt i średnim wieku życia
25 lat.

W całej grupie badawczej (N = 168) 117 osób to osoby prawne, zaś 51 osób
było ubezwłasnowolnionych i prawną opiekę sprawowała nad nimi instytucja
opiekuńcza (26 osób DPS) i rodzice (17 osób).

Na podstawie przyjętych zmiennych utworzono sześć głównych kategorii
grup badawczych: środowisko społeczno-terapeutyczne (zmienna pośredniczą-
ca), płeć, wiek życia, iloraz inteligencji, status środowiska opiekuńczego, status
materialny (dochód na członka rodziny).

W celu uzyskania jednorodności grup badawczych w obrębie kryterium
środowiska społeczno-terapeutycznego dobierano badanych w grupach (WTZ,
DPS, dom rodzinny) z uwzględnieniem jednocześnie zmiennych zależnych:
płeć, wiek życia, iloraz inteligencji, środowisko opiekuńcze.

Wszyscy badani z grupy WTZ byli osobami prawnymi. W grupie osób prze-
bywających w domach 8 osób było ubezwłasnowolnionych, a ich opiekunami
prawnymi byli rodzice. Natomiast w grupie mieszkańców DPS 13 osób posiada-
ło pełne prawa, a 43 osoby były ubezwłasnowolnione (dla 26 opiekunem praw-
nym był DPS, zaś dla 17 rodzice).
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Badania zostały przeprowadzone w trzech grupach badawczych uwzględnia-
jących zmienną pośredniczącą ś r o d o w i s k o s p o ł e c z n o - t e r a p e u -
t y c z n e w WTZ, DPS i domach rodzinnych na terenie województwa łódz-
kiego.

Metody i techniki badawcze

Prowadzone badania miały charakter diagnostyczny. Główną metodą badań
był sondaż. Zastosowano procedurę badawczo-diagnostyczną, której celem stało
się rozpoznanie przedmiotu badań. Stąd metodami uzupełniającymi były obser-
wacja, analiza dokumentów oraz metody wspomagające: elementy dramy, tre-
ning interpersonalny, komunikacja wspomagająca.

Przedmiotem badań były opinie osób niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym dotyczące ich subiektywnego poczucia jakości życia.
W związku z tym procedura diagnostyczna i metoda sondażu wydają się uza-
sadnione.

Prezentacja ilościowa uzyskanych wyników była możliwa po wykonaniu
takich podstawowych działań statystycznych, jak: obliczenie średnich, analiza
wariancji metodą ANOVA, Test RIR Tukeya, wyliczenie korelacji i współczyn-
nika zgodności -Crombacha.

Narzędzie badawcze

W badaniach zastosowano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia wersję
zmodyfikowaną do potrzeb badań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym.

Podstawą stała się polska wersja Kwestionariusza QOL (Quality of Life
Questionnaire) R.L. Schalocka i in. (1990) w przekładzie A. Firkowskiej-Man-
kiewicz, stanowiąca wierne tłumaczenie wersji oryginalnej i wykorzystana do
badań jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(A. Firkowska-Mankiewicz, 1993). Kwestionariusz może być stosowany w od-
niesieniu do osób o różnym poziomie intelektualnym od pełnej normy do
głębokiej niepełnosprawności intelektualnej oraz u osób z zaburzoną ekspre-
sją werbalną. W takiej sytuacji w badaniu można zastosować procedurę zastę-
powania osoby niepełnosprawnej przez dwie bliskie, dobrze znające ją osoby,
odpowiadające niezależnie niejako w jej imieniu, i uśrednianie uzyskanych
w ten sposób odpowiedzi. QOL R.L. Schalocka i in. uznawany jest za jedno
z dwóch narzędzi badania jakości życia obok Comprehensive Quality of Life
Scale (ConQol) Cumminsa najlepiej nadające się do badań osób z niepełno-
sprawnością intelektualną (za: W. Otrębski, 2001, s. 110), ponieważ zawiera
komponenty jakości życia, których konstrukcja i sposób oceny uwzględnia
ograniczenia w funkcjonowaniu poznawczym badanych.
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QOL dopuszcza modyfikację sformułowań w zakresie podskal tak, by osoba
badana mogła zrozumieć intencję badającego. Zgodnie z tym założeniem do
celów badawczych zmieniono sformułowania pytań QOL. Wersja QOL opraco-
wana przez R.L. Schalocka i in. (1990) została zmodyfikowana na użytek badań
własnych.

Potrzebę modyfikacji uzasadniały przeprowadzone sondaże z grupą 18 osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, w których wyko-
rzystano wersję oryginalną Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia R.L. Scha-
locka i in. (tamże).

Celem było sprawdzenie, czy badani prawidłowo rozumieją pytania i są
w stanie na nie odpowiadać oraz czy udzielone odpowiedzi są świadomym
wyborem czy też przypadkiem. Na podstawie obserwacji zachowań i przepro-
wadzonych sondaży w badaniach wstępnych zauważono, iż:

badani często nie rozumieją określeń zawartych w pytaniach i formach
odpowiedzi, np: czasem, średnio, przeciętnie, problem, rzadko, lepiej;
forma pytania w oryginale często sugerowała wybór pierwszej lub ostatniej
usłyszanej odpowiedzi;
badani często nie postrzegali różnicy w kategoriach odpowiedzi na postawio-
ne pytanie, co powodowało, iż każda odpowiedź była dla nich taka sama;
stosowana w sondażu formuła Pan-Pani często powodowała u badanych
zdziwienie, onieśmielenie; niektórzy z nich koncentrowali się na tej formule,
a nie na pytaniu, co powodowało brak nastawienia na treść przekazywanego
komunikatu;
wiele osób miało trudności, gdy musiało porównać obecną sytuację z prze-
szłą lub przyszłą;
gdy w pytaniach otwartych należało wyliczyć czynności, osoby badane miały
problemy, rzadko ta sama czynność pojawiała się dwukrotnie.
Trudności zaobserwowane w badaniach wstępnych sugerowały potrzebę

modyfikacji narzędzia w takim stopniu, aby mogło być ono wykorzystane
w badaniu subiektywnej oceny jakości życia osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie w stopniu umiarkowanym oraz by udzielone informacje były jak najbar-
dziej autentyczne i zgodne z odczuciami badanych. Cel pracy, ukierunkowany
na uzyskanie opinii tylko od samych niepełnosprawnych, tym bardziej uzasad-
niał potrzebę modyfikacji narzędzia.

Modyfikacja narzędzia dotyczyła przede wszystkim:
ustalenia wskazówek wstępnych poprzedzających badania właściwe;
określenia warunków, jakie należy zapewnić w sytuacji badawczej w celu
uzyskania odpowiedzi na problemy badawcze;
przeredagowania pytań i kategorii odpowiedzi tak, by zawierały pojęcia
zrozumiałe dla badanych;
zastąpienia niektórych pytań badawczych niedokończonymi zdaniami;
opracowania sytuacji badawczych umożliwiających osobom niepełnospraw-
nym umysłowo zrozumieć treść pytania (aranżacja zdarzeń, analiza sytuacji)
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oraz udzielenie odpowiedzi z wykorzystaniem technik komunikacji obraz-
kowej wspomagającej.
Zachowano z wersji podstawowej QOL zasadę obliczania wyników oraz

cztery wymiary jakości życia:
1) satysfakcja/zadowolenie obejmuje ogólne poczucie satysfakcji z tego, co

niesie życie, aktualnej sytuacji domowej;
2) produktywność obejmuje poczucie własnej wartości związane z wykony-

waniem pracy, ocenia poczucie samodzielności i zadowolenia z pracy;
3) niezależność obejmuje ocenę samodzielności oraz sposobności do pełnie-

nia kontroli podejmowanych wyborów w swoim życiu;
4) społeczna przynależność/społeczna integracja obejmuje odzwierciedlenie

uczestnictwa w życiu społecznym-lokalnym, poczucie przynależności do
grupy.
QOL składa się z 40 pytań, układających się w cztery podskale (każda po

10 pytań). Wynik ogólny stanowi sumę punktów uzyskanych w 40 pytaniach
punktowanych od 1 do 3. Ponadto oblicza się wyniki w wymienionych podska-
lach, obejmujących w każdej podskali po 10 pozycji. Maksymalny wynik
w każdej podskali wynosi 30 pkt, zaś w całej skali 120 pkt (satysfakcja/zado-
wolenie, przystosowanie do pracy, niezależność społeczna, przynależność/spo-
łeczna integracja).

Rzetelność Kwestionariusza oszacowano metodą -Crombacha. Zgodność
wewnętrzna całego kwestionariusza okazała się wysoka (współczynnik

-Crombacha = 0,81).

Warunki, instrukcja badań zmodyfikowaną wersją QOL

Wyniki badań uzyskano w trakcie kilkakrotnych, bezpośrednich spotkań
z osobami badanymi w znanym im środowisku. Badania właściwe poprzedzało
nawiązanie kontaktu z osobą badaną. Badane osoby udzielały odpowiedzi
słownie bądź dokonywały wyboru odpowiedzi, korzystając z materiału obrazko-
wego. Uzyskiwanie informacji było rozłożone w czasie ze względu na możliwo-
ści psychofizyczne badanych brak lub krótki okres koncentracji uwagi, ich
nastrój, nastawienie do badania, znajomość pojęć.

Sformułowania QOL często były powtarzane, prezentowane w postaci aran-
żacji sytuacji, lecz tak, by nie sugerowały odpowiedzi.

Interpretacja wyników badań i wnioski

Analiza istotności różnic między wynikami osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym uzyskanymi dla każdej z badanych grup
oraz w ramach ich podgrup uwzględniających: środowisko społeczno-terapeu-



Jakość życia w subiektywnej ocenie osób niepełnosprawnych intelektualnie... 159

tyczne (WTZ, DPS, dom), płeć (kobiety, mężczyźni), wiek życia (20−25 lat,
26−30 lat), iloraz inteligencji (I.I. = 38−43 i I.I. = 44−53), strukturę środowiska
opiekuńczego (rodzina pełna, rodzina niepełna samotna matka, samotny
ojciec, opieka zastępcza instytucjonalna), status materialny (dochód netto na
członka rodziny w przedziałach: 300−500 zł, 500−800 zł, powyżej 800 zł) po-
zwoliła potwierdzić i zweryfikować postawione przeze mnie hipotezy.

Uzyskane wyniki analizowanych zmiennych zależnych (ogólne poczucie
jakości życia, satysfakcja zadowolenie z życia, produktywność kompetencje
w sytuacji pracy, niezależność społeczna, przynależność społeczna integracja)
wykazują:
1. Zróżnicowane subiektywne poczucie jakości życia u osób niepełnospraw-

nych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, a tym samym potwierdzają
hipotezę I.

2. Brak istotnych statystycznie różnic w grupach osób o zróżnicowanym
ilorazie inteligencji w ramach upośledzenia umysłowego umiarkowanego
stopnia, co świadczy, iż iloraz inteligencji nie różnicuje badanych w uzys-
kiwanych przez nich wynikach w zakresie jakości życia, a tym samym
potwierdza hipotezę II.

3. Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) między grupami osób przebywa-
jących w WTZ, DPS i domach, co świadczy, iż środowisko społeczno-tera-
peutyczne osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
istotnie różnicuje uzyskane przez nie wyniki w poczuciu jakości życia,
a zatem potwierdzono hipotezę III.

4. Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) między badanymi osobami młod-
szymi i starszymi wiekowo w zmiennych: ogólne poczucie jakości życia,
niezależność i przynależność społeczna, co świadczy, iż wiek życia osób
niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym istotnie wpływa na
ocenę jakości życia w tych wymiarach, a tym samym częściowo potwierdza
hipotezę IV; weryfikacji należy poddać założenie, iż wiek życia ma wpływ
na poziom kompetencji w sytuacji pracy.

5. Brak istotnych statystycznie różnic w grupach utworzonych ze względu
na płeć, status materialny w poczuciu jakości życia, co świadczy, iż te
zmienne różnicujące nie mają decydującego znaczenia w kształtowaniu
poczucia jakości życia u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, potwierdza to hipotezę V.
W zakresie analizy wyników w podgrupach badawczych dotyczących zależ-

ności między nimi a zmiennymi szczegółowymi (satysfakcja, produktywność,
niezależność i przynależność społeczna) uzyskano istotne statystycznie różnice,
które różnicują osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym w zakresie subiektywnego poczucia jakości życia.
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Satysfakcja zadowolenie z życia
Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się brak istotnych statys-

tycznie różnic w zakresie p o c z u c i a s a t y s f a k c j i w grupach o zróżnico-
wanym ilorazie inteligencji w obrębie umiarkowanej niepełnosprawności inte-
lektualnej, w grupach wiekowych, w grupach o zróżnicowanej strukturze środo-
wiska rodzinnego, w grupach o zróżnicowanym dochodzie na jednego członka
rodziny. Na tej podstawie można sądzić, iż wymienione zmienne nie są różni-
cujące.

Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) uzyskano w grupie zmiennej ś r o -
d o w i s k o s p o ł e c z n o - t e r a p e u t y c z n e , z czego wynika, iż u osób
przebywających w domu ogólny poziom satysfakcji jest wyższy niż u miesz-
kańców DPS i uczestników WTZ.

Ponadto w analizie szczegółowej problemów badawczych składających się
na podskalę s a t y s f a k c j a uzyskano istotne statystycznie wyniki:

Ogólna ocena życia jest najwyższa wśród uczestników badań przebywają-
cych w domu, następnie w DPS. Uczestnicy WTZ najczęściej spostrzegali
swoje życie tak samo jak ich otoczenie. Najwyższy wskaźnik oceny wśród osób
przebywających w domu można wiązać z ich sytuacją środowiskową. Przeby-
wanie w domu pod stałą opieką, brak konfrontacji przy wykonywaniu zadań,
nadmierna koncentracja środowiska rodzinnego na osobie badanej i zaspokaja-
nie jej podstawowych potrzeb, bycie w centrum uwagi, poczucie bezpieczeńs-
twa sprawia, iż osoby te oceniają swoją sytuację jako bardziej satysfakcjonu-
jącą w porównaniu z dwoma pozostałymi grupami (WTZ, DPS) niż inne osoby
z ich otoczenia. Pensjonariusze DPS mają ograniczone formy kontaktów z oto-
czeniem, funkcjonują w systemie zamkniętym. Porównują swoje dokonania we
własnym środowisku, biorąc pod uwagę rzeczywiste, aktualne doznania. Uczes-
tnicy WTZ dokonują oceny w odniesieniu do stawianych im wymagań w miejs-
cu, w którym przebywają, ale również analizują swoją sytuację w konfrontacji
ze społecznością lokalną. Postawy społeczne osób badanych, zadania wykony-
wane przez nie podlegają zarówno ich ocenie, jak i ocenie otoczenia. Częściej
więc zauważają różnice między swoimi dokonaniami a dokonaniami innych.

Odczucia względem wydarzeń są bardziej pozytywne wśród badanych
przebywających w domach, uczestników WTZ (określane często jako miłe,
przynoszące radość) niż mieszkańców DPS (określane jako takie sobie, znośne),
co może wynikać z małej różnorodności zajęć w ciągu dnia, podporządkowania
się schematom organizacyjnym, funkcjonowania w stałych warunkach byto-
wych. Negatywna ocena: „przykre, przynosi smutek”, pojawiała się zdecydowa-
nie częściej wśród mieszkańców DPS. Uzasadnieniem tych odczuć była niemoż-
ność wykonania zadań oraz postawa zarówno opiekunów, jak i współmiesz-
kańców wobec badanego. Wśród uczestników WTZ odczucie to dominowało
u osób, które miały trudności z wykonaniem zadań, niską samoocenę, wchodzi-
ły w konflikty z pozostałymi uczestnikami.
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Poziom satysfakcji z warunków mieszkaniowych jest wyższy wśród re-
spondentów z WTZ niż wśród osób z DPS. Jednocześnie występuje wyższy
wskaźnik niezadowolenia wśród osób z DPS niż z WTZ. W badaniu tej zmien-
nej zauważa się zależność poziomu zadowolenia od warunków bytowo-mieszka-
niowych. Wysoki poziom zadowolenia uwarunkowany jest świadomością włas-
nego mienia, przynależnością do miejsca zamieszkania. Wiąże się z pojęciem
własności: mieszkania (mój pokój, moje miejsce), przedmiotów (mój telewizor,
moje książki itp.), stąd zadowolenie przeważa w wypowiedziach uczestników
WTZ i osób przebywających w domach. Pensjonariusze DPS odczuwają brak
swojego pokoju, własnych rzeczy, co obniża poziom ich satysfakcji. Zauważa
się świadomość niedogodności bytowych u badanych z tej grupy.

Samotność częściej odczuwają uczestnicy WTZ niż pensjonariusze DPS,
mimo iż nie są pozbawieni opieki. Największe różnice w preferencjach wyboru
odpowiedzi występują w grupie badawczej WTZ. Rozpatrując sytuację osób
niepełnosprawnych z WTZ z perspektywy opiekuna, można stwierdzić, iż mają
one zapewniony kontakt z rówieśnikami, zajęcia terapeutyczne, możliwość
samorealizacji, opiekę rodziców w środowisku domowym. Mają tak zorganizo-
wany dzień, że trudno im doświadczać samotności, a mimo to większość z nich
odczuwa ją często. Osoby badane spostrzegają samotność nie jako obcość
w grupie, w środowisku terapeutycznym czy rodzinnym, lecz jako niemożność
doświadczania, że są w centrum uwagi tego środowiska. W trakcie przeprowa-
dzanych badań większość z nich motywowała swój wybór odpowiedzi brakiem
zainteresowania terapeutów ich osobistymi refleksjami, odczuciami, brakiem
indywidualnej rozmowy czy też po prostu bycia z nimi. Na podstawie wypo-
wiedzi zauważyć można niepokojące zjawisko, jakim jest koncentracja terapeu-
tów na zorganizowaniu i nadzorowaniu przebiegu zadań terapeutycznych, a nie
na autentycznych kontaktach.

Relacje między opiekunami/rodziną a osobą niepełnosprawną są pozy-
tywniej ocenianie przez osoby przebywające w domach niż w DPS oraz WTZ,
gdzie dominuje ocena: „różnie, czasem lepiej, czasem gorzej”. Jest to uwarun-
kowane nadmierną koncentracją rodziny na osobie badanej lub ograniczonym
obszarem funkcjonowania społecznego. W grupach WTZ, DPS dominuje wypo-
wiedź: „różnie, czasem lepiej, czasem gorzej”, co może być spowodowane
zmienną sytuacją społeczną osoby badanej w środowisku i wymaganiami oto-
czenia.

Produktywność kompetencje w sytuacji pracy
Z przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników badań wnioskuje się brak

istotnych statystycznie różnic w zakresie p r o d u k t y w n o ś ć / k o m p e t e n -
c j e d o p r a c y w grupach o zróżnicowanym ilorazie inteligencji, różnych
wiekowo, o zróżnicowanym dochodzie na jednego członka rodziny. Na pod-
stawie tego można sądzić, iż te zmienne nie są różnicujące.

Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) uzyskano w grupach o zróżnicowanej
strukturze środowiska rodzinnego i społeczno-terapeutycznego. Osoby niepełno-
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sprawne intelektualnie z rodzin pełnych miały wyższą ocenę własnych kompe-
tencji niż osoby pozbawione rodziny. Również wyższy poziom zadowolenia
z przygotowania do pracy mieli uczestnicy WTZ niż mieszkańcy DPS oraz
osoby przebywające w domach.

Ponadto w analizie szczegółowej problemów badawczych w grupach o zróż-
nicowanym środowisku społeczno-terapeutycznym uzyskano istotne statystycz-
nie wyniki:

Szkoła dająca przygotowanie do życia jest wyżej oceniana przez osoby
przebywające w domach rodzinnych niż przez uczestników WTZ i mieszkań-
ców DPS. Najwyższa ocena szkoły, dokonana przez osoby przebywające w do-
mach, wynika z mniejszych doświadczeń trudności w życiu codziennym. Osoby
przebywające w domu rodzinnym mają najczęściej zapewnione przez opieku-
nów podstawowe warunki życiowe. Uczestnicy WTZ zobligowani są natomiast
do wykonywania określonych zadań w poszczególnych pracowniach (np. gastro-
nomicznej, papieroplastyki, dziewiarstwa itp.), w których dochodzi do weryfika-
cji ich wiedzy i umiejętności. Samo uczestnictwo w WTZ zmienia porządek
dnia osoby niepełnosprawnej. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych
czynności codziennych, takich jak: poranne wstawanie i toaleta o określonej
godzinie, dojazd do placówki na określony czas, praca w pracowniach itp.
Osoby badane z WTZ przy wykonywaniu tych czynności doświadczają więcej
problemów i z tej perspektywy też widzą edukację szkolną. Ponadto terapia
w WTZ nastawiona jest na przystosowanie osoby niepełnosprawnej do niezależ-
nego, samodzielnego funkcjonowania w miarę jej możliwości. Przejawia się to
m.in. w realizowanym treningu ekonomicznym. W ich opiniach przeważała
dobra ocena szkoły. Pensjonariusze DPS uczestniczyli w edukacji szkolnej
często realizowanej na terenie zamieszkania. Sama struktura organizacyjna DPS
wyznacza rytuał dnia codziennego, który w dużej mierze polega na zaspokaja-
niu potrzeb osób badanych. Osoby badane nie uczestniczą czynnie w przygoto-
wywaniu posiłków, dokonywaniu zakupów, nie muszą przemieszczać się środ-
kami komunikacji miejskiej do innej placówki itp. W DPS funkcjonuje układ
opiekun pensjonariusz, w którym dominuje często ten pierwszy. Ocena szko-
ły w zakresie przygotowania do życia jest dla pensjonariuszy trudnym zada-
niem, gdyż podobnie jak osoby przebywające w domach rodzinnych nie
uczestniczą w różnych formach terapeutycznych, mają zorganizowane życie i są
zdani na opiekę innych.

Samoocena w roli pracownika jest wyższa wśród uczestników WTZ niż
respondentów przebywających w domach i DPS. Preferencje wypowiedzi przy
badaniu tej zmiennej związane są ściśle z pełnioną rolą pracownika. Z pracow-
nikami utożsamiają się uczestnicy WTZ, którzy otrzymują kieszonkowe, traktu-
jąc je jako wynagrodzenie za pracę. Osoby przebywające w domu nie pełnią
roli pracownika utożsamianej z zakładem pracy. Pensjonariusze DPS uczestni-
czą w terapii zajęciowej, za którą nie otrzymują bezpośrednio „pensji”, mimo
to część z nich określa siebie jako pracownika. Wpływ na wyniki w grupie
osób z WTZ ma ocena ich pracy dokonywana przez terapeutów oraz ich własna
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ocena jako pracowników, z którymi często się utożsamiają. Dominuje przeko-
nanie, iż jestem dobry w tym, co robię, choć 1/3 grupy ma świadomość swoich
trudności, co często jest związane z negatywną postawą otoczenia.

Stosunek do siebie kolegów, koleżanek z pracy lepiej ocenili uczestnicy
WTZ niż respondenci przebywający w domach i DPS. Pensjonariusze DPS są
bardziej zadowoleni z siebie niż osoby przebywające w domu rodzinnym i nie-
uczestniczące w zorganizowanej formie rehabilitacji.

Bardziej zadowoleni z własnej pracy są uczestnicy WTZ niż ich koledzy
przebywający w domach i DPS, a zarazem pensjonariusze DPS są bardziej
zadowoleni niż osoby przebywające w domach.

Ocena pracy w zakresie opanowania nowych umiejętności jest wyższa
w opinii uczestników WTZ, którzy uważają, iż praca, którą wykonują, pozwala
im opanować nowe umiejętności. Przeciwnego zdania są osoby przebywające
w domach i DPS. Lepsza ocena przeważa również wśród mieszkańców DPS
w porównaniu z badanymi z domów rodzinnych.

Z wynagrodzenia otrzymywanego za wykonaną pracę i z jego wysokości
w stosunku do własnych potrzeb są bardziej zadowoleni uczestnicy WTZ niż
badani z domów i DPS. Wynika to z tego, że uczestnicy WTZ mają stałe
wynagrodzenie, tzw. kieszonkowe, zaś pozostałe grupy są pozbawione tego
typu świadczenia.

Stopień zadowolenia z warunków socjalnych w pracy jest wyższy wśród
uczestników WTZ niż respondentów z pozostałych grup. Wpływa na to sytuacja
osoby badanej w środowisku warsztatowym, gdzie zapewniona jest opieka,
wyżywienie i kieszonkowe.

Ocena zasadności kontroli przez pracodawcę wykonanej przez osoby
badane pracy wskazuje, iż uczestnicy WTZ są w mniejszym stopniu nadzoro-
wani niż pensjonariusze DPS, którzy w swojej opinii są pod stałą kontrolą.
W opinii uczestników WTZ dominuje ocena, iż terapeuta jest często obecny,
niezależnie od tego, czy go osoba badana potrzebuje czy też nie. Wypowiedzi
wskazują na bardzo dużą kontrolę osób niepełnosprawnych przez terapeutów,
może nie zawsze uzasadnioną. Jest to, jak można sądzić, przejaw nadopiekuń-
czości i obawa, czy osoby badane są w stanie wykonać daną pracę.

Niezależność
Brak jest istotnych statystycznie różnic w zakresie podskali n i e z a l e ż -

n o ś ć w grupach o zróżnicowanym ilorazie inteligencji oraz w grupach o zróż-
nicowanym dochodzie na jednego członka rodziny. Na podstawie tego można
sądzić, iż te zmienne nie są różnicujące.

Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) uzyskano w grupach:
1) o zróżnicowanej strukturze środowiska rodzinnego; osoby objęte opieką
rodzicielską wyżej oceniają swoje możliwości bycia niezależnymi niż osoby
pozbawione więzi rodzicielskiej, z kolei badani objęci opieką instytucjonal-
ną mają poczucie większego uzależnienia w swoim funkcjonowaniu od oto-
czenia;
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2) wiekowych, w których młodsze osoby mają wyższe poczucie niezależnoś-
ci niż badani z grupy starszej wiekowo;
3) ze środowiska społeczno-terapeutycznego, w którym poziom niezależności
jest najniższy w opinii osób przebywających w DPS, zaś najbardziej nieza-
leżnymi czują się badani z WTZ w porównaniu z pozostałymi grupami.
Ponadto w analizie szczegółowej problemów badawczych dotyczących pod-

skali n i e z a l e ż n o ś ć uzyskano istotne statystycznie wyniki:
Bardziej samodzielne w sytuacji wizyty u lekarza czują się osoby niepeł-

nosprawne intelektualnie przebywające w DPS niż badani z domów i WTZ.
Większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących codziennych

spraw mają osoby przebywające w domach i uczestnicy WTZ niż pensjonariu-
sze DPS. Najwyższy stopień samodzielności w podejmowaniu decyzji u bada-
nych przebywających w domach jest uwarunkowany specyfiką środowiska.
Często wykonują oni codzienne czynności według stałego znanego schematu,
ponadto są w centrum uwagi rodziców, którzy starają się zaspokoić ich podsta-
wowe potrzeby. Mają również mniejszy zakres doświadczeń płynących ze
środowiska lokalnego. Specyfika zajęć WTZ ukierunkowana jest na zdobycie
umiejętności i wiadomości przez uczestników, w związku z czym osoba niepeł-
nosprawna znajduje się często w sytuacji problemowej, wymagającej podejmo-
wania decyzji. Program rehabilitacji społecznej w tym środowisku terapeutycz-
nym obejmuje m.in. treningi w zakresie podejmowania decyzji, dokonywania
wyboru, czego celem jest rozwój samodzielności i świadomości, będącej pod-
stawą niezależności od otoczenia. Stąd respondenci w trakcie badania odnosili
się do doświadczeń treningowych w zakresie samodzielnego podejmowania
decyzji lub z pomocą terapeutów. W środowisku DPS nieznacznie dominuje
ocena: „nie mogę decydować o tym sam/a” w zestawieniu z wypowiedzią:
„decyduję o tym częściowo”. W badanej grupie przeważały sformułowania
ukierunkowujące na wskazanie, „kto decyduje za mnie”, czyli kto kieruje moim
postępowaniem. Specyfika organizacyjna placówki w dużym stopniu ogranicza
samodzielność badanych, gdyż np. posiłki ustalane są odgórnie i podawane
o określonej porze, porę spania wyznacza plan dnia itp.

Swoboda posiadania upragnionych rzeczy przez osoby badane jest bardziej
ograniczona w opinii osób przebywających w DPS niż w domach i WTZ.
Z wypowiedzi osób przebywających w domach wynika, iż mogą posiadać
upragnione rzeczy. Zapytanie się o zgodę jest wymagane przede wszystkim od
uczestników WTZ. Opinia: „nie mogę” przeważa w porównywanych zmiennych
środowiskowych w DPS. Wypowiedzi wszystkich mają związek z ich dotych-
czasowymi doświadczeniami. Uczestnicy WTZ przyzwyczajeni są do sytuacji,
w których wymaga się od nich zapytania o możliwość skorzystania z danej
rzeczy, czyli zgody innego uczestnika, terapeuty czy też rodziców. Dotyczy to
np. udziału w imprezach kulturalnych, wyjazdy czy też zabrania danej rzeczy
do domu. Osoby przebywające w domu i nieuczestniczące w rehabilitacji
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instytucjonalnej często są podporządkowane schematowi dnia panującemu
w mieszkaniu i mają ograniczony zakres zaspokajania potrzeby posiadania.
Jeżeli coś chcą, opiekunowie im to zapewniają bądź odmawiają. Pensjonariusze
DPS w związku z tym, iż często mieszkają w wieloosobowych salach, nie mają
możliwości posiadania własnych rzeczy. Ich własność znajduje się w depozycie
domu, zaś wydanie jej im wymaga decyzji opiekuna, wskutek czego ich odpo-
wiedzi oscylują wokół kategorii „nie mogę”.

Świadomość posiadania opiekuna oraz odpowiedzialność za własne czyny
jest wyższa u uczestników WTZ w porównaniu z osobami z DPS, którzy
w większym stopniu obarczają odpowiedzialnością opiekuna. Wypowiedź: „nie,
ja sam ponoszę odpowiedzialność” dominuje wśród osób z WTZ. Opinia
o odpowiedzialności opiekuna za osobę badaną: „tak, on nie ja” dominuje nato-
miast w grupie osób z DPS oraz domu. Analizując dane zauważa się odwrot-
ność struktury uzyskanych ocen między grupą z WTZ i domu. Respondenci
wskazywali na dwie skrajne kategorie: ja sam on, nie ja. Dominacja wśród
wypowiedzi osób z WTZ wskazujących na ich odpowiedzialność ma związek
z prowadzonymi programami rehabilitacji społecznej, której jednym z elemen-
tów jest blok jestem odpowiedzialny. Uczestnicy próbują w trakcie zajęć
rozwiązywać problemy aranżowanych sytuacji.

Częstość doznanych krzywd przez badanych jest większa w odczuciach
mieszkańców DPS niż w pozostałych porównywanych grupach, a wśród uczest-
ników WTZ większa niż wśród osób przebywających w domach.

Ogólna samoocena własnego życia w zakresie niezależności jest niższa
w opinii osób z DPS. W większym stopniu odczuwają one ograniczenia, uza-
leżnienie niż osoby przebywające w domu rodzinnym. Osoby przebywające
w domu i nieuczestniczące w instytucjonalnej rehabilitacji społecznej w więk-
szym stopniu odbierają swoje funkcjonowanie jako samodzielne i niezależne niż
pensjonariusze DPS i uczestnicy WTZ. Osoby uczęszczające do WTZ doświad-
czają więcej ograniczeń i interwencji osób z zewnątrz niż respondenci przeby-
wający w domach. Osąd „samodzielne, niezależne” dominuje w wypowiedziach
osób badanych przebywających w domach. Uzależnienie od innych zdecydo-
wanie dominuje wśród uczestników WTZ i nieznacznie jest odczuwane przez
pensjonariuszy DPS. Najwyższa ocena niezależności własnej uzyskana przez
ankietowanych przebywających w domach może mieć związek z tym, iż często
osoba badana z tego środowiska sama „organizuje” sobie zajęcia, czasami
mające charakter stały, powtarzający się, w co nie ingerują w sposób znaczący
opiekunowie. Brak jest zaś sytuacji nowych, problemowych, wykraczających
poza środowisko domowe, które zapewne weryfikowałoby opinie tych osób.
Mniemanie uczestników WTZ, iż ich życie jest uzależnione od innych, w du-
żym stopniu zdeterminowane jest świadomością barier, jakie występują na co
dzień, a z którymi badani nie zawsze dają sobie radę. Ponadto sam schemat
dnia, podlegający często regule czasowej, wymaga podporządkowania się.
Respondenci sondażu z WTZ często poddawani są ocenie terapeutów, inten-
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sywnemu szkoleniu w zakresie umiejętności, któremu towarzyszy nieraz „dyry-
gowanie”, ponadto praca zespołowa wymaga od nich przestrzegania reguł.
Podobna sytuacja występuje w DPS, gdzie osoba badana jest jedną z wielu na
sali czy oddziale i nie ma opiekuna tylko dla siebie. Organizacja DPS (system
zmianowy, ustalone pory posiłków, zajęć) wyznacza reguły, które w dużym
stopniu ograniczają samodzielność, niezależność. Mniejsza różnica w osądach
niż w prezentowanej wcześniej grupie z WTZ wynika z tego, że część osób
spostrzega to jako „normalne” i nie ma potrzeby samodzielnego działania, zaś
osoby mające świadomość niezależności zauważają stawiane im ograniczenia.

Przynależność społeczna integracja
Brak jest istotnych statystycznie różnic w zakresie podskali p r z y n a l e ż -

n o ś ć s p o ł e c z n a i n t e g r a c j a w grupach o zróżnicowanym ilorazie
inteligencji o zróżnicowanej strukturze środowiska rodzinnego oraz w środo-
wiskach społeczno-terapeutycznych. Na podstawie tego można sądzić, iż te
zmienne nie są różnicujące.

Istotne statystycznie różnice (p < 0,05) uzyskano w grupach wiekowych,
w których młodsze osoby są bardziej zadowolone z integracji z otoczeniem niż
badani w starszym wieku, mają też wyższe poczucie niezależności niż badani
z grupy starszej wiekowo; w grupach o zróżnicowanym dochodzie na jednego
członka rodziny osoby niepełnosprawne intelektualnie, na które przypadają
najniższe środki finansowe, gorzej oceniają swoją integrację ze środowiskiem
niż badani z grupy o wyższym standardzie życia.

Pomimo że brak jest istotnych statystycznie różnic w grupie środowiskowej
w ogólnej analizie podskali p r z y n a l e ż n o ś ć s p o ł e c z n a i n t e -
g r a c j a , to jednak w analizie szczegółowej problemów badawczych uzyskano
istotne statystycznie wyniki:

W badanej zmiennej przynależność osób badanych do organizacji społecz-
nych okazuje się, iż pensjonariusze DPS w mniejszym stopniu deklarują przy-
należność do różnych grup społecznych niż osoby przebywające w domu ro-
dzinnym i WTZ. Deklarację członkostwa w różnorodnych zespołach i grupach
najczęściej składają osoby objęte terapią w WTZ. Uzyskanie najwyższej śred-
niej wypowiedzi wśród respondentów z WTZ uwarunkowane jest ofertą progra-
mową, dotyczącą takich form organizacyjnych, jak np. zespoły artystyczne
czy sekcje sportowe, funkcjonujące poza strukturą organizacyjną placówki,
w której przebywają. Są oni również bardziej zadowoleni z uczestnictwa w tych
grupach.

Ocena własna możliwości zawarcia związku małżeńskiego jest najniższa
wśród mieszkańców DPS. Gorzej oceniają oni swoją szansę na małżeństwo,
a tym samym widzą większe ograniczenia niż osoby przebywające w domu
rodzinnym.

Ogólna ocena własnego życia jest paradoksalnie najwyższa w grupie osób
z DPS oraz jest wyższa wśród badanych przebywających w domach, najniżej
oceniają wartość własnego życia osoby z WTZ. Wynik ten można próbować
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uzasadnić większą świadomością uczestników WTZ praw, możliwości realizacji
własnych potrzeb oraz istniejących barier społecznych, których doświadczają
w otwartym środowisku społeczności lokalnych.

Jakość życia
W zakresie ogólna jakość życia istotne statystycznie różnice (p < 0,05) uzys-

kano w:
grupach środowiskowych, w których najwyżej oceniają poziom zadowolenia
z własnego życia uczestnicy WTZ, zaś najgorsze odczucia względem włas-
nych przeżyć mają mieszkańcy DPS;
grupach wiekowych, w których młodsze osoby są bardziej zadowolone
z własnego życia niż osoby z grupy starszej wiekowo;
grupach o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, w których osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną mające rodziców są bardziej zadowolone z włas-
nego życia niż badani pozbawieni rodziny.
Brak jest istotnych statystycznie różnic w grupach o zróżnicowanym ilorazie

inteligencji oraz o zróżnicowanym przedziale finansowym przypadającym na
badanego, na podstawie czego można sądzić, iż te zmienne nie są różnicujące.

Analiza materiału empirycznego i wnioski pozwalają na sformułowanie
postulatów ogólnych:
1. Jakość życia jest odczuwana przez:

doświadczanie niezależności (jakość życia rozpatrywana na poziomie
intrapersonalnym),
posiadanie swobody dokonywania wyboru (jakość życia rozpatrywana na
poziomie interpersonalnym),
nieskrępowany dostęp do ważnych dóbr znajdujących się w otoczeniu
(jakość życia rozpatrywana na poziomie społecznym).

2. Lepsza jakość życia doświadczana jest wtedy, gdy zaspokojone są podstawo-
we potrzeby jednostki i gdy ma ona takie same jak inni możliwości realizo-
wania i osiągania swoich celów w najważniejszych dziedzinach życia, takich
jak dom, społeczeństwo, szkoła i praca.

3. Poczucie lepszej jakości życia jest wzmacniane poprzez włączanie osób
z różną niepełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w procesie doko-
nywania wyboru i podejmowania decyzji, które wpływają na ich życie.

4. Na lepszą jakość życia wpływa również akceptacja i pełna, świadoma inte-
gracja osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. Należy jednak
pamiętać, iż jakość życia jest nie tylko tym, co osoba otrzymuje od innych,
ale również tym, na co pracuje wraz z innymi.
Szczegółowa realizacja postulatów może odbywać się poprzez wdrożenie

programów rehabilitacji społecznej w zakresie prowadzenia działań sprzyjają-
cych aktywności życiowej osób niepełnosprawnych. Programy te powinny być
ukierunkowane na zwiększenie:
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możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,
akceptacji środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych i ich
rodzin,
możliwości wprowadzania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań na
rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Cele sformułowane w programach rehabilitacji społecznej mogą być osiąg-
nięte przez zwiększanie:
1. Możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w tym:

udzielanie psychologicznego wsparcia osobom i rodzinom osób niepełno-
sprawnych;
prowadzenie punktów wsparcia rodzin, zwłaszcza wsparcia rodzin z nie-
pełnosprawnymi dziećmi;
tworzenie nowych miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ra-
mach integracyjnej edukacji w szkołach i przedszkolach;
prowadzenie działań opiekuńczych w domu osoby niepełnosprawnej;
wspieranie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, WTZ.

2. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,
tj.:

prowadzenie szkoleń, w tym dla administracji oraz służb pomocy spo-
łecznej;
inicjowanie i wspieranie funkcjonowania punktów informacyjnych dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej.

3. Akceptacji środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych i ich ro-
dzin dzięki:

organizowaniu wystaw, imprez sportowych, przygotowaniu i drukowaniu
wydawnictw dotyczących problemów osób niepełnosprawnych;
inspirowaniu mediów do prowadzenia systematycznej edukacji publicznej
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz promowaniu nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Możliwości wprowadzania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań na
rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym:

inspirowanie instytucji do prowadzenia nowatorskich przedsięwzięć;
dostarczenie wiedzy o nowych rozwiązaniach samorządom i instytucjom;
integrowanie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Wiedzy o problemach środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin
przez:

sporządzanie materiału diagnostycznego i analitycznego pozwalającego
na wysuwanie wniosków, a w konsekwencji prowadzenie takich działań,
które są najistotniejsze dla opisywanego problemu;
stworzenie i prowadzenie baz danych (instytucje, prawo).
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Rehabilitacja ma charakter ciągły i jest realizowana przez całe życie osoby
niepełnosprawnej intelektualnie. Poprawa jakości życia związana jest z zapew-
nieniem osobie niepełnosprawnej możliwości korzystania ze wsparcia socjalne-
go, społecznego, które zapewni realizację potrzeb bezpieczeństwa, autonomii,
samorealizacji.

Zagadnienia te łączą się z organizacją struktury systemu usług, które zmie-
niają się i wymagają przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dotyczy to szczególnie realizacji zadań mających na celu wdrażanie osób
niepełnosprawnych do mieszkalnictwa i zatrudnienia. Koncepcja jakości życia
ma pokonywać bariery na drodze do niezależnego życia. Niezależne życie nie
oznacza, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie będą potrzebowały
wsparcia ze strony otoczenia, ale że będą miały stworzone warunki do sprawo-
wania takiej samej kontroli nad swoim życiem oraz że będą mogły dokonywać
takich samych wyborów każdego dnia jak osoby pełnosprawne (E. Wapiennik,
R. Piotrowicz, 2002).

Poczucie jakości życia jest wzmacniane przez włączanie osób z różną nie-
pełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w procesie dokonywania wybo-
ru i podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich życie. Na lepszą jakość życia
składa się również akceptacja i pełna, świadoma integracja osób niepełnospraw-
nych w społecznościach lokalnych. Należy jednak pamiętać, iż jakość życia jest
nie tylko tym, co osoba otrzymuje od innych, ale również tym, na co pracuje
wraz z innymi.

Ocena jakości życia wymaga odpowiedzi na postawione pytanie każdemu
z nas: Jakie jest nasze życie? Dobre czy złe? Dobre życie oznacza, że każdy,
bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy niepełnosprawny, ma możliwość
określenia biegu swojego życia i stworzenia warunków egzystencji opartych na
swoich pragnieniach i potrzebach.
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JAKOŚĆ ŻYCIA W SUBIEKTYWNEJ OCENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE JAKO PODSTAWA KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Streszczenie

Artykuł jest teoretyczną i empiryczną analizą pojęcia jakości życia, uwzględniającą współ-
czesne tendencje do klasyfikowania niepełnosprawności umysłowej w kontekście społecznych
systemów teorii opóźnień w rozwoju, opartych na kryterium intensywności wsparcia, jakiego
potrzebuje osoba w zakresach funkcjonowania intelektualnego i zdolności przystosowawczych,
funkcjonowania emocjonalnego, zdrowia fizycznego i kontaktów z otoczeniem.

Autor prezentuje wyniki badań nad jakością życia osób niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym. Akcentuje potrzebę diagnozowania poczucia jakości życia samych
osób niepełnosprawnych i konstruowania opartych na tej diagnozie programów rehabilitacji
społecznej. Przedstawia przykłady rozwiązań systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych
w środowisku społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe: jakość życia, rehabilitacja społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych.

LIFE QUALITY INTELLECTUALLY DISABLED PEOPLE’S SUBJECTIVE JUDGMENT
AS THE BASIS FOR SOCIAL REHABILITATION PROGRAMS DEVELOPMENT

Summary

The article constitutes a theoretical and empirical analysis of the concept of life quality which
takes into consideration modern tendencies classifying mental disability in the context of social
systems of mental retardation theory which are based on the intensity of support that an indivi-
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dual needs in the scope of intellectual functioning and adaptation abilities, emotional functioning,
physical health and interactions with the environment.

The author presents the findings of the research into life quality of people with moderate
intellectual disability. He emphasizes the need to diagnose the sense of life quality of disabled
people as the basis for social rehabilitation programs development. He presents the examples of
solutions for systemic support of disabled people in local community.

Key words: life quality, social rehabilitation, supporting disabled people.
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ETYCZNE ASPEKTY BADAŃ I TESTÓW
GENETYCZNYCH W KONTEKŚCIE RUCHU NA RZECZ
OBRONY PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH1

Chciałabym zacząć od wyjaśnienia, dlaczego na temat artykułu wybrałam
problem dotyczący etycznych aspektów badań i testów genetycznych w kontek-
ście ruchu na rzecz obrony praw osób niepełnosprawnych. Złożyło się na to
kilka powodów, które wydają mi się na tyle ważne, że warto o nich powiedzieć
kilka słów.

Sądzę, że zasada zapobiegania cierpieniu nie tylko usprawiedliwia poradnic-
two genetyczne zmierzające do zapobiegania poczęciu poważnie i nieuleczalnie
chorych dzieci, ale także uzasadnia moralnie obowiązek dbania o zdrowie
przyszłych pokoleń. Zadania genetyki medycznej i poradnictwa genetycznego
profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób uwarunkowanych genetycznie
mieszczą się w celach tradycyjnie przypisywanych medycynie i opiece zdro-
wotnej.

Zdaję sobie sprawę, że w społeczeństwie pluralistycznym nie jest możliwe
uzgodnienie jednego stanowiska w kwestii oceny moralnej przerywania ciąży
po stwierdzeniu u płodu poważnej i nieuleczalnej choroby genetycznej. Różnice
w ocenie tłumaczyć można: po pierwsze, akceptacją różnych teorii etycznych
i przyjęciem różnych kryteriów oceny moralnej; po drugie, przyjęciem różnych
koncepcji kryteriów statusu moralnego i w związku z tym odmiennych poglą-
dów na temat statusu moralnego zarodka i płodu, sposobu rozumienia pojęcia
człowieka i pojęcia osoby; po trzecie, uznaniem różnych teorii wartości, w róż-
ny sposób interpretujących pojęcie wartości życia człowieka i inaczej sytuują-
cych miejsce tej wartości w hierarchii wszystkich uznawanych wartości.

1 Pracę wykonano w ramach badań statutowych DS-56 finansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji.
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Wydawało mi się jednak, że pomimo różnic w ocenie ewentualnych konsek-
wencji diagnostyki prenatalnej, możliwe jest prowadzenie merytorycznej dysku-
sji na temat poradnictwa genetycznego i ustalenie zasad wykonywania badań
i testów genetycznych. Takiej interpretacji sprzyjały też sygnały wysyłane przez
środowisko genetyków medycznych i lekarzy innych specjalności, np. onkolo-
gów, którzy oczekiwali na wsparcie etyków przy rozwiązywaniu problemów
moralnych poradnictwa genetycznego. Przyjęte w środowisku medycznym
zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego, uwzględniające m.in. niedyrek-
tywną formę poradnictwa, przekazywanie informacji w sposób zrozumiały dla
pacjenta, wymaganie świadomej zgody, zachowanie pełnej autonomii podejmo-
wania decyzji przez pacjentów, zachowanie w tajemnicy wyników badań, nad-
rzędność dobra jednostki nad dobrem ogółu oraz zapewnienie pacjentom wspar-
cia psychicznego, wydawały się być dostateczną podstawą, aby sądzić, że
proponowane metody wykorzystania wiedzy genetycznej w praktyce medycznej
spełniają główne zasady bioetyki i zostaną zaakceptowane przez społeczeństwo.

Zmieniłam zdanie po zapisaniu się do internetowej listy dyskusyjnej doty-
czącej bioetyki i praw osób niepełnosprawnych (http://www.egroups.com/com-
munity/Bioethics). Dyskusje toczone na jej łamach, a także okazywana przez
członków grupy wyraźna pogarda dla różnego rodzaju komisji bioetycznych
i bioetyków, uświadomiły mi z całą ostrością rozdźwięk pomiędzy sposobem
prowadzenia sporów etycznych przez profesjonalnych bioetyków a wyrażaną
przez ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych potrzebą obrony wartości
uchodzących za podstawowe dla kultury europejskiej, jak np. szacunek dla
życia każdej osoby, tolerancja, solidarność oraz zakaz dyskryminacji. Uświado-
miło mi to także, że podstawowa dyskusja na temat prognostycznych, diagnos-
tycznych i przesiewowych testów genetycznych nie powinna ogniskować się
tylko wokół szczegółowych zasad prowadzenia poradnictwa genetycznego.

Jest rzeczą oczywistą, że wobec poszerzającej się z roku na rok oferty coraz
to nowszych testów genetycznych, a także pojawienia się niektórych testów
w obrocie rynkowym (poza poradniami), dyskusja etyczna na temat tego, jakie
powinny być zasady i warunki ich stosowania, jest bardzo potrzebna i wskaza-
na. Przykładem mogą być chociażby wątpliwości dotyczące zasadności wyko-
nywania testów presymptomatycznych w przypadku chorób, wobec których nie
można podjąć żadnych działań profilaktycznych ani leczniczych (jak np. choro-
ba Alzheimera) lub rozbieżność ocen w przypadku wykonywania przesiewo-
wych badań genetycznych wśród młodzieży i dzieci, które nie są w stanie
wyrazić na nie świadomej zgody. Dyskusja na poziomie szczegółowych zasad
wykonywania badań genetycznych nie jest jednak wystarczająca. Powinniśmy
także rozpocząć szeroką publiczną debatę na temat tego, jakie mogą być spo-
łeczne i kulturowe konsekwencje rozwoju wiedzy genetycznej i coraz częstsze-
go stosowania testów genetycznych w praktyce medycznej.

Celem tego artykułu jest zatem zwrócenie uwagi na szerszy nazwijmy go
kulturowy aspekt rozwoju genetyki medycznej i diagnostyki genetycznej,

który wyłania się z analizy dyskusji prowadzonej przez aktywistów ruchu na
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rzecz obrony praw osób niepełnosprawnych. Mam wrażenie, że problem ten
często umyka uwadze tych bioetyków, którzy koncentrują uwagę na znalezieniu
kontrargumentów i błędów logicznych w rozumowaniu przeciwników badań
i skupiają uwagę na analizie szczegółowych praktycznych zagadnień. Jest on
jednak coraz częściej podejmowany w rozważaniach filozoficznych na temat
rozwoju nauki, celów medycyny i konsekwencji ingerencji technologii medycz-
nej w życie człowieka (zob. M. Gabowski, 1999; M. Iłłowiecki, 1999;
B. Musiał, 2001; B. Wolniewicz, 2001). Chciałabym także spróbować odpowie-
dzieć na pytanie, czy rozważania bioetyczne prowadzone w ramach obowiązu-
jącego obecnie paradygmatu „bioetyki regulacji” przybliżają nas do rozstrzyg-
nięcia podstawowego problemu relacji pomiędzy nauką, technologią i kulturą.

Pierwsza wątpliwość dotyczy sposobu rozumienia pojęcia eugeniki, do
którego często nawiązują przeciwnicy badań prenatalnych. Z punktu widzenia
genetyków oskarżanie poradnictwa genetycznego o realizowanie polityki euge-
nicznej jest nieporozumieniem. W ich mniemaniu eugeniką negatywną można
nazwać tylko takie działania, które zmierzają do zmniejszenia częstości wystę-
powania w populacji ludzkiej genów powodujących poważne choroby dziedzi-
czne. W opinii genetyków istotną cechą eugeniki jest korzystanie ze środków
przymusu zmuszanie ludzi do podejmowania działań, których sobie nie ży-
czą, np. sterylizacji. Współczesne poradnictwo genetyczne nie zasługuje, ich
zdaniem, na miano eugeniki. Po pierwsze skierowane jest do indywidualnych
rodzin, obarczonych zwiększonym prawdopodobieństwem urodzenia poważnie
chorego dziecka i nie dotyczy (z małymi wyjątkami) całych populacji. Po
drugie podstawową zasadą poradnictwa jest niedyrektywne przekazywanie
informacji, pozostawienie pacjentom pełnej swobody podejmowania decyzji
zgodnie z ich własnym systemem wartości i osobistymi przekonaniami. Po
trzecie diagnostyka prenatalna stosowana jest w zasadzie jedynie w przy-
padku bardzo poważnych i nieuleczalnych chorób, powodujących cierpienie
i śmierć dziecka we wczesnym dzieciństwie (wyjątkiem jest zespół Downa).
Także cel prowadzenia poradnictwa odbiega od celu eugeniki celem porad-
nictwa jest nie tylko zmniejszenie ryzyka urodzenia chorego dziecka, ale także
zmniejszenie niepokoju rodziców o zdrowie przyszłego dziecka. J. Zaremba
(2002), który jest w Polsce pionierem wprowadzania badań prenatalnych, uwa-
ża, że badania pełnią rolę życiodajną, ponieważ aż w 95% przypadków wyka-
zują, że obawy rodziców były bezpodstawne. Uważa także, że poradnictwo
genetyczne ma w wielu przypadkach działanie antyeugeniczne, może umożliwić
przyjście na świat zdrowego dziecka, które jest nosicielem recesywnego genu.

Zupełnie inaczej pojęcie eugeniki jest rozumiane przez aktywistów ruchu na
rzecz obrony praw osób niepełnosprawnych. Wyrazem poglądów eugenicznych
jest, ich zdaniem, przekonanie, że lepiej jest, aby osoby z wyposażeniem gene-
tycznym, które prowadzi do niepełnosprawności, nie pojawiły się na świecie.
Zdaniem jednej z uczestniczek internetowej listy dyskusyjnej istotę eugeniki
wyraża przekonanie, że lepiej nie żyć, niż być niepełnosprawnym. W tej inter-
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pretacji pojęcie eugeniki przestaje odnosić się do próby oddziaływania na
całość wyposażenia genetycznego ludzkości i nabiera znaczenia wartościujące-
go, stając się w zasadzie synonimem pojęcia dyskryminacji człowieka z uwagi
na jego wyposażenie genetyczne. Dla aktywistów ruchu na rzecz obrony praw
osób niepełnosprawnych nie ma żadnego znaczenia, czy istniejące obecnie
formy poradnictwa genetycznego prowadzą w istocie do zmniejszenia częstości
występowania w populacji niepożądanych genów czy też nie.

Spór o sposób interpretacji pojęcia eugeniki nie jest, wbrew pozorom, spo-
rem o zakres znaczeniowy tego terminu. Ukrywa głębsze obawy o konsekwen-
cje społeczne i aksjologiczne zaakceptowania stosowania testów genetycznych
w profilaktyce medycznej. W dyskusji na ten temat najczęściej pojawia się
argument, że poradnictwo genetyczne będzie miało negatywny wpływ na kształ-
towanie się postaw wobec osób niepełnosprawnych. Zdaniem członków ruchu
na rzecz obrony praw osób niepełnosprawnych cel wykonywania niektórych
badań i testów genetycznych, przede wszystkim diagnostyki preimplantacyjnej
i diagnostyki prenatalnej, wykracza poza tradycyjne cele medycyny profilak-
tykę i leczenie i zmierza do zapobiegania przychodzeniu na świat osób
z wadliwym wyposażeniem genetycznym. Podkreślanie w podręcznikach me-
dycznych wagi zapobiegania chorobom genetycznym poprzez poradnictwo
genetyczne i badania prenatalne będzie miało wpływ na pojawienie się postawy
roszczeniowej, podkreślającej prawo do posiadania zdrowego dziecka, i może
przyczynić się w przyszłości do wzrostu uprzedzeń wobec osób niepełnospraw-
nych. Uczestnicy listy dyskusyjnej, którzy są zazwyczaj osobami niepełno-
sprawnymi, cytują zdania z podręczników genetyki medycznej i opatrują je
bardzo osobistym i gorzkim w tonie komentarzem. Negatywnie odnoszą się do
wyrażanego w nich przekonania, że w przypadku poważnych chorób genetycz-
nych podstawowym środkiem profilaktycznym jest interweniowanie, zanim
pojawi się problem. Jednym z przykładów działań zapobiegawczych są badania
prenatalne. Jak napisała jedna z internautek: unicestwienie życia upośledzonego
płodu nie jest ani leczeniem, ani profilaktyką.

Zwolennicy testów genetycznych słusznie, moim zdaniem, podkreślają, że
w sferze argumentacji etycznej krytyka poradnictwa genetycznego nie jest uza-
sadniona. Poradnictwo genetyczne nie sprowadza się jedynie do oferowania
badań prenatalnych, a cel badań prenatalnych nie powinien być utożsamiany
z eliminacją upośledzonych płodów. Zwraca się także uwagę na to, że akcepta-
cja poradnictwa genetycznego nie jest jednoznaczna z wyrażaniem braku sza-
cunku dla życia osób chorych. Jakość opieki nad osobami chorymi i niepełno-
sprawnymi nie jest uzależniona od dostępnych i wprowadzonych do praktyki
medycznej testów genetycznych. Genetycy podkreślają także, że pacjentami
poradni genetycznych są właśnie osoby chore, które nie chciałyby przekazać
dzieciom własnego defektu genetycznego. Przytoczona argumentacja nie zamy-
ka jednak wcale dyskusji na ten temat. Świadczą o tym przekazywane sobie
przez członków listy dyskusyjnej coraz to nowe próby zastosowania selekcji
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prenatalnej w zapłodnieniu pozaustrojowym do uniknięcia urodzenia dziecka
z takimi wadami, jak np. choroba Alzhaimera czy głuchota. Kaen L. Sadler,
jedna z internautek, pisze: „Ustalanie wartości nienarodzononego życia na
podstawie omylnych testów (z wyjątkiem kilku śmiertelnych chorób, jak Tay-
-Sachs, ale nawet wtedy powinien to być wybór rodziców BEZ nacisku lekarzy
lub społeczeństwa) przejmuje mnie dreszczem. Ponieważ Ci, którzy uznaliby
życie tych nienarodzonych istot za niegodne istnienia, mogliby także uznać
moje życie za niewarte istnienia. Przeraża mnie to tak, jak wielu innych ludzi
w podobnej sytuacji, którzy wkładają wiele wysiłku na rzecz budowania społe-
czeństwa egalitarnego, w którym każde życie ludzkie jest wartościowe”.

Fakt, że testy genetyczne i badania prenatalne wywołują w społeczności
osób niepełnosprawnych takie reakcje, dowodzi, że mamy do czynienia z pro-
blemem społecznego odbioru takich badań jako dyskryminacji. I bez względu
na to, czy konkretne argumenty wysuwane przez obrońców praw osób niepełno-
sprawnych mają uzasadnienie czy też nie, to taka reakcja zmusza do zastano-
wienia nad wpływem diagnostyki genetycznej i poradnictwa genetycznego na
kształtowanie się postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Dyskusji na temat etycznych aspektów badań prenatalnych nie powinno się
zatem zawężać jedynie do pytania o to, czy przyszli rodzice mogą mieć prawo
do podejmowania decyzji o przerwaniu ciąży w przypadku wykrycia poważ-
nych upośledzeń płodu lub czy można usprawiedliwić moralnie wykonywanie
badań genetycznych na pozaustrojowych zygotach i dokonywać preselekcji
przed umieszczeniem zarodka w macicy. Myślę, że przyszli rodzice mają prawo
do wszelkich możliwych informacji, które mogą przyczynić się do przyjścia na
świat zdrowego dziecka. Jednak wprowadzenie nowych technik genetycznych
do praktyki poradnictwa genetycznego nie powinno zwalniać nas od namysłu
nad tym, jakie cele chcemy osiągnąć stosując w praktyce wiedzę genetyczną
i w jaki sposób może to wpłynąć na akceptowane w społeczeństwie wartości
i normy.

Dobrze się stało, że konferencja UNESCO przyjęła dokument potępiający
próby reaktywowania redukcyjnego modelu człowieka i wszystkie formy dys-
kryminacji genetycznej (Powszechna Deklaracja..., 1998). Oznacza to bowiem,
że środowisko genetyków zdaje sobie sprawę z doniosłości odkryć genetyki
i ich możliwego wpływu na zmianę postaw i zachowań społecznych. Zdecydo-
wany opór przeciwko takim praktykom niewiele jednak da, jeśli społeczeństwo
zaakceptuje postawy eugeniczne i zacznie je manifestować. Zaniknie wówczas,
podkreślana dziś tak silnie przez genetyków, różnica pomiędzy eugeniką nega-
tywną, jako formą kontroli wyposażenia genetycznego za pomocą metod nacis-
ku i przymusu, a indywidualnym poradnictwem genetycznym respektującym
prawo każdego człowieka do podejmowania autonomicznych decyzji.

Warto także zwrócić uwagę na to, że obrońcy praw osób niepełnosprawnych
nie odwołują się do zasady autonomii, ale przede wszystkim do zasady spra-
wiedliwości, rozumianej jako równe traktowanie wszystkich osób bez względu
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na ich wyposażenie genetyczne. Nie ulega wątpliwości, że bez względu na to,
jak bardzo podkreślać będziemy swobodę wyboru pacjentów poradni genetycz-
nych sposobu dalszego postępowania, to wykrycie zmian w wyposażeniu gene-
tycznym przyszłego dziecka będzie miało wpływ na ich decyzje. Diagnostyka
prenatalna stawia nas wobec problemu, który bardzo trafnie ujął M. Machinek
(2002), czy możliwe jest pogodzenie selekcji prenatalnej z postnatalną solidar-
nością.

Pojawienie się nacisku społecznego i psychologicznego na konieczność
wykonywania badań tłumaczyć można coraz bardziej upowszechniającym się
przekonaniem, że każdy z nas jest moralnie odpowiedzialny za stan swojego
zdrowia i zdrowia swoich dzieci. Konsekwencje wynikające z odkrycia genomu
człowieka oraz oferowanych przez genetykę metod profilaktyki i diagnostyki,
wymagają szerokiej dyskusji społecznej, jak też podjęcia badań psychologicz-
nych i socjologicznych, które pomogłyby nam odpowiedzieć na pytanie, w jaki
sposób należy wykorzystywać tego rodzaju wiedzę, aby nie naruszyć podstaw
kulturowych naszego społeczeństwa. Przewiduje się, że w przyszłości każda
osoba będzie określona jako nosiciel niektórych cech predysponujących do
wystąpienia choroby. Autorzy podręcznika do genetyki zapewniają, że gene-
tyczne badania przesiewowe będą wówczas stosowane „raczej do określenia
indywidualnych predyspozycji genetycznych poszczególnych osób niż do iden-
tyfikacji »normalnych« i »nienormalnych« członków populacji” (J.M. Friedman
i in., 1997). Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy uda się nam w praktyce do-
trzymać postulowanych obecnie zasad, zgodnie z którymi każdy, bez względu
na swoje wyposażenie genetyczne, ma prawo do poszanowania swojej godności,
wolności i przysługujących mu praw, a godność człowieka nie jest uzależniona
od jego cech genetycznych. Jedną z konsekwencji postępu genetyki i uwień-
czonych sukcesem prac nad ludzkim genomem jest bowiem odrodzenie w me-
dycynie biologicznego modelu człowieka.

W napisanym dwadzieścia kilka lat temu artykule na temat etycznych aspek-
tów genetyki starałam się uzasadnić, że mamy podstawy etyczne do usprawie-
dliwienia działań prowadzących do zapobiegania poczęciu osób nieuleczalnie
chorych lepiej jest, aby przyszłe dzieci były zdrowe (A. Przyłuska-Fiszer,
1987). Nie zmieniłam zdania, ale teraz, z perspektywy czasu, sądzę, że musimy
zdawać sobie sprawę ze społecznych konsekwencji akceptacji poradnictwa
genetycznego i spróbować zanalizować zmiany, jakie wprowadzi to do naszej
kultury.

Problemy moralne współczesnej medycyny stały się wyzwaniem dla etyki.
Bioetyka podjęła to wyzwanie. Zaproponowany przez T.L. Beauchampa
i J.F. Childressa (1996) model 4 zasad etyki medycznej jest, w mojej opinii,
dobrą podstawą do przedstawiania i analizowania problemów moralnych medy-
cyny, choć nie do ich jednoznacznego rozstrzygnięcia. Jednak przyjęty w litera-
turze bioetycznej paradygmat „bioetyki regulacji”, dążący do wypracowania
odpowiednich, spełniających przyjęte kryteria etyczne, zasad postępowania we
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wdrażaniu nowych technologii medycznych, ma także swoje ograniczenia. Nie
pozwala na spojrzenie z dystansu, na zadanie pytań o cele medycyny, granice
działań medycznych, konsekwencje społeczne i kulturowe proponowanych
działań profilaktycznych i leczniczych. Dyskusja na temat nowych technologii
medycznych nie powinna skupiać się jedynie na ocenie użyteczności danej
techniki do realizacji postawionego celu medycznego. Wydaje się zatem, że
analiza problemów dotyczących relacji pomiędzy nauką, technologią a kulturą
wymaga zmiany sposobu uprawiania bioetyki z „bioetyki regulacji” na „bio-
etykę kulturową”.
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Visual Conditions and Functional Vision. Early Intervention Issues.
FPG Child Development Institute. The University of North Carolina
at Chapel Hill.

Wyniki badań opublikowanych przez N. Barragę (1964. Increased visual
behavior in low vision children. New York: American Foundation for the Blind)
po raz pierwszy wykazały związek między poprawą umiejętności korzystania
z osłabionego wzroku a specjalnie dobieranymi do tego celu i przeprowadzany-
mi z dziećmi słabo widzącymi ćwiczeniami. Niektóre ośrodki uniwersyteckie
i instytucje pedagogiczne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zainteresowa-
ły się wówczas tematem rehabilitacji wzroku i prowadzą do dziś kolejne bada-
nia w poszukiwaniu czynników mających wpływ na poprawę umiejętności ko-
rzystania z widzenia zarówno u dzieci, jak i u dorosłych osób słabo widzących.

Od kilkunastu lat obszarem szczególnego zainteresowania pozostają kwestie
związane z funkcjonalną oceną wzroku i wspomaganiem rozwoju widzenia
u małych dzieci słabo widzących (od 0 do 6 r.ż.), czyli dzieci objętych opieką
rozmaitych zespołów wczesnego wspomagania rozwoju, a także dzieci z nie-
sprawnością złożoną, u których rozwój widzenia może być poważnie zaburzo-
ny. Wielu badaczy podejmujących temat rozwijania i usprawniania możliwości
wzrokowych u dzieci słabo widzących wskazuje na potrzebę wczesnej diagnos-
tyki, szczególnie funkcjonalnej oceny widzenia i jak najwcześniejsze podjęcie
działań terapeutycznych.

L. Hyvarinen (1994. Assessment of visually impaired infants. Ophthalmology
Clinics of North America, 7, 2), która jest autorytetem w zakresie działalności
badawczej i praktycznej w omawianej tu dziedzinie i na której opracowania
i wyniki badań autorki wielokrotnie się powołują, napisała o potrzebie stymula-
cji wzroku: „Niemowlęta, u których występuje poważne osłabienie widzenia,
opóźnienie w rozwoju widzenia lub opóźnienie w rozwoju ogólnym, mogą nie
zdawać sobie sprawy ze swoich możliwości wzrokowych przez wiele tygodni,
a nawet miesięcy, podczas pierwszego roku życia. Ponieważ widzenie jest efek-
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tywnym czynnikiem pobudzającym czynność mózgu, starannie zaplanowana
stymulacja wzrokowa połączona z różnorodnymi bodźcami zmysłowymi może
uświadomić dziecku, że widzi oraz wyzwolić rozwój fiksacji i ruchów śledze-
nia, które warunkują wczesne porozumiewanie się za pomocą wzroku”.

Podstawowe założenia sformułowane przez N. Barragę (1964), na których
opierają się badacze podejmujący zagadnienia usprawniania widzenia i do
których nawiązują autorki książki, są następujące:

1. Umiejętność widzenia nie jest wrodzona i jej rozwój nie przebiega auto-
matycznie.

2. Umiejętność widzenia nie jest wyznaczana wyłącznie przez ostrość wzro-
ku i nie może być oceniana jedynie na tej podstawie.

3. Umiejętność widzenia i funkcjonowanie wzrokowe nie są wyznaczane
wyłącznie przez rodzaj i stopień schorzenia lub uszkodzenia wzroku
układu wzrokowego.

4. Umiejętności widzenia i sprawności w posługiwaniu się wzrokiem można
się nauczyć poprzez wykonywanie odpowiednio zaplanowanych ćwiczeń
wymagających użycia wzroku.

Mimo iż na całym świecie publikowane są artykuły i doniesienia z badań
(choć dość rzadko przeprowadzanych, szczególnie zaniedbaną grupą badawczą
są dzieci z niesprawnością złożoną), niewiele jest systematycznych opracowań,
podręczników i innych publikacji książkowych podejmujących temat uspraw-
niania widzenia u małych dzieci słabo widzących. Niewątpliwie tę lukę uzupeł-
nia prezentowana publikacja, opracowana przez autorki mające wieloletnie
doświadczenie tak w bezpośredniej pracy z dziećmi, jak również w prowadze-
niu badań dotyczących tego obszaru na uniwersytetach w Północnej Karolinie
i w Arizonie, a także w szkoleniu terapeutów do pracy z dziećmi słabo widzą-
cymi.

Nie sposób wymienić wszystkich zalet prezentowanej książki. Zarówno dla
nauczycieli pracujących bezpośrednio z dziećmi z niesprawnością wzrokową,
jak też dla nauczycieli akademickich uczących tych zagadnień szczególnie
cenne jest podjęcie w jednej pozycji prawie wszystkich kwestii dotyczących
funkcjonowania wzrokowego małych dzieci słabo widzących.

W pierwszym rozdziale Working with Families and Eye Care Professionals
przedstawiono wiedzę i umiejętności, które pozwalają terapeucie efektywnie
współpracować z rodziną i innymi specjalistami. Zdefiniowano rolę poszcze-
gólnych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju i położono szczególny
nacisk na potrzebę współpracy różnych specjalistów wspomagających dziecko
i rodzinę.

W drugim rozdziale Visual Capacity czytelnik znajdzie informacje na temat
rozwoju widzenia i czynników mających wpływ na funkcjonowanie wzrokowe
małych dzieci. Wskazuje się na dużą rozpiętość w osiąganiu dojrzałości wzro-
kowej u dzieci znajdujących się w tym samym wieku chronologicznym, mają-
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cych jednak rozmaite trudności rozwojowe, a także na potrzebę zindywidualizo-
wanej oceny poziomu rozwoju widzenia, uwzględniającej szereg czynników
mogących spowalniać tempo rozwoju widzenia. Podjęto też zagadnienia zwią-
zane z wpływem wcześniactwa na funkcjonowanie wzrokowe i scharakteryzo-
wano zaburzenia widzenia występujące u wcześniaków.

W trzecim rozdziale Visual Conditions in Infants and Toddlers autorki
przedstawiły opis tych chorób i uszkodzeń układu wzrokowego, które obecnie
są najczęstszymi przyczynami zaburzeń widzenia u dzieci. Są to: korowe
uszkodzenie widzenia, retinopatia wcześniaków, niedorozwój nerwu wzrokowe-
go, nieprawidłowości budowy oka, np. małoocze, coloboma i inne. Na szczegól-
ną uwagę polskiego czytelnika zasługuje opis zagadnień związanych z koro-
wym uszkodzeniem widzenia, gdyż w polskim piśmiennictwie tak medycznym,
jak i pedagogicznym prawie w ogóle nie ma wzmianek o tego rodzaju uszko-
dzeniu widzenia u dzieci, które w tej chwili zarówno w krajach rozwijających
się, jak i rozwiniętych jest jedną z wiodących w statystykach przyczyn zabu-
rzonego funkcjonowania wzrokowego.

W czwartym rozdziale Functional Vision Assessment and Developmentally
Appropriate Learning Media Assessment przedstawiono wiedzę i scharakteryzo-
wano umiejętności niezbędne do przeprowadzenia funkcjonalnej oceny widzenia
dostosowanej do wieku i możliwości rozwojowych dziecka. Zdefiniowano
wszystkie funkcje i sprawności wzrokowe i przedstawiono sposób przeprowa-
dzenia ich oceny. Można w tym rozdziale znaleźć informacje, jak korzystać
z wyników funkcjonalnej oceny, przygotowując program wspomagania rozwoju
widzenia.

W piątym rozdziale Using Assessment Results in Intervention proponuje się
konkretne działania mające na celu usprawnianie widzenia podczas codziennych
czynności wykonywanych przy dziecku i z dzieckiem (np. pielęgnacyjnych)
i naukę optymalnego wykorzystywania możliwości wzrokowych, także poprzez
odpowiednie ćwiczenia wzrokowe przeprowadzone w formie zabaw z dziec-
kiem. Rozważane są także zagadnienia związane z modyfikacją otoczenia
fizycznego dla potrzeb dziecka słabo widzącego (odpowiednie manipulowanie
kontrastem, oświetleniem, odległością i czasem prezentowania bodźców wzro-
kowych, a także wykorzystanie pomocy optycznych mogących ułatwiać dziecku
np. dostrzeganie szczegółów).

Na uwagę zasługuje bogactwo rodzajów prezentowanych informacji. W każ-
dym rozdziale, stosownie do podejmowanego tematu, znajduje się wiedza
teoretyczna, wyniki badań, wnioski z dyskusji zespołowych, studia przypadków
i indywidualne refleksje osób zaangażowanych w proces oceny i usprawniania
widzenia.

Bardzo przejrzysta jest struktura prezentowania informacji w poszczególnych
rozdziałach. Każdy rozdział rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem w główne
zagadnienie, ma zdefiniowane cele, które czytelnik powinien osiągnąć po zapo-
znaniu się z proponowanym materiałem, następnie przedstawiana jest główna
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treść rozdziału, ilustrowana krótkimi analizami konkretnych przypadków odno-
szących się do danego zagadnienia, dalej prezentowany jest bogaty wykaz
źródeł literatury anglojęzycznej, będącej uzupełnieniem prezentowanych
treści. Ponadto zamieszczone są pytania sprawdzające stopień przyswojenia
materiału, bardzo pomocne dla osoby studiującej zagadnienie. Uzupełnieniem
treści książki są dołączone do niej filmy na płytach CD, które można wykorzy-
stać do pogłębionej analizy zagadnienia, np. na zajęciach dydaktycznych ze
studentami.

Opisana pozycja jest cennym źródłem informacji związanych z organizacją
pracy bezpośredniej z dziećmi słabo widzącymi, może być również wykorzysty-
wana do planowania i realizowania materiału dydaktycznego z osobami studiu-
jącymi zagadnienia rehabilitacji wzroku; jest niewątpliwie przykładem wzorco-
wego podręcznika. Korzystanie z zaproponowanego przez autorki materiału nie
wymaga szczególnych adaptacji do warunków polskich.

Książka Topor, Rosenblum i Hatton przedstawia treści w sposób usystematy-
zowany, nie wyczerpuje jednak tematu; może inspirować do dalszych badań
w zakresie rozwijania widzenia u dzieci mających rozmaite trudności w funk-
cjonowaniu wzrokowym. Ponieważ w praktyce pracy z dziećmi z niesprawnoś-
cią złożoną coraz częściej spotykamy się z bardzo poważnymi zaburzeniami
w funkcjonowaniu wzrokowym i często trudno jest znaleźć odpowiedź na pyta-
nie, jaka terapia w odniesieniu do tych dzieci może być najbardziej efektywna,
mam nadzieję, że obszar pracy z dziećmi z niesprawnością złożoną, szczególnie
jeśli tej niesprawności towarzyszy korowe uszkodzenie widzenia, stanie się
wyzwaniem badawczym w najbliższej przyszłości.

Małgorzata Walkiewicz

Władysław Dykcik (2005). Pedagogika specjalna wobec aktualnych
sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnic-
two Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział
w Poznaniu.

„Z wielowątkowej refleksji teoretyczno-metodologicznych i edukacyjno-
-metodycznych pedagogiki specjalnej wynika głęboka prawda, że każdy czło-
wiek z niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną może i powinien sensow-
nie zdecydować, jak ma żyć »już teraz«, aby od »teraz« nie kolidowało z »po-
tem«, aby jego postępowanie wynikało co najmniej z moralności, etyki i mą-
drości tego świata, które dotyczą ogromnego znaczenia poprawnych stosunków
i interakcji z innymi ludźmi w zabawie, nauce, pracy i kulturze” (s. 259).
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przedstawicieli
wielu różnych środowisk, m.in.: lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowni-
ków opieki społecznej, urzędników, problemami osób niepełnosprawnych.
Wyrazem tego są podejmowane liczne badania naukowe, mające na celu wyjaś-
nienie istoty niepełnosprawności, wskazanie możliwości osób z niepełnospraw-
nością, a także skuteczności metod rehabilitacji. Wyniki badań oraz wnioski
z nich dają podstawę do wprowadzania w system wiedzy o niepełnosprawności
zmian, m.in. w zakresie koncepcji niepełnosprawności (w tym: przyczyn, rodza-
jów, możliwości rozwojowych i ograniczeń) oraz modeli rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

Praca Władysława Dykcika jest publikacją, z której treścią zapoznałam się
nie tylko z wielką przyjemnością intelektualną, ale i ogromną ciekawością
poznawczą.

Na tle wiedzy, którą można byłoby dziś określić jako już historyczną, autor
w sposób bardzo uporządkowany, z wykorzystaniem najnowszych interdyscypli-
narnych osiągnięć prezentuje swoiste problemy pedagogiki specjalnej w kon-
tekście założeń teoretycznych oraz aktualnej sytuacji i problemów osób niepeł-
nosprawnych.

W publikacji czytelnik odnajdzie bogatą analizę dotychczasowych teorii
w odniesieniu do wyników najnowszych badań dotyczących niepełnospraw-
ności. Mimo iż centralne miejsce w publikacji zajmują zagadnienia z zakresu
pedagogiki specjalnej, to podejmowana problematyka mieści się na pograniczu
pedagogiki społecznej, psychologii społecznej, socjologii wychowania. Wybrane
zagadnienia pedagogiki specjalnej ukazane są w kontekście wybranych proble-
mów polityki społecznej, prawa, etyki, ekonomii i prakseologii. Takie holistycz-
ne i interdyscyplinarne podejście do pedagogiki specjalnej wskazuje na odwo-
łanie się autora do najnowszych tendencji w naukach społecznych, będących
wyrazem zmiany w podejściu do niepełnosprawności.

Czasy, w których niepełnosprawność była postrzegana jako problem jednej
dyscypliny naukowej (szczególnie medycyny), minęły. Obecnie niepełnospraw-
ność stała się ważnym zagadnieniem społecznym. W publikacji znajdujemy
potwierdzenie tej tezy. Niepełnosprawność zaprezentowana jest jako zjawisko
wielowymiarowe, na tle różnorodnych (wybranych) zjawisk społecznych.

Refleksje na temat pedagogiki specjalnej autor rozpoczyna od prezentacji
filozoficznej koncepcji osoby ludzkiej i wartościowania życia człowieka z nie-
pełnosprawnością. W dalszej części pracy podejmowane są zagadnienia doty-
czące m.in.:

historyczno-społecznego i politycznego uwarunkowania pomocy społecznej;
wzajemnych relacji pedagogiki specjalnej i pedagogiki ogólnej, a także
powiązań pedagogiki specjalnej z naukami pogranicza w kontekście aktual-
nych zagrożeń i wyzwań;
pedagogiki specjalnej w sytuacji aktualnej i w kontekście rozwojowym
procesu rehabilitacji;
wybranych problemów osób z niepełnosprawnością.
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Autor porusza i analizuje bardzo ważne zagadnienia. Ich wybór zdaje się
wskazywać na takie postrzeganie niepełnosprawności, w którym na osobę z nie-
pełnosprawnością patrzymy przez pryzmat możliwości, siły, a nie ograniczeń
i słabości. Stąd też w publikacji odnajdujemy analizy takich kluczowych pro-
blemów, jak poczucie sensu życia, jakość życia osób z niepełnosprawnością
w kontekście psychologicznych i społecznych uwarunkowań; samouzanie
i samorealizacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie możliwości terapeu-
tycznego wspierania i niesienia racjonalnej pomocy w ramach złożonego proce-
su rehabilitacji.

Książkę polecam wszystkim, którzy poszukują rzetelnej, nowoczesnej, ale
ukazanej na tle historycznym inspirującej refleksji z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej. Szczególnie adresowałabym ją do osób profesjonalnie zajmujących się
problematyką niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym, empirycznym, a także
praktycznym (nie tylko pedagogów specjalnych!).

Odbiorcami powinni być zarówno studenci (szczególnie pedagogiki i psy-
chologii), jak też nauczyciele akademiccy, osoby odpowiedzialne za politykę
państwa dotyczącą osób z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne spojrzenie
na problemy osób niepełnosprawnych prezentowane w publikacji mogłoby
skłonić do refleksji nad systemem rehabilitacji i jego jakością. W książce każdy
może odnaleźć coś, co wzbogaci jego wiedzę: charakterystykę teorii, badań
oraz wybranych działań na rzecz niepełnosprawnych, a także bardzo bogatą,
liczącą 30 stron, bibliografię.

Praca Władysława Dykcika niewątpliwie bardzo wzbogaca literaturę z zakre-
su pedagogiki specjalnej, ukazując nowe tendencje w bardzo dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości. Pytania postawione w końcowej części książki,
w moim odczuciu, mogą być inspiracją do ciągłego poszukiwania odpowied-
nich rozwiązań problemów podejmowanych nie tylko przez pedagogów specjal-
nych, a dotyczących spraw osób z niepełnosprawnością.

Życząc nie tylko przyjemnej, ale przede wszystkim inspirującej lektury,
zachęcam do poszukiwania odpowiedzi na ważne (być może kluczowe) pytania,
które jeszcze niedawno nie byłyby zadane w kontekście niepełnosprawności:
Na czym polega tajemnica sensu życia, zdrowia i harmonii? Czym jest osiąga-
nie sensu i radości życia?

Barbara Marcinkowska
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Katedra Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie po raz kolejny zorganizowała ważne spotkanie
naukowe. Poświęcone zostało poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o miejsce
i sens obecności osób niepełnosprawnych w dorobku materialnym i duchowym
ludzkości. Konferencja umożliwiła zaprezentowanie badań teoretycznych, meto-
dologicznych oraz doświadczeń inspirowanych kontaktami personalnymi i gru-
powymi z określonym tworzywem kultury. Uwagę zwraca sam tytuł konferencji
otwierający przestrzeń dialogu i refleksji, o czym świadczy uwolnienie od
pojęcia „kultura niepełnosprawnych”.

Celem konferencji było pokazanie możliwości rozwijania aktywności spo-
łeczno-kulturalnej i artystycznej osób wyjątkowych, a także wskazanie walorów
artystycznych i rewalidacyjnych tej twórczości.

Uczestnikami byli pracownicy naukowi pedagogiki specjalnej, praktycy,
osoby niepełnosprawne. Na uwagę zasługuje udział artystów obdarowanych
talentem, ale także ciężko doświadczonych przez los. Oglądaliśmy różne formy
artystyczne: przedstawienia teatralne, wokalne, prace plastyczne, słuchaliśmy
poezji. Doznane przeżycia artystyczne są dowodem na społeczne zapotrzebowa-
nie i uznanie działalności kulturalnej osób niepełnosprawnych.

Tematy wystąpień skoncentrowane były wokół tych obszarów tematycznych,
które dotyczyły osoby niepełnosprawnej jako twórcy i odbiorcy kultury, nowych
koncepcji upowszechnienia kultury i nowych idei aktywności kulturalnej osób
niepełnosprawnych oraz integracyjnej przestrzeni kultury, edukacji i języka.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, wprowadzającą w zagadnienia
kultury i niepełnosprawności, zaś kończyła sesją podsumowującą obrady.
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Konferencję otworzył J.M. Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie
prof. dr hab. Michał Śliwa. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Cze-
sław Kosakowski. W sobie właściwy sposób, pełen refleksji i pytań, mówił
o twórczości niepełnosprawnych jako wielości spojrzeń i problemów. Przedsta-
wił drogę ewolucji idei rewalidacji od M. Grzegorzewskiej przez myśl K. Kirej-
czyka do czasów dzisiejszych. Wskazał punkty odniesienia do analizy twórczoś-
ci niepełnosprawnych, zwracając uwagę na szczególny wymiar funkcji autore-
walidacyjnej. Osoby niepełnosprawne mają często utrudniony lub uniemożli-
wiony kontakt ze środowiskiem. Ekspresja artystyczna pełni wówczas funkcje
terapeutyczne.

O osobach z wadą słuchu mówiła prof. dr hab. Urszula Eckert. Podkreślała
różnorodność form wyrazu artystycznego niesłyszących od poezji poprzez
pantomimę, fotografię, malarstwo aż do grafiki komputerowej i gry na per-
kusji.”... Ekspresja artystyczna osób z wadą słuchu ma jeszcze tę zaletę, że
ułatwia wyrażanie swoich przeżyć, przemyśleń przekazem artystycznym, nie
wymagającym określeń słownych w sytuacji, gdy mowa ustna jako forma
komunikacji jest utrudniona lub wręcz niemożliwa...”.

Osoby niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturalnych to
tytuł wykładu prof. dr. hab. Ryszarda Pichalskiego. Mówca podkreślił zasad-
niczy walor dzieła, jakim jest nowość wytworu, a także opisał dwa zasadnicze
motywy tworzenia: społeczny i osobisty. Prof. dr hab. Władysława Pilecka
poddała analizie pole semantyczne pojęcia twórczość. Następnie dokonała
analizy tego pojęcia z perspektywy psychologii humanistycznej i aksjologicznej.
Zwróciła uwagę, iż cierpienie samo w sobie nie stanowi osobnej wartości, ale
wzbogaca i pogłębia rozumienie siebie i innych. W kolejnym wystąpieniu sesji
plenarnej prof. dr hab. Janina Wyczesany omówiła postawy wobec życia osób
niepełnosprawnych. Podkreśliła potrzeby dziecka, takie jak potrzeba zabawy,
szacunku, przyjaźni, pracy, pomagania, przygody i próbowania sił, grupowego
uczenia się, udziału w życiu zbiorowym. Prof. dr hab. Marzena Zaorska mówiła
o Oldze Skorochodowej, głuchoniewidomej, która odniosła duże sukcesy życio-
we pomimo kalectwa. Na podstawie książki Jak postrzegam świat pokazała
osobę o silnym charakterze, walczącą z przeciwnościami losu i osiągającą
wiele sukcesów, osobę otwartą i działającą dla innych.

Emocjonujące wystąpienie mgr Romana Ficka z Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie złamało schemat urzędniczego spojrzenia zza biurka. Myśl przewodnia
wykładu zatytułowanego Uśmiech niedokończony zawierała się w retorycznym
pytaniu, czy niepełnosprawny ma pełnosprawne uczucia.

Zagadnienia poruszane w części plenarnej wyznaczały tematykę obrad toczą-
cych się później w sekcjach przez dwa dni. Obrady pierwszej sekcji poświęcone
były osobie niepełnosprawnej jako twórcy i odbiorcy kultury. Otwierał je referat
o osobie z uszkodzonym słuchem dr Urszuli Bartnikowskiej i mgr Marty Wój-
cik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tezą tego wystąpienia była szcze-
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gólna możliwość wzbogacania kultury przez osoby niesłyszące, żyjące na
pograniczu dwóch światów językowych ludzi słyszących używających języka
werbalnego i niesłyszących posługujących się językiem migowym.

Równie interesujące były wypowiedzi gospodarzy w kwestii zdolności
i zainteresowań kulturalnych. Autorzy reprezentujący Akademię Pedagogiczną
w Krakowie zastanawiali się także nad aktywnością kulturalną studentów
z niepełnosprawnością (mgr Tamara Cierpiałowska). Drugiego dnia prof. dr
hab. Bogdan Szczepankowski ukazał niesłyszących wybitnych malarzy XIX
i XX wieku. Bohaterem kolejnego wystąpienia był niepełnosprawny tancerz.
Aktywność kulturalna, także na niwie kultury fizycznej, dała okazję do dyskusji
w końcowej części obrad tej sekcji.

W sekcji drugiej zajmowano się nowymi koncepcjami upowszechniania
kultury i nowymi ideami aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych.
Mówcy wiele miejsca poświęcili różnorodnym formom propagowania kultury,
takim jak: Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych (mgr
Sebastian Szczyrba z Akademii Świętokrzyskiej), drużyny Nieprzetartego Szla-
ku (dr Dorota Kornaś z Akademii Pedagogicznej), grupowej i indywidualnej
muzykoterapii (dr Izabela Dębicka z Akademii Świętokrzyskiej). Rola organi-
zacji głuchoniewidomych w tworzeniu szans uczestnictwa w kulturze to tytuł
wykładu dr Iwony Jagoszewskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka
wskazała na specyficzne potrzeby wspierania tej grupy osób. Zwracano także
uwagę na stymulacyjny i rehabilitacyjny charakter percepcji dzieł sztuki oraz
tworzenia dóbr kulturalnych.

Przedmiotem wystąpień drugiej sekcji drugiego dnia były ponownie nowe
koncepcje upowszechniania kultury. Mówiono o systemie wartości, wsparciu
zdolności twórczych, wpływie środowiska wychowawczego na zainteresowania
i organizację czasu wolnego. Muzyka jako źródło twórczej aktywności oraz
biblioterapia jako forma uczestnictwa w kulturze, jednocześnie metoda terapii
uzupełniały tematykę sekcji drugiej.

Trzecia sekcja zajmowała się integracyjną przestrzenią kultury, języka
i edukacji. Przedstawiane referaty z uczelni łódzkiej, wrocławskiej, katowickiej,
jeleniogórskiej, poznańskiej, podlaskiej, krakowskiej, białostockiej i warszaw-
skiej stanowiły dobry przegląd trendów krajowych: od oglądu integracji
w dobie społeczeństwa informacyjnego i kwestii ludzkiej niepełnosprawności
w pismach religijnych, poprzez portrety osób i obraz niepełnosprawności
w polskiej literaturze współczesnej aż do wsparcia społecznego poprzez twórczą
obecność osób niepełnosprawnych. Taka rozpiętość poruszanych zagadnień
uzmysławia ogrom problematyki zainteresowań pedagogów specjalnych i po-
trzebę zainteresowania nią środowiska pozapedagogicznego.

Rozszerzeniem tego obszaru zajęła się czwarta sekcja. Omówiono w niej
kulturowe konteksty niepełnosprawności. Pokazano, jak wieloaspektowe jest
pojęcie niepełnosprawność, jak perspektywa filozoficzna, psychologiczna czy
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pragmatyczna determinuje jego rozumienie. Dr Iwona Lindyberg i student Uni-
wersytetu Gdańskiego pytali, czy kultura duchowa czy duchowość, a może
duchowość kultury wyznacza kontekst niepełnosprawności.

Dobrym uzupełnieniem rozważań teoretycznych był występ teatralny osób
głęboko upośledzonych. Obserwowanie aktorów jako twórców kultury stanowi-
ło cenne uzupełnienie treści wysłuchanych wystąpień i wprowadziło w dyskusję
panelową pt. Osoba niepełnosprawna w zmieniającym się świecie kultury.
Prowadziła ją prof. dr hab. Alicja Rakowska i prof. dr hab. Czesław Kosako-
wski. Głosy w dyskusji zabierali naukowcy, artyści, studenci, dziennikarze.
Szczególnie pilnie słuchano osób niepełnosprawnych. Lucyna Długołęcka mó-
wiła o zamkniętym świecie twórczości głuchych. „...Głusi nie chcą traktować
swojej twórczości jako formy rehabilitacji. Chcą się realizować jak słyszący”.
Prowadząca dyskusję pytała, jak ułatwiać kulturową obecność osobom niepeł-
nosprawnym. Wydaje się, że Proces Boloński, postulujący w wymiarze społecz-
nym otwieranie wspólnej przestrzeni edukacyjnej w Europie, może dać temu
szansę.

W końcowej części prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz zaprezento-
wała książkę Trzy portrety. Bohaterki z dysfunkcją wzroku obdarzone są du-
żym talentem. Ich historie dobrze wpisały się w te wątki, którymi zajmowano
się pierwszego dnia obrad. Bohaterki pokazują, jak pomimo trudności można
żyć twórczo i pracować, czerpać satysfakcję z życia.

Sesja plakatowa i warsztaty otwierały drugi dzień obrad. Zaprezentowano
plakaty pokazujące praktyczny wymiar kultury niepełnosprawnych. Przedsta-
wiono teatr ruchu jako formę terapii osób z upośledzeniem umysłowym czy
efekty pracy z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą. Warsztaty pokazały
powstawanie spektaklu teatralnego oraz funkcje zabawki dydaktycznej miękkiej
w terapii dzieci.

Końcowa sesja plenarna stanowiła podsumowanie konferencji. Prof. dr hab.
Alicja Rakowska wygłosiła referat Osoba niepełnosprawna w zmieniającym się
świecie kultury i komunikacji. Drugi w tej sesji był referat prof. dr hab. Anieli
Korzon pt. Literatura piękna w rehabilitacji niesłyszących.

Jakość i zakres uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze poprawia
się w miarę zmiany stereotypów oraz otwierania się na „innego”. Miarą dojrza-
łości i mądrości społecznej będzie postrzeganie niepełnosprawnych jako równo-
prawnych uczestników życia społecznego, w tym kulturalnego.

Konferencja była dotowana z funduszy Katedry Pedagogiki Specjalnej Aka-
demii Pedagogicznej oraz ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu. Patronat medialny sprawowało pismo Integracja oraz Program 3.
Telewizji Polskiej, Kraków.
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EWA M. KULESZA

DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:
POMIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PEDAGOGICZNĄ
Stare Jabłonki, 1−3 czerwca 2005

To piąta już z kolei edycja Dyskursów Pedagogiki Specjalnej zorganizo-
wanych przez Zakład Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Zanim przedstawione zostaną zagadnienia na nich poru-
szane, warto usytuować je na tle problematyki wcześniejszych spotkań.

W pierwszej edycji Dyskursów Pedagogiki Specjalnej (2001) przedmiotem
analizy uczyniono przeobrażenia w postrzeganiu, opiece, wychowaniu i kształ-
ceniu osób z niepełnosprawnością zachodzące w dobie postmodernizmu. Prze-
wodnie hasło Od tradycjonalizmu do ponowoczesności trafnie odzwiercied-
lało główny wątek obrad. Konteksty teoretyczne to tytuł kolejnej edycji Dyskur-
sów (2002). Uczestnicy zastanawiali się nad teoretyczną podstawą badań peda-
gogicznych oraz wskazywali na metodologiczne problemy, z którymi boryka się
pedagogika specjalna. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspekty-
wie zmiany była wiodącym wątkiem trzeciego spotkania (2003). W czwartej
edycji Dyskursów (2004) skoncentrowano się na zagadnieniach normalizacji
środowisk życia osób niepełnosprawnych, rozpatrywanych w kontekstach reha-
bilitacyjnym, edukacyjnym, rodzinnym, społecznym.

Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną to temat tegorocznych trzydnio-
wych Dyskursów, w których czynny udział wzięło 80 przedstawicieli środowisk
akademickich i ośrodków przygotowujących pedagogów specjalnych (UAM
Poznań, Uniwersytet Szczeciński, UMCS Lublin, UWM Olsztyn, APS
Warszawa, UMK Toruń, UG Gdańsk, UW Warszawa, AP Kraków,
KUL Lublin, UŁ Łódź, Uniwersytet Moskwa, Uniwersytet Białostocki,
Akademia Bydgoska, Akademia Świętokrzyska Kielce, Kujawsko-Pomorska
Szkoła Wyższa Bydgoszcz, Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra, Kolegium
Nauczycielskie Gliwice), a także placówek zajmujących się edukacją osób
z niepełnosprawnością (Kuratorium Gdańsk, PSOUU Nidzica, Zespół
Szkół Specjalnych nr 3 Pszczyna).
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Konferencja odbywała się w formie sesji plenarnych i równoległych sesji
tematycznych. Ze względu na dużą liczbę referatów (66) zasygnalizowane
zostaną główne zagadnienia podnoszone przez uczestników. Konferencję rozpo-
częły obrady plenarne, w których poruszano problem dystansu pomiędzy teorią
a praktyką pedagogiczną. Zwrócono uwagę na otwartość pedagogiki specjalnej
na różnorodne nurty teoretyczne i rozwiązania metodyczne (W. Dykcik), pod-
kreślano potrzebę uczynienia z pedagogiki specjalnej pedagogiki pozytywnej
(I. Lindyberg), analizowano kryteria jakości życia człowieka (S. Sadowska),
penetrowano paradygmat podmiotowości osób niepełnosprawnych (T. Żółko-
wska), poszukiwano źródeł dystansu pomiędzy pedagogią i pedagogiką
(A. Krause). Dokonano także konfrontacji polskich doświadczeń z zakresu
tyflopedagogiki (J. Kuczyńska-Kwapisz i M. Paplińska), surdotyflopedagogiki
(M. Zaorska) i muzykoterapii (J. Jutrzyna) z zagranicznymi teoretyczno-meto-
dycznymi rozwiązaniami.

Drugiego dnia odbywały się sesje plenarne oraz obrady w grupach tematycz-
nych. Pierwszą sesję plenarną w całości poświęcono pedagogowi specjalnemu,
a w szczególności analizowano zakres jego kompetencji (A. Rakowska, E. Kul-
czycka, M. Wójcik) oraz rolę w procesie rehabilitacji (J. Wyczesany). Rozpatry-
wano także aksjologiczne aspekty pracy nauczyciela (E. Garlej-Drzewiecka)
oraz jakość kształcenia zawodowego (Z. Janiszewska-Nieścieruk, G. Gunia).
Referaty przedstawione w drugiej sesji dotyczyły edukacji osób niepełnospraw-
nych w szkole przyszłości, w tym kształcenia na poziomie uniwersyteckim.
Skoncentrowano się głównie na idei edukacji włączającej (I. Chrzanowska,
M. Gołubiew-Konieczna, G. Wiącek), porównywano funkcjonowanie uczniów
w różnych typach placówek (B. Jachimczak) oraz wskazywano na trudności
doświadczane przez osobę z niepełnosprawnością w uczelni wyższej (M. Waw-
rzyniak).

Dalsze obrady kontynuowano w czterech równolegle prowadzonych grupach,
a łączącym je tematem były nowe koncepcje i rozwiązania rewalidacyjne
w poszczególnych subdyscyplinach pedagogiki specjalnej. W pierwszej grupie
tematycznej poruszano zagadnienia wspólne dla wszystkich subdyscyplin:
poszukiwano autorytetów we wdrażaniu teorii do praktyki pedagogicznej
(M. Kwiatkowska), pokazano, w jaki sposób najnowsze wyniki badań mózgu
i wiedza neuropsychologiczna wykorzystywane są w pracy z dziećmi z zaburze-
niami rozwoju w Rosji (N.D. Sokolova), rozważano możliwość stosowania
nowych form terapii, np. hipoterapii w procesie wczesnej interwencji
(D. Kornaś).

W ostatnich latach coraz częściej w centrum uwagi psychologów i pedago-
gów znajduje się rodzina dziecka z niepełnosprawnością. Znalazło to wyraz i na
tej konferencji. Przedstawiono przeżycia matek wcześniaków związane z dia-
gnozą rozwoju ich dzieci w pierwszych latach życia (A. Kobylańska), wnikliwej
i wielostronnej analizie poddano relacje z pełnosprawnym rodzeństwem oraz
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możliwości podjęcia działań wspierających rodzinę (B. Sidor, A. Żyta). Zasta-
nawiano się także nad zagadnieniami tożsamości kobiet z niepełnosprawnością
(K. Nowak-Lipińka).

W drugiej grupie tematycznej koncentrowano się wokół zagadnień wycho-
wania i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sformułowano
szereg istotnych pytań, w tym pytano o koncepcje kształcenia osób z lekkim
upośledzeniem umysłowym (K. Parys) oraz zasadność stosowania behawioralne-
go podejścia w nauczaniu uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym
(M. Kościółek), analizowano teoretyczne modele pedagogicznej diagnozy dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną (E.M. Kulesza). Podkreślano znaczenie
relacji rówieśniczych dla procesu edukacji młodzieży z głębszą niepełnospraw-
nością (A. Drozdowicz), a także zastanawiano się nad motywami, jakimi kieru-
ją się niepełnosprawni umysłowo uczniowie w wyborze wartości (M. Trojań-
ska). I w tej sekcji nie zabrakło problematyki rodziny. Opierając się na bada-
niach empirycznych, wskazywano rodzinne uwarunkowania zachowań agresyw-
nych i postaw lękowych u osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelek-
tualnej (A. Żywanowska, A. Mirkut). Poruszane były także problemy teoretycz-
ne związane z uwzględnianiem subiektywnych aspektów jakości życia osób
upośledzonych umysłowo (A. Zawiślak).

W trzeciej grupie tematycznej analizowano zagadnienia dotyczące surdope-
dagogiki. Prezentacje rozpoczęto od przedstawienia uogólnionego wizerunku
niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej (R. Kijak). Wskazy-
wano na szanse i zagrożenia, jakie napotyka młodzież niepełnosprawna w spo-
łeczeństwie posttransformacyjnym (B. Szczupał). Zastanawiano się nad wy-
znacznikami kompetentnej diagnozy pedagogicznej uczniów z wadą słuchu
(K. Plutecka), pytano o wpływ antropologicznej koncepcji osoby niesłyszącej
na postawy rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu (A. Borowicz) oraz o języ-
kową kreatywność osób niesłyszących (A. Dziurda-Multan).

W czwartej grupie tematycznej w centrum rozważań znalazły się zagadnienia
związane z dziećmi autystycznymi, młodzieżą z dysfunkcją narządu ruchu oraz
młodzieżą niedostosowaną społecznie. Terapia osób z autyzmem rozpatrywana
była jako nowe wyzwanie dla pedagogiki specjalnej (S. Nosarzewska). Podkreś-
lano znaczenie diagnozy aktywności zabawowej dla stymulacji dzieci z autyz-
mem (M. Pietrulewicz), analizowano możliwości kształcenia integracyjnego tej
grupy uczniów (K. Kampert), prześledzono „trajektorię cierpienia” matek dzieci
autystycznych (A. Lewandowska).

Problematyka niepełnosprawności ruchowej przedstawiona była w jednym
referacie; porównywano w nim mechanizmy wartościowania pełnosprawnej
i niepełnosprawnej młodzieży (K. Bidziński). Tę sekcję tematyczną zakończyły
wystąpienia rozpatrujące społeczne aspekty subkultur młodzieżowych (S. Przy-
byliński) oraz teoretyczne i praktyczne rozwiązania resocjalizacyjne stosowane
wobec osób z deficytami rozwojowymi (E. Magda).
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Ostatniego dnia konferencji odbyły się obrady plenarne, na których podjęto
próbę analizy sytuacji osoby z niepełnosprawnością i osoby stygmatyzowanej
więzieniem w społeczeństwie posttransformacyjnym w wymiarach rehabilitacyj-
nym (E. Gałka, E. Łobacz), edukacyjnym (B. Antoszewska i K. Ćwirynkało,
A. Korzon), jednostkowym (K. Marteny), społecznym (U. Bartnikowska,
T. Sakowicz). Ponadczasowy, ogólnoludzki wymiar miały rozważania o tym,
w jaki sposób rozmawiać z umierającym dzieckiem (Z. Bohdan) oraz jakie
implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej niesie starość. Podsumowania
obrad dokonali prof. C. Kosakowski i dr A. Krause organizatorzy dyskursów.

Ten krótki przegląd zagadnień poruszanych na konferencji ukazuje ich duże
spektrum i wielowątkowość. Pozwala to na szersze spojrzenie na problematykę
jedności-dysonansu teorii i praktyki pedagogicznej. W sprawozdaniu nie doko-
nywano analizy wystąpień i nie prezentowano wniosków wynikających z roz-
ważań teoretycznych czy badań empirycznych, gdyż tradycyjnie z referata-
mi będzie można zapoznać się w publikacji, która ukaże się w pierwszej poło-
wie 2006 r.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
ŻEGLUJĄC MORZEM WIEDZY: SYMPOZJUM
GLOBALNYCH IDEI
Halifax, 10−13 lipca 2005

Organizatorem konferencji było Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki
Specjalnej (International Association of Special Education) z siedzibą w Sta-
nach Zjednoczonych. Władze Stowarzyszenia zorganizowały tę konferencję we
współpracy z kilkoma uczelniami i instytucjami: Mount St. Vincent University,
Acadia University, The Atlantic Centre działającym przy Saint Mary University,
Departamentem Edukacji Nowej Szkocji (Nova Scotia Department of Educa-
tion) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Trudnościami w Uczeniu się
(Learning Disabilities Association of Nova Scotia).

Zasadniczym celem konferencji była wymiana poglądów na temat najnow-
szych teorii we współczesnej pedagogice specjalnej, uzyskanie pełnego opisu
i diagnozy wielu zjawisk ważnych dla tej dziedziny pedagogiki. Skoncentrowa-
no się szczególnie na przypadkach uznanych jako trudne do oceny, a zwłaszcza
tych dotyczących zaburzeń sprzężonych o różnej, często nie do końca ustalonej
etiologii. Za kwestię priorytetową uznano podjęcie międzynarodowej dyskusji
na temat możliwości terapii i rehabilitacji znajdujących się w polu zaintereso-
wań pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych.

Konferencja miała charakter wielowątkowy. Poza wymienionymi proble-
mami wiodącymi szereg referatów dotyczyło innowacyjnych programów wpro-
wadzanych do pracy w ośrodkach i centrach wczesnej interwencji, strategii
stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych w placówkach szkolnictwa masowego, a także systemów pełnego włącza-
nia dzieci z niepełnosprawnością do pracy w szkolnictwie masowym. Analizo-
wano także sytuację osób niepełnosprawnych w systemie kształcenia na pozio-
mie akademickim. Należy w tym miejscu podkreślić, że w amerykańskim
systemie szkolnictwa odchodzi się od pojęcia integracji, dążąc do pełnego
włączenia dzieci i młodzieży w normalne struktury szkolne.
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Dużo miejsca w prezentowanych referatach poświęcono problemom doros-
łych osób niepełnosprawnych, ich miejscu w społeczeństwie oraz możliwościom
zatrudnienia. Ponadto uczestnicy konferencji analizowali kwestie funkcjonowa-
nia osób niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami szkolnymi, uwzględ-
niając różnice kulturowe pojawiające się zwłaszcza w szkolnictwie Stanów
Zjednoczonych, gdzie mniejszości etniczne stanowią dość poważne zagadnienie.
Wiele czasu poświęcono także na ocenę roli rodziców w terapii i edukacji.

Z uwagi na to, że w konferencji uczestniczyło ponad 350 naukowców i pe-
dagogów szkolnictwa specjalnego z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy, wystą-
pienia odbywały się jednocześnie w ośmiu sekcjach w sesjach przed- i popo-
łudniowych. Każdy z trzech dni obrad zaczynał się wykładem wiodącym.

W pierwszym dniu konferencji wystąpiła prof. Marg Csapo, założycielka
International Association of Special Education, z referatem pt. As the World
Turns Special Education. Zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia i prze-
obrażenia pedagogiki specjalnej ostatnich dwudziestu lat na wszystkich konty-
nentach. Prof. Csapo była, i jest do tej pory, aktywną orędowniczką rozwoju
pedagogiki specjalnej na świecie. Wiele lat spędziła w Afryce, a następnie
w Brunei. W tamtejszym Ministerstwie Edukacji stworzyła zintegrowany system
edukacji specjalnej. W tym samym czasie na Filipinach prowadziła treningi
nauczycieli, ucząc ich pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prof.
Csapo podczas swojego wystąpienia wiele uwagi poświęciła także zmianom
w sposobie postrzegania problemu niepełnosprawności w krajach dawnego
bloku wschodniego, w tym także i w Polsce.

W drugim dniu konferencji wykład wiodący wygłosił prof. David Leith,
dyrektor The Atlantic Centre of Research Access and Support Services for
Students with Disabilities na Uniwersytecie Saint Mary w Halifaksie w Nowej
Szkocji. Jest on wielkim propagatorem pełnego prawa do aktywnego uczestnic-
twa niepełnosprawnych uczniów w edukacji na poziomie średnim i wyższym.
Od wczesnych lat 80. prof. Leith napisał ponad dwadzieścia prac monograficz-
nych i artykułów, w których przedstawiał problem integracji niepełnosprawnych
uczniów na tym poziomie kształcenia. W swoim referacie pt. University Will
Discuss New Technology for Students with Disabilities in Higher Education
skupił się przede wszystkim na zaprezentowaniu najnowszych możliwości
technicznych służących niepełnosprawnym w edukacji.

W trzecim dniu konferencji wykład wiodący wygłosiła prof. Susan Bryson,
dyrektor The Autism Research Centre w Halifaksie. Prof. Bryson zajmuje się
głównie wczesną diagnozą i leczeniem dzieci z autyzmem. W swoich docieka-
niach badawczych, jak też w praktyce terapeutycznej, skupia się na ocenie
mechanizmu zaburzeń uwagi, emocji oraz trudności w uczeniu się i zaburzeń
w zachowaniu (szczególnie zachowań niepożądanych autodestrukcyjnych
i destrukcyjnych) w okresie dojrzewania i u dorosłych osób z autyzmem. Jest
też ekspertem w ocenie epidemiologii tego zaburzenia. W swoim referacie pt.
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Meeting the Educational Needs of Children and Youth with Autistic Spectrum
Disorder przedstawiła dylematy dotyczące diagnozy autyzmu oraz podjęła się
prezentacji sposobów pracy z dziećmi z autyzmem. Podkreśliła konieczność
pracy w małych grupach lub w trybie indywidualnych spotkań terapeutyczno-
-edukacyjnych.

Poza wymienionymi formami prezentacji naukowych każdego dnia odbywały
się dyskusje panelowe dostępne dla wszystkich uczestników konferencji.

W pierwszym dniu odbył się panel pt. Toward a Model of Inclusive Teacher
Education and Teacher Development. Uczestnikami dyskusji byli Fred French
i Linda Mitchell z Kanady, Anabela Cruz dos Santos z Portugali i Małgorzata
Sekułowicz z Polski. Podczas dyskusji poruszane były problemy systemu kształ-
cenia nauczycieli-pedagogów specjalnych w różnych krajach. Mówiono o podo-
bieństwach i różnicach, zwrócono uwagę na niski status społeczny i prestiż
zawodowy tej grupy oraz trudne warunki wynikające ze specyfiki pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi. Dostrzeżono także kwestię ryzyka wystąpienia wypa-
lenia zawodowego i związanych z tym konsekwencji dla samych nauczycieli,
a także dla pozostających pod ich opieką podopiecznych. Ważna była także
dyskusja na temat ewolucji poglądów na kwestię modelu nauczyciela, kształto-
wanego dla nowych potrzeb edukacji włączającej.

W drugim dniu konferencji dyskusja panelowa dotyczyła możliwości pomo-
cy dzieciom z niepełnosprawnością. Jej tytuł brzmiał: What Do I Do To Help
This Student? Uczestnikami tej dyskusji byli: Mary Gale Budzisz, Bev Johns,
Ann McCaw i Deb Hedeen ze Stanów Zjednoczonych oraz Jung-Chang Tang
z Tajwanu i Chiu-Hua Chiang z Chin. Podczas spotkania ci znani eksperci-tera-
peuci, praktycy podjęli się zaprezentowania najpowszechniej obecnie występu-
jących problemów wychowawczo-edukacyjnych uczniów szkolnictwa specjalne-
go w zakresie ich społecznego funkcjonowania. Zwrócili zwłaszcza uwagę na
problem zaburzeń w zachowaniu i w sferze emocjonalnej. Z uwagi na to, że
problem ten jest niezwykle ważny i obecny w większości szkół na całym świe-
cie, dyskusja spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Wywołała
także polemiki na temat tego, jak sobie radzić z zaburzeniami zachowania
i jakie efekty można uzyskać. Dyskutanci, prezentując różne praktyczne podej-
ścia do tego problemu, zainspirowali słuchaczy do wykorzystania swoich propo-
zycji w praktyce pedagogicznej i w pracach badawczych.

W trzecim dniu konferencji dyskusja panelowa z udziałem Marg Csapo
z Kanady, Young Koon Park z Korei, Keith Bradshaw ze Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich oraz Chiu Ho So z Macao była jednocześnie podsumowaniem
całej konferencji. Tytuł panelu Where Do We Go From Here: International
Education miał na celu nie tylko zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty
międzynarodowej pedagogiki specjalnej, ale także, a może przede wszystkim,
stanowił punkt wyjścia dalszych poszukiwań, konstruowania pytań o przyszłość
i jej potrzeby oraz wytycznych dla rozwoju pedagogiki specjalnej. To podsumo-
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wanie pozwoliło na ustalenie hierarchii najpoważniejszych problemów osób
z niepełnosprawnością i ich potrzeb. Wskazało na rolę rodziny i szkoły w sty-
mulowaniu rozwoju niepełnosprawnych. Dyskutanci podkreślili kwestie finan-
sowe i problemy braków kadrowych. Panel nie zakończył się jednak satysfa-
kcjonującymi wszystkich wnioskami czy jasną konkluzją. Dalszych prób poszu-
kiwania odpowiedzi należy oczekiwać na kolejnej konferencji w 2007 roku
w Hongkongu.
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Początki działalności Międzynarodowej Rady ds. Kształcenia Osób z Dys-
funkcją Wzroku (International Council for Education of People with Visual
Impairment ICEVI) datuje się na 1952 rok. W roku tym ówczesna Międzyna-
rodowa Rada ds. Niewidomych (The World Council for the Blind obecna
ICEVI) zwołała w Holandii pierwszą międzynarodową konferencję dotyczącą
edukacji osób niepełnosprawnych wzrokowo. Głównym jej celem było przede
wszystkim określenie edukacyjnych potrzeb młodych ludzi z dysfunkcją wzroku
(K. Stuckey, 2002). Kolejne konferencje co 5 lat gościły uczestników na 5 kon-
tynentach i podejmowały ważne zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyły zasad
współpracy pomiędzy państwami w zaspokajaniu i pozyskiwaniu środków do
realizacji edukacyjnych potrzeb w nowo powstałych krajach (S.J. Spungin,
2002). Problematyka międzynarodowych spotkań ewaluowała w kierunku
wymiany informacji dotyczących nowych metod i technik nauczania uczniów
niepełnosprawnych wzrokowo. Przełomowym momentem było wypracowanie
stanowiska wobec różnic indywidualnych u niewidomych i słabo widzących
dzieci oraz położenie nacisku na indywidualne programy adaptacyjne. Konsek-
wencją takiego podejścia do niewidomego ucznia z określonymi potrzebami
było opracowanie metod nauczania samodzielnego, niezależnego życia oraz
włączanie uczniów z dysfunkcją wzroku do zintegrowanego systemu nauczania
(M. Paplińska, 2002). Konferencje lat 90. zdominowane były przez nowe tech-
nologie w edukacji i komunikacji osób niewidomych z widzącymi oraz strategie
dawania niepełnosprawnym wzrokowo dzieciom i młodzieży równych szans
oraz możliwości rozwoju (K. Stuckey, 2002).

ICEVI obejmuje osiem subregionów. Jednym z nich jest region europejski,
w skład którego wchodzi ponad 40 państw. Efektem jego działań są przygoto-
wywane i prowadzone z sukcesem konferencje, seminaria, warsztaty szkolące



202 Sprawozdania, komunikaty, kronika

tyflopedagogów. W sierpniu 2005 roku miejscem europejskiej konferencji
tyflopedagogicznej było saksońskie miasto Chemnitz.

Główne motto tej konferencji to: Education aiming for excellence. Dlatego
jej uczestnicy, głównie specjaliści w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niewi-
domych i słabo widzących, a także ludzie niepełnosprawni wzrokowo oraz
rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku poszukiwali „doskonałości w edukacji”,
obradując w sesjach plenarnych i równoległych.

Główne zagadnienia konferencji to:
1. Dysfunkcja wzroku. Tyflopedagodzy zgodnie zauważają wzrost liczby

dzieci niewidomych i słabo widzących z dodatkowymi niepełnosprawnościami
w porównaniu do liczby dzieci tylko z dysfunkcją wzroku. Z tego powodu
wiele referatów poświęconych było niepełnosprawności sprzężonej z brakiem
lub znacznym osłabieniem widzenia. Wśród nich znalazły się prezentacje doty-
czące oceny, metod pracy oraz kompetencji nauczycieli pracujących z tą grupą
osób. Wybitna fińska okulistka Lea Hyävrinen przedstawiła referat dotyczący
funkcjonalnej oceny widzenia dzieci z problemami w zakresie motoryki. Do-
skonałym rozwinięciem jej wystąpienia były warsztaty przeznaczone dla tera-
peutów widzenia. Obszar kompetencji nauczycieli próbowały określić Emmy
Csocsán z Niemiec i Solveig Sjöstedt z Finlandii. Przedstawiły one szczegó-
łowy raport dotyczący teoretycznych i praktycznych aspektów kształcenia
oraz przygotowania nauczycieli do pracy z osobami z niepełnosprawnością
sprzężoną.

2. Szeroko pojęta ocena. Współcześnie ocena widzenia dziecka z dysfunkcją
wzroku jest zaledwie składową diagnozy jego funkcjonowania. Wśród innych
„mierzalnych” czynników, którym poświęcono wystąpienia, znalazły się stre-
sory wewnątrz dziecka i dookoła niego. Paula Sophia Sterkenburg z Holandii
przedstawiła założenia i wyniki eksperymentu psychoterapeutycznego, którego
uczestnikami było sześcioro dzieci niepełnosprawnych wzrokowo i intelektual-
nie z zaburzeniami zachowania. Szczegółowa obserwacja tych zaburzeń, trwają-
ca przez dwanaście miesięcy, została zestawiona z istniejącym poziomem
kortizolu hormonu stresu u każdego z dzieci. Okazało się, że każde z nich
miało atypowy rozkład hormonu we krwi, co sugerowałoby jego wpływ na wy-
stępowanie zaburzeń w zachowaniu. Specjalny program psychoterapeutyczny,
któremu poddano dzieci, wpłynął na ilość wydzielanego kortizolu i w znacznym
stopniu przyczynił się do zniesienia zaburzeń w zachowaniu.

3. Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Kompensacja u nie-
widomych, niezbędna w orientacji i lokomocji, była przedmiotem wielu refera-
tów. Daniel Kish z USA przedstawił zagadnienia dotyczące ludzkiej echolokacji
i sposobu jej wykorzystania przez niewidomych jako „zdolności widzenia za
pomocą dźwięku”. Umiejętność interpretowania sygnałów dźwiękowych jako
informacji o obiektach, przeszkodach stała się punktem wyjścia wykorzysty-
wania nowych technologii ułatwiających niewidomym orientację w nieznanej
przestrzeni i poruszania się. W fazie eksperymentów i badań znajduje się wyko-
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rzystanie kamer zakładanych na głowę niewidomego, które przetwarzają obraz
na dźwięk czy np. dźwiękowe plany pomieszczeń i udźwiękowione budynki
użyteczności publicznej.

4. Czynności życia codziennego. Przedstawicielki hiszpańskiej organizacji na
rzecz niewidomych ONCE: M. Jesus Bellon Fernandez, Pilar A. Bescos zapre-
zentowały efekty nauczania czynności życia codziennego za pomocą arteterapii.
Działanie przez sztukę i jej tworzenie kształtuje umiejętności radzenia sobie
z codziennymi czynnościami, a czynny udział w teatrze rozwija orientację
w przestrzeni, kontrolę własnego ciała i koordynację ruchową.

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii. W nowoczesnym świecie są
techniczne i organizacyjne możliwości, by niewidomi nie odczuwali inwalidz-
twa zbyt boleśnie. Pokonano już wiele przeszkód, które utrudniały im normalne
życie. Możliwe jest samodzielne poruszanie się po mieście. Dzięki dostępowi
do informacji inwalidzi wzroku mogą się uczyć i pracować. Realne staje się
wyższe wykształcenie, znalezienie pracy i utrzymanie rodziny. Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu niewidomi mogli o tym jedynie marzyć (M. Kalbarczyk,
2004).

Znaczenia rozwoju nowoczesnej techniki w służbie rehabilitacji rzeczywiście
nie sposób przecenić. Dlatego też około 13 wystąpień podczas europejskiej
konferencji ICEVI 2005 roku dotyczyło wykorzystania nowoczesnych technolo-
gii w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Tematyka
referatów dotyczyła:

Wykorzystania urządzeń technicznych w celu powiększenia obrazu, lepszej
orientacji w przestrzeni podczas samodzielnego poruszania się lub wspoma-
gania procesu uczenia się np. języków obcych. Jedną z prelegentek była
Stefanie Holzapfel z Niemiec, która zaprezentowała zalety aparatu cyfrowe-
go. Urządzenie to może zostać wykorzystane jako pomoc powiększająca
obraz, np. tekstu czytanego z tablicy. Uczeń fotografuje notatkę sporządzoną
przez nauczyciela, po czym uzyskany obraz cyfrowy wprowadza do pamięci
komputera, gdzie już w powiększeniu na monitorze może swobodnie czytać
i kopiować tekst.
Edukacji przez Internet uczniów z dysfunkcją wzroku.
Projektowania stron „www” przez osoby niewidome i słabo widzące.
Korzystania z usług poczty elektornicznej poprzez użycie notacji brajlows-
kiej lub mowy syntetycznej (mówił o tym Svend Thougaard z Niemiec).
Użytkownik poczty może wysłać swoją wiadomość wraz z załącznikiem
w czarnym druku. Dzięki wykorzystaniu bezpłatnej usługi translatorskiej,
dostępnej poprzez podane strony internetowe (Book of Abstrakts..., 2005),
odbiorca otrzymuje wiadomość dostępną w notacji brajlowskiej lub w posta-
ci mowy syntetycznej.
Wykorzystania nowych technologii przy wykonywaniu czynności życia co-
dziennego.
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6. Kompetencje socjalne osób z dysfunkcją wzroku. Kolejnym ważnym
obszarem tematycznym omawianym podczas europejskiej konferencji ICEVI
były kompetencje socjalne osoby niewidomej. Badania nad rozwojem dzieci
niewidomych pokazują, że mają one trudności z rozwojem kompetencji socjal-
nych, co skutkuje utrudnieniami w zakresie integracji społecznej na etapie
edukacji przedszkolnej i szkolnej przekonywała podczas swojego wystąpienia
Anette Ingsholt z Niemiec. Dlatego właśnie tak ważne jest rozwijanie tych
umiejętności już w okresie niemowlęcym. W Niemczech rozwinięto koncepcję
tzw. towarzyszącej uwagi, która jest podstawowym elementem interakcji pomię-
dzy niemowlęciem a jego rodzicami i środowiskiem. Tak wczesne rozwijanie
kompetencji socjalnych może nieść pozytywne rokowania dla organizacji przy-
szłego życia osoby z dysfunkcją wzroku, na które składają się: jej edukacja,
zatrudnienie w środowisku otwartym oraz rekreacja i prowadzenie aktywnego
życia towarzyskiego. Pozostali prelegenci poruszający kwestie kompetencji
socjalnych próbowali w swych wystąpieniach odpowiedzieć na pytania, jakie
kompetencje socjalne powinien mieć uczeń z dysfunkcją wzroku kończący
szkołę oraz kto, w jaki sposób i w jakich dziedzinach powinien zapewnić tre-
ning w zakresie tych kompetencji.

Podstawową kompetencją socjalną jest komunikacja. Mary Lee z Wielkiej
Brytanii w swym referacie zaprezentowała system komunikacji niewerbalnej
The Canaan Barrie oparty na znakach wykonywanych na ciele. Dotyk w nie-
werbalnej komunikacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną z brakiem wzro-
ku (gdy znaki wizualne nie są rozpoznawalne) ma ogromne znaczenie. Stąd
opracowano system, który według jego twórców jest łatwiejszy niż Maka-
ton i bardziej intuicyjny w użyciu.

7. Rodzina. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas
konferencyjnych sesji była rodzina i jej znaczenie w procesie edukacji i rehabi-
litacji dziecka niewidomego i słabo widzącego. Elena Gaston Lopez z Hiszpanii
przedstawiła praktykę spotkań grup rodziców i dzieci w ramach działań z za-
kresu wczesnej interwencji. Taka praktyka ma sprzyjać rozwojowi poczucia
pewności siebie oraz normalnej osobowości dziecka z dysfunkcją wzroku, pro-
wadzić do akceptacji niepełnosprawności zarówno przez dziecko, jak i jego
rodziców. Grupy dziecięce odbywają zajęcia z nauczycielami-terapeutami. Ro-
dzice tworzą grupy wsparcia.

Podobne doświadczenia przedstawiła Renate Walthes z Niemiec. Jej referat
dotyczył znaczenia rodziny w skutecznym procesie rehabilitacji, a więc osiąga-
niu przez dziecko niewidome i słabo widzące doskonałości na miarę jego
możliwości. Prelegentka przedstawiła fragmenty filmów nakręconych podczas
warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Podkre-
ślała, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu przez rodzinę podczas rekreacji,
która „przy okazji” staje się działaniem rewalidacyjnym. Terapeuta znajduje się
w tle owych spotkań, proponuje i animuje całe przedsięwzięcie, jest partnerem,
a nie jedną z głównych postaci. Czas dany dziecku słabo widzącemu lub niewi-
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domemu jest jednocześnie czasem danym jego rodzinie sprzyja wzajemnemu
zacieśnianiu więzi i zawieraniu nowych znajomości w powstałych grupach
wsparcia tworzonych przez wszystkich obecnych rodziców.

Praca z rodziną to nie tylko włączanie jej w proces profesjonalnej rehabilita-
cji dziecka, ale również udzielanie wielostronnego wsparcia, szczególnie
w kwestiach dotyczących wyboru odpowiedniego środowiska szkolnego dla
dziecka (szkoła masowa, integracyjna lub specjalna).

W trwających pięć dni saksońskich potyczkach tyflologicznych uczestniczyło
około 360 osób z 42 krajów świata, w tym 13 reprezentantów Polski. Były one
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, wzbogacenia wiedzy
oraz inspiracji do własnych poszukiwań.

Ostatnim dniom konferencji towarzyszyło również podsumowanie działalnoś-
ci i prac w poszczególnych subregionach ICEVI w ostatnich 3 latach oraz
wybór nowych władz. Na kolejną kadencję 2005−2008 wybrano zarząd Euro-
pejskiego Komitetu ICEVI. Jego przewodniczącym został Hans Helling z Ho-
landii. Kraje Europy centralnej reprezentować będzie Terezie Hradlikova
z Czech.
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Nr 2, 2005
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Specjalnej (International Asso-
ciation of Special Education IASE), mające siedzibę w USA, jest organizacją
zrzeszającą profesjonalistów oraz członków rodzin osób ze specjalnymi potrze-
bami, założoną w 1989 roku w celu niesienia wsparcia oraz poprawy jakości
życia tych osób. Do organizacji należą nauczyciele, osoby kształcące nauczycie-
li, naukowcy, logopedzi, psychologowie, pracownicy opieki zdrowotnej oraz
społecznej, doradcy i członkowie rodzin.

Cele IASE to promowanie wymiany naukowej pomiędzy pedagogami spe-
cjalnymi na całym świecie, rozwój pedagogiki specjalnej jako dyscypliny nau-
kowej oraz profesji, współpraca międzynarodowa, w tym badania naukowe oraz
organizowanie konferencji w różnych krajach świata. Głównym periodykiem
wydawanym pod egidą tej organizacji jest kwartalnik Journal of the IASE.
Redaktorem naczelnym jest prof. Greg Prater (Northern Arizona University,
Flagstaff, USA), a jego zastępcą dr Małgorzata Sekułowicz (Dolnośląska
Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu). Pismo wydawane jest przez Northern
Arizona University z Flagstaff w USA.

Tematyką wiodącą w numerze 1 z roku 2005 (jedynym wydanym) była
kwestia edukacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w krajach Dalekiego
Wschodu. Numer drugi jest w przygotowaniu, będzie omawiał zagadnienia
praktycznego wykorzystania metod terapeutycznych w pedagogice specjalnej.
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Efektywność strategii metakognitywnych w nauce czytania ze zrozumieniem
u dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężoną w Hongkongu
(s. 3−14)
Chuk Kuen Ip, Ming-Gon John Lian

Autorzy badali skuteczność strategii metakognitywnej w nauczaniu czytania
ze zrozumieniem u pięciorga chińskich dzieci z niepełnosprawnością ruchową
oraz sprzężoną.

W Hongkongu istnieje siedem szkół specjalnych dla dzieci z niepełnospraw-
nością ruchową oraz sprzężoną. Problemem w edukacji tych uczniów są
poza opóźnieniem lub dysfunkcją w rozwoju ruchowym inne obszary funk-
cjonowania, takie jak posługiwanie się mową, słyszenie, zdolności postrzegania.
Badania w tym obszarze są szczególnie istotne, gdyż czytanie jest jedną z naj-
ważniejszych czynności w nauce szkolnej. Wyżej rozwinięte procesy kognityw-
ne, jak rozumienie oraz wyciąganie wniosków, są nieodzowne w umiejętności
czytania, stąd istotna jest wczesna oraz intensywna interwencja w nauczaniu.

Pomimo istnienia metod pomagających uczyć dzieci czytania ze zrozumie-
niem, nauczyciele w Hongkongu stosują je w niewielkim zakresie. Użycie
alternatywnych strategii nauczania rozpoczęło się w ostatnich latach; podkreśla
się znaczenie szerokiego kontekstu w nauce języka, odpowiedniego czasu na
lekturę oraz poziomu motywacji u czytelnika.

Wiele strategii metakognitywnych, takich jak wizualne obrazowanie oraz
samopoznanie, jest stosowanych z powodzeniem w nauce czytania u uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Strategie te powstały dla młodych doros-
łych z problemami w uczeniu się. Inne przykłady takich metod to ćwiczenie
nauki samodzielnej, strategie samokontroli, stawiania sobie pytań oraz naucza-
nie wzajemne, skuteczne u pięcio- i sześcioklasistów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Jednak poprzednie badania nie obejmowały dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową oraz sprzężoną.

Badanie zostało przeprowadzone w szkole w Kowloon w Hongkongu.
Uczestniczyło w nim pięcioro dzieci w wieku od 11 do 13 lat z niepełnospraw-
nością ruchową i sprzężoną oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim. Poziom znajomości języka chińskiego u badanych był zbliżony do
wymaganego w II klasie szkoły podstawowej w typowych szkołach w Hong-
kongu. W badaniu wykorzystano osiem opowiadań (o długości od 100 do 150
słów), wybranych z zeszytów ćwiczeń dla klasy II szkoły podstawowej.

Badano rozumienie czytanej treści za pomocą pytań określających: tekst
wyraźnie sprecyzowany (text explicit) gdy odpowiedź znajdowała się w tekś-
cie; tekst implikowany (text implicit) gdy odpowiedź mogła być wywniosko-
wana z łączenia informacji podanych w różnych częściach tekstu; konspekt
implikowany (script implicit) odpowiedź nie mogła zostać znaleziona w tekś-
cie, musiała zostać wywnioskowana przez uważne przeczytanie całości i odnie-
sienie się do wcześniejszej wiedzy na ten temat.
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Uzyskane wyniki badania mogą sugerować, że tradycyjne metody nauczania
czytania ze zrozumieniem w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową
oraz sprzężoną mogą nie być tak samo skuteczne jak w przypadku ich zdro-
wych rówieśników. Jest to zgodne z odkryciami innych badaczy. Z powodu
ograniczeń tego badania wnioskowanie musi być ostrożne. Niemniej jednak
badanie umożliwia postawienie kilku wniosków:

strategie metakognitywne mogą być stosowane w nauce dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową oraz sprzężoną;
język odgrywa niezwykle ważną rolę w kontrolowaniu operacji kognityw-
nych, biegłość w języku „mówionym” jest podstawą w nauce czytania ze
zrozumieniem;
istotne jest zaangażowanie uczniów w naukę, nauczyciel powinien dążyć do
zwiększenia aktywności uczniów niezależnie od strategii nauczania;
strategie należy dopasować do możliwości oraz indywidualnego tempa ucze-
nia się wychowanków.
Przy planowaniu programu nauczania używającego strategii metakognityw-

nych nauczyciele powinni mieć świadomość istotności takich uwarunkowań,
jak:

zastosowana technika rozbudzenie i podtrzymywanie zainteresowania ucz-
niów oraz monitorowanie ich osiągnięć;
dokładna selekcja materiałów czytelniczych pod kątem poziomu trudności
oraz poziomu abstrakcji;
dopasowanie strategii do indywidualnych różnic oraz możliwości każdego
dziecka;
przedstawienie uczniom warunków zastosowanej strategii oraz korzyści
z niej płynących;
wprowadzanie powoli strategii, przeznaczając na to rok szkolny lub dłuższy
okres;
dokładne nauczanie i dopasowywanie strategii, kompetencje nauczyciela,
jego porady oraz sprzężenie zwrotne są niezbędne dla sukcesu procesu
nauczania.

Rozwój oraz stan obecny pedagogiki specjalnej w Korei (s. 15−24)
Young-Kyoon Park

W artykule przedstawiono historię rozwoju oraz obecną sytuację pedagogiki
specjalnej w Korei. Pedagogika specjalna w tym kraju ma długą, ponadstuletnią
historię, jednakże znaczący jej rozwój ma miejsce od roku 1981, proklamowa-
nego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

System edukacji w Korei zapewnia każdemu obywatelowi bezpłatny, równy
dostęp do edukacji, bez względu na płeć, wyznanie, rasę, status społeczno-eko-
nomiczny oraz zdolności. Artykuł 31 Konstytucji Republiki Korei z 1987 roku
stanowi także, że państwo będzie promować edukację ustawiczną.



210 Przegląd czasopism

W tradycji koreańskiej osoby z niepełnosprawnością są zwyczajowo objęte
opieką przed ubóstwem oraz złym traktowaniem. Ta tradycja, wywodząca się
z podstawowych wartości konfucjanizmu, buddyzmu i taoizmu, została dodatko-
wo umocniona przez tradycję chrześcijańską za sprawą zaangażowania misjo-
narzy przybyłych z Zachodu pod koniec XIX wieku. Misjonarze oprócz ewan-
gelizacji także edukowali, zakładali szpitale, sierocińce, przytułki oraz szkoły,
stając się pionierami również w rozwoju pedagogiki specjalnej.

Po kolonizacji Korei przez Japonię w 1910 roku nastąpił co symptoma-
tyczne znaczący postęp w dziedzinie opieki i edukacji dzieci ze specjalnymi
potrzebami. W 1930 roku opracowano koreańską odmianę alfabetu Braille’a.

W 1949 roku poprzez uchwalenie ustawy „Prawo Edukacyjne” (Education
Law) stworzono prawną podstawę do działań pedagogiki specjalnej, określającą
bardzo wyraźnie jej cele, korzyści oraz cechy. Artykuł 144 „Prawa Edukacyj-
nego” zaleca założenie co najmniej jednej szkoły specjalnej w każdej prowincji,
zaś artykuł 145 tego prawa ustanowienie klas specjalnych w szkołach ogólno-
dostępnych stopnia podstawowego i średniego, celem wyrównania szans eduka-
cyjnych. Kluczową rolę w procesie rozwoju pedagogiki specjalnej w Korei
odegrały również instytucje prywatne.

Edukacja w klasach specjalnych nie różni się w zdecydowany sposób od
edukacji zdrowych dzieci. Przykładowo, dziecko z zaburzeniami mowy uczy się
w szkole ogólnodostępnej według ogólnych programów edukacji, jedyną spe-
cjalną częścią tej edukacji jest korygowanie wad wymowy dziecka, prowadzone
przez logopedę.

W roku 1978 wprowadzono w życie postanowienia „Ustawy o wspieraniu
pedagogiki specjalnej” (Special Education Promotion Act SEPA), wraz z nią
wprowadzono także przepisy wykonawcze (Enforcement Regulations of the
Promotion of Special Education Act, 1978), ustanawiające odpowiednie kryteria
określające rodzaj pomocy dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.
W roku 1994 wprowadzono w ustawie istotne zmiany, ustanawiając integrację
w edukacji naczelnym kierunkiem rozwoju pedagogiki specjalnej w Korei.

Obecnie edukacja dzieci niepełnosprawnych w Korei istnieje w dwóch
głównych formach: wyodrębnionych szkołach specjalnych oraz klasach specjal-
nych w szkołach ogólnodostępnych. Autor artykułu podaje dokładne dane
dotyczące obecnego stanu edukacji osób ze specjalnymi potrzebami. W roku
1997 wyraźnie stwierdzono, że uczniowie niepełnosprawni w stopniu znacznym
będą kształceni bądź w szkołach specjalnych, bądź w domu przez dochodzą-
cych nauczycieli. Osoby z mniejszym stopniem niepełnosprawności mogłyby
kształcić się w klasach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.

W roku 2003 Ministerstwo Edukacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (Ministry
of Education and Human Resources Development) ustanowiło ogólny plan
rozwoju pedagogiki specjalnej. Efektywne wprowadzanie planu wymagało
połączenia działań resortów: edukacji i zasobów ludzkich, pracy oraz zdrowia
i opieki społecznej, a także rozpoczęcia działań budujących system zawodowej
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edukacji ustawicznej osób niepełnosprawnych, rozwijania systemu przygotowa-
nia nauczycieli, wzmocnienia administracyjnego i finansowego systemu pomocy
niepełnosprawnym oraz reformy regulacji prawnych związanych ze szkolnic-
twem specjalnym.

Według nowego, opracowanego w 2003 roku „Kompleksowego Planu Roz-
woju Pedagogiki Specjalnej” (A Comprehensive Plan of Special Education
Development 2003−2007), rząd Korei zamierza wprowadzić całkowicie bezpłat-
ną edukację dla wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami, od przedszkola
do szkoły wyższej. W tym celu zaprojektowano kilka nowatorskich rozwiązań:
zakładanie nowych szkół oraz klas specjalnych, zmniejszenie liczby uczniów
w klasach, zwiększanie możliwości kształcenia integracyjnego, zwiększenie
liczby nauczycieli i asystentów, powołanie centrów wspierania edukacji specjal-
nej, nadanie większego znaczenia inicjatywom pozaszkolnym, zwiększenie
budżetu przeznaczonego na ten rodzaj edukacji, wspieranie inicjatyw prywat-
nych działających w obszarze wczesnej interwencji, rozwój Koreańskiego
Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Korea Institute for Special Education KISE).
Wszystkie te działania podporządkowane są idei stworzenia niepełnosprawnym
dzieciom jak najlepszych możliwości edukacyjnych.

Korea wchodzi w nową fazę zrównoważonego społecznego rozwoju, od
1996 roku jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) i walczy o wejście do grona krajów wysoko rozwiniętych. Rząd po-
święca wiele uwagi problemom egzystencji oraz edukacji osób niepełnospraw-
nych. Obecna administracja jest bardzo zaangażowana w kwestie integracji
społecznej, zwłaszcza w opiekę nad osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Specjalne potrzeby edukacyjne w ocenie nauczycieli edukacji ogólnodostęp-
nej oraz pedagogów specjalnych w Korei (s. 25−33)
Kyeong-Hwa Kim

Artykuł zawiera opis badania kształcenia osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

W roku 1994 w Korei wprowadzono poprawki do „Ustawy o wspieraniu
pedagogiki specjalnej” (Special Education Promotion Act SEPA), dokonując
zmian w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zagwa-
rantowały one prawo do kształcenia oraz koniecznych usług dzieciom i mło-
dzieży w wieku szkolnym, mającym z powodu niepełnej sprawności trudności
w nauce. Ustawa SEPA definiowała takich uczniów jako „mających zaburzenia
w określonych obszarach, takich jak czytanie, pisanie, liczenie czy wymowa”.
Ta definicja nie podaje jednak dokładnych kryteriów identyfikowania uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, brak jest także odpowiednich umoco-
wań prawnych dotyczących stosowania standaryzowanych testów określających,
czy u ucznia występują trudności mogące być zakwalifikowane jako specjalne
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potrzeby edukacyjne. Jest to przyczyną problemów z dostosowaniem szkolenia
do specyficznych potrzeb uczniów, stąd też wiele dzieci i młodzieży z tym
rodzajem niepełnosprawności praktycznie nie korzysta z możliwości specjalis-
tycznego nauczania.

W większości przypadków rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych
u uczniów dokonywane jest przez nauczycieli edukacji ogólnodostępnej, którzy
mogą następnie wdrożyć odpowiednie procedury nauczania, jak również prowa-
dzić nauczanie w klasach integracyjnych. Dlatego też istotne było wykonanie
badania, dotyczącego oceny problemów wynikających z różnego typu niespraw-
ności, wśród nauczycieli edukacji ogólnodostępnej oraz specjalnej.

W badaniu uczestniczyło 65 nauczycieli kształcenia ogólnego oraz 52 peda-
gogów specjalnych ze szkół podstawowych w Seulu; większość respondentów
stanowiły kobiety. Wszyscy respondenci byli zatrudnieni w szkołach z klasami
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niewielu wychowawców
nauczania ogólnego uczestniczyło w specjalistycznych kursach, natomiast zde-
cydowana większość wychowawców kształcenia specjalnego ukończyła odpo-
wiednie kursy.

Wyniki badania wykazały, że wśród respondentów nie występowały znaczą-
ce różnice w rozpoznawaniu cech niepełnej sprawności, powodujących trudnoś-
ci w nauce; obie grupy nauczycieli były świadome ogólnych cech zachowania,
uczenia się oraz uspołecznienia, występujących u tej grupy uczniów. Jednak
w większości przypadków wychowawcy nauczania ogólnego, z powodu wystę-
pujących problemów, kierowali takich uczniów do specjalnych programów
edukacyjnych, nie zważając na możliwość występowania jedynie specyficznych
trudności w nauce, spowodowanych niesprawnością.

Wystąpiła natomiast znacząca różnica w identyfikacji uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi pedagodzy specjalni wykazali znacznie większe
zdolności we właściwym rozpoznaniu tych potrzeb. Wychowawcy ze szkół
ogólnodostępnych nie mają koniecznej wiedzy, stąd mogła wynikać zła kwalifi-
kacja takich uczniów jako opóźnionych w rozwoju bądź mających problemy
z zachowaniem; znaczna część nauczycieli nie była zdolna odróżnić tych ucz-
niów od uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z problemami w zachowaniu
bądź emocjonalnymi, z niepełnosprawnością intelektualną bądź problemami
środowiskowymi. Większość z nich definiowała uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi jako mających niski iloraz inteligencji i nie mogących
osiągnąć zadowalających wyników pomimo wielu ćwiczeń. Część wychowaw-
ców nauczania ogólnego postrzegała specjalne potrzeby edukacyjne jako „cho-
robę, którą można wyleczyć” dzięki pomocy psychologów, jednak większość
twierdziła, że uczeń z takimi potrzebami jest dzieckiem, które ma problemy
w nauce.

Obie grupy respondentów negatywnie oceniły stosowanie edukacji włączają-
cej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży odsetek
pedagogów specjalnych był przeciwny kształceniu tych uczniów w klasach
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ogólnodostępnych. Również znaczna liczba wychowawców nauczania ogólnego
była niekorzystnie nastawiona wobec idei włączania tych uczniów do swoich
klas. Wyjaśnieniem tego może być brak w przeprowadzonym badaniu argu-
mentu dodatkowego wsparcia i koniecznych zmian takiej sytuacji oraz fakt,
że nauczyciele stwierdzali niewystarczające przygotowanie do nauczania tych
uczniów.

Wiele dzieci i młodzieży nie manifestuje problemów z nauką aż do wczes-
nej fazy rozpoczęcia nauki szkolnej, dlatego mogą nie zdołać osiągnąć wyni-
ków poprzez nauczanie w sposób tradycyjny. Badanie ujawniło u nauczycieli
kształcenia ogólnego niewielki poziom świadomości tego problemu wynika
stąd potrzeba szkolenia, zarówno w kwestii właściwości specjalnych potrzeb
edukacyjnych, jak również innych rodzajów niepełnosprawności.

Strategie kształcenia ułatwiające dostęp do edukacji uczniów z niepełno-
sprawnością w Chinach i USA (s. 34−42)
Jane M. Williams, Lv Li

Artykuł przedstawia stanowiska autorów, zaprezentowane na Konferencji
USA Chiny (Pekin, czerwiec 2004 roku) poświęconej kształceniu uczniów ze
specjalnymi potrzebami. Autorzy dokonują przeglądu aktualnego stanu integra-
cji uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych w Chinach oraz
inicjatyw legislacyjnych w USA, mających umożliwić swobodny dostęp do
edukacji uczniom niepełnosprawnym.

W USA istnieją dwa najważniejsze akty prawne dotyczące wszystkich ucz-
niów są to Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) z 1997 roku
oraz No Child Left Behind Act (NCLB) z 2001 roku. Celem tych dwóch aktów
prawnych jest umożliwienie uczniom uzyskania niezależności, począwszy od
zdobycia edukacji, przez zatrudnienie i niezależne życie.

W Chinach legislacja podobna do wymienionych amerykańskich aktów
aktualnie nie istnieje. Jednakże, według informacji przedstawionych podczas
Konferencji w Pekinie, wychowawcy również próbują zastosować podobne
zalecenia w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, uczących się w szkołach
ogólnodostępnych. W tym kraju większość uczniów niepełnosprawnych (przede
wszystkim z wadami wzroku lub słuchu, niepełnosprawnością intelektualną czy
też niepełnosprawnych ruchowo) uczy się w szkołach specjalnych albo domach
opieki, jednak duża grupa uczniów niepełnosprawnych pobiera naukę w szko-
łach ogólnodostępnych.

By pomóc uczniom w ich edukacji, zarówno w Chinach, jak i w USA, pro-
gramy przygotowania nauczycieli i ich profesjonalnego dokształcania są projek-
towane pod kątem znajomości adaptacji i przystosowania programów do możli-
wości uczniów oraz ich potrzeb.



214 Przegląd czasopism

Ustawa IDEA stanowi, że uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w standar-
dowym systemie edukacji, mając ten sam program nauczania i rozwoju. Ponad-
to, zarówno IDEA, jak i NCLB wymagają, by uczniowie niepełnosprawni
uczestniczyli czynnie w nauce i osiągali te same standardy co wszyscy, otrzy-
mując wykształcenie o możliwie maksymalnym stopniu, odpowiednie i zgodne
z wymaganiami, uzyskiwane w możliwie jak najlepszych warunkach.

Ustawa IDEA określiła odpowiedzialność wychowawców kształcących
uczniów niepełnosprawnych w ramach edukacji ogólnodostępnej, definiując
specjalne przystosowanie nauczania jako: dostosowanie treści, metodologii oraz
sposobu kształcenia, zapewniające dostęp dziecka do programu, tak by mogło
ono spełnić standardy edukacyjne; odnosi się to do wszystkich dzieci. Przesu-
nięcie dzieci do szkół specjalnych jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy
natura bądź też stopień niepełnosprawności nie pozwala na edukację w szkole
ogólnodostępnej, nawet z użyciem dodatkowych pomocy i wsparcia.

Aktualne federalne regulacje w USA nie definiują warunków adaptacji,
dostosowań, modyfikacji czy też warunków zmian. Jedynym stanem, który
definiuje te trzy warunki, jest Arizona.

Istnieje wiele możliwości, by zmieniając sposób nauczania, dopomóc ucz-
niowi w uzyskaniu określonej wiedzy, jakiej się od niego wymaga. Definicje
ujmują te zmiany następująco:
a) adaptacje to odpowiednie zmiany w informacji, aktywności i możliwościach

zależnych od indywidualnych potrzeb; przykłady to np.: zmniejszenie obcią-
żenia czytaniem, zamiana rozdziału na konspekt, stosowanie diagramów,
szablonów, figur, książek z dużym drukiem, częściowy udział w zajęciach
itp. alternatywne środki;

b) dostosowania są odpowiednim przygotowaniem, które uwzględnia dostęp do
informacji, aktywności i szans; przykłady to np. książki nagrane na kasecie
lub płycie, komputerowe programy czytające, magnetofony, kalkulatory
dające uczniowi więcej czasu na konkretne działanie;

c) modyfikacje to różne standardy wypowiedzi ucznia bądź alternatywne sposo-
by demonstrowania zdobytej wiedzy; przykłady to używanie zindywidualizo-
wanych, zależnych od możliwości ucznia form: wypowiedź ustna zamiast
pisemnej, zrobienie konspektu zamiast napisania eseju, stworzenie listy
zamiast wypracowania, wybieranie raczej dbałości o poprawne wysławianie
się niż pisanie, jeśli uczeń ma z tym większy kłopot.
Jednak wyniki badań prowadzonych w USA wskazują, że ani nauczyciele

szkół ogólnodostępnych, ani pedagodzy specjalni nie wprowadzają w życie
potrzebnych modyfikacji i dostosowań. Mniej niż połowa wychowawców
kształcenia ogólnego, którzy uczyli 6 lat lub mniej, wzięła udział w kursie
adaptacji nauczania i dostosowania go do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
podczas swego przygotowania do zawodu nauczyciela. Badania prowadzone
przez agendę rządową dowiodły, że wielu nauczycieli nie posiada umiejętności,
by przystosowywać się do rozmaitych stylów uczenia w klasie i znaleźć alterna-
tywne podejścia w sytuacji, kiedy dziecko nie zdoła opanować materiału. Rów-
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nież w Chinach jedną z głównych barier włączania uczniów niepełnosprawnych
w system szkolenia ogólnodostępnego jest to, że nauczyciele nie zostali w tym
kierunku przeszkoleni.

Autorzy proponują jako jedno z możliwych rozwiązań wspomagania wy-
chowawców w ułatwieniu uczniom opanowania wymaganych treści nauczania,
z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego programu użycie pięciopunk-
towego schematu. Pierwszym krokiem w jego zastosowaniu jest ustalenie wraz
z uczniem jego szczególnych predyspozycji i cech osobowościowych. Krok
drugi to identyfikacja standardu i celów nauczania oraz zamierzonych rezulta-
tów. Trzecim krokiem jest określenie dodatkowych pomocy i usług, wsparcia,
koniecznych adaptacji i modyfikacji zawartości, metodologii albo sposobu
nauczania za pomocą pięciopunktowego schematu:
a) ustawienia środowiska nauki konieczne zmiany w sposobie nauczania

bądź w klasie, by bardziej zainteresować ucznia materiałem prezentowanym
podczas lekcji;

b) selekcja materiałów w celu jak najlepszego ich wykorzystania przez ucznia;
c) prezentacja materiałów tak, by treści programowe trafiły do każdego ucznia;
d) tryb odpowiedzi w celu sprawdzenia stopnia opanowania materiału;
e) ocena wiedzy ucznia indywidualny system ewaluacji.

W artykule zaprezentowano sposób zastosowania tego schematu na przykła-
dzie studium przypadku Kitty, uczennicy III klasy, która urodziła się z poraże-
niem mózgowym, do tego ma kłopoty ze słyszeniem, trudności z czytaniem
i pisaniem, ograniczone możliwości wzrokowe. Porusza się na wózku inwalidz-
kim. Celem jest włączenie Kitty w tryb nauczania ogólnego.

Autorzy sugerują, że ta struktura może pomóc nauczycielom w określeniu
najodpowiedniejszych i najefektywniejszych adaptacji, dostosowań czy modyfi-
kacji, by wykorzystać je w nauczaniu w szkole ogólnodostępnej. Autorzy suge-
rują także, że ten schemat jest uniwersalny i przydatny dla uczniów z wszystki-
mi typami niepełnosprawności, w każdym wieku i na wszystkich stopniach
nauczania.

Edukacja włączająca a kraje rozwijające się: przypadek Bangladeszu
(s. 43−47)
Gholam Kibria

Celem artykułu było zbadanie argumentów za i przeciw edukacji włączającej
na podstawie istniejących dowodów i przy wykorzystaniu aktualnie dostępnego
systemu oświaty w Bangladeszu.

Ruch „edukacji włączającej” zyskał na znaczeniu w dwóch ostatnich deka-
dach, szczególnie w USA oraz innych krajach zachodnich. Większość z tych
krajów włączyła go w swój system edukacyjny. Edukacja włączająca dotarła
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również do niektórych krajów Trzeciego Świata. Co istotne, część krajów
rozwijających się ustanowiła zapisy chroniące prawo do edukacji i opieki dzieci
z niepełnosprawnością.

Rząd Bangladeszu, po uchwaleniu ustawy o opiece nad niepełnosprawnymi
(Bangladesh Disability Welfare Act) w roku 2001, przyjął plany kształcenia
większej liczby dzieci z niepełnosprawnością w ramach edukacji włączającej,
w klasach wraz z ich zdrowymi rówieśnikami.

Niezwykle istotne jest prawidłowe wdrożenie edukacji włączającej we właś-
ciwej formie, gdyż inaczej może ona bardziej zaszkodzić niż pomóc dzieciom
niepełnosprawnym. Kluczową kwestią edukacji włączającej jest konieczność
zindywidualizowanego podejścia do unikalnych potrzeb każdego dziecka,
z uwzględnieniem wykorzystania dodatkowych możliwości oraz konieczności
szkolenia nauczycieli.

„Włączanie” jest strategią umieszczania dzieci niepełnosprawnych w klasach
szkoły ogólnodostępnej, przy wykorzystaniu odpowiedniego wsparcia, by zreali-
zować ich potrzeby edukacyjne. Pojęcie „edukacja włączająca” zostało zdefi-
niowane w różny sposób w różnych krajach w USA jest to idea kształcenia
uczniów niepełnosprawnych wraz ze zdrowymi rówieśnikami w jak najwięk-
szym możliwym stopniu, zgodnie z założeniami jak najmniej restrykcyjnego
środowiska (Least Restrictive Environment LRE). Jednakże terminem najczęś-
ciej używanym, by opisać programy edukacji włączającej, jest integracja. Ogól-
ne założenia edukacji są obecnie związane z zasadami LRE i dotyczą większoś-
ci dzieci w wieku szkolnym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Argumenty za wprowadzeniem edukacji włączającej są następujące: blisko
90% dzieci niepełnosprawnych może się uczyć w ramach systemu edukacji
ogólnej, jeśli jest on przygotowany na ich przyjęcie; jest to rozwiązanie ekono-
micznie tańsze od utrzymywania kosztownego systemu „specjalnej edukacji”;
istnieją także prawne warunki jego zastosowania.

Celem włączenia jest pomoc osobie niepełnosprawnej w pełnym funkcjono-
waniu w większej społeczności; zawiera się w tym także rozwój pozytywnego
nastawienia wobec osób niepełnosprawnych. W ramach tego systemu dzieci ze
specjalnymi potrzebami mogą (w niektórych dziedzinach) lepiej angażować się
w naukę oraz towarzysko.

Istnieją także przeszkody we wdrażaniu tego rodzaju działań edukacyjnych
w Bangladeszu negatywne nastawienie obywateli, duże koszty, bariery w do-
stępie do szkół, wielkość klas, brak odpowiednio przygotowanych nauczycieli,
dyskryminacja, brak rozpoznania potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Ułatwieniem mogą być: rozwój pozytywnego nastawienia społeczeństwa
wobec ludzi niepełnosprawnych, włączenie się w implementację tego systemu
przedstawicieli środowisk naukowych, wczesna interwencja, pozytywne modele
zachowań, odpowiednie dostosowanie oraz wprowadzanie adekwatnych praw,
zmiana systemu edukacji, zaangażowanie rodziców, przygotowanie wykwalifi-
kowanych nauczycieli i rozwój instrumentów szacowania oraz identyfikacji
dzieci z niepełnosprawnością.
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Według oficjalnej oceny (PEDP II Macro Plan) w Bangladeszu żyje około
1,6 miliona dzieci niepełnosprawnych, z czego mniej niż 15% dzieci pobiera
naukę w szkołach lub klasach specjalnych. Specjalne programy edukacyjne,
które są aktualnie dostępne w 64 szkołach, są przeznaczone dla ściśle określo-
nych kategorii dzieci (z problemami z widzeniem, słyszeniem oraz z niepełno-
sprawnością intelektualną) i stosowane w ramach zajęć szkół bądź klas specjal-
nych, jednak w żaden sposób nie mogą zostać określone jako edukacja włącza-
jąca. Także programy szkolenia nauczycieli istnieją jedynie dla trzech wymie-
nionych kategorii niepełnosprawności. Nie istnieje żaden program szkolenia
nauczycieli, przygotowujący do pracy z dziećmi z innymi kategoriami niepełno-
sprawności w ramach edukacji włączającej. Główny problem leży w identyfi-
kacji i oszacowaniu liczby takich dzieci.

Autor proponuje 7 kroków w celu wprowadzenia edukacji włączającej
w Bangladeszu:
1. Wsparcie idei edukacji włączającej ze strony władz państwowych, dyrek-

torów centrów szkolenia nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i śred-
nich, organizowanie seminariów oraz szkoleń.

2. Dostępność brak barier komunikacyjnych i architektonicznych.
3. Modyfikacja szkolnych programów nauczania, wprowadzenie większej ich

elastyczności w celu przystosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
4. Korekty w programach kształcenia nauczycieli z powodu dotkliwego

braku pedagogów specjalnych jedną z opcji może być dodanie pewnych
podstawowych komponentów, dotyczących edukacji włączającej, do progra-
mów kształcenia nauczycieli.

5. Kursy przygotowawcze dla nauczycieli obecnie nauczyciele nie mają żad-
nej orientacji w dziedzinie edukacji włączającej. Autor proponuje jako
opcję organizowanie w najbliższych latach warsztatów i seminariów na
wszystkich szczeblach administracji Bangladeszu, najpierw dla kadry kierow-
niczej w resorcie oświaty i opieki społecznej, która następnie przekazywała-
by wiedzę nauczycielom.

6. Wprowadzenie projektów pilotażowych wytypowanie szkół wdrażających
edukację włączającą w wielu miejscowościach w całym Bangladeszu (pod
warunkiem przygotowania nauczycieli).

7. Powołanie centrów informacyjnych sednem edukacji włączającej jest
zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego dziecka niepełnospraw-
nego. Bangladesz nie ma możliwości szybkiego wyszkolenia odpowiedniej
liczby nauczycieli, stąd ustanowienie centrum informacyjnego w każdej
najmniejszej jednostce administracyjnej może służyć potrzebującym poprzez
poradnictwo, konsultacje oraz wspieranie nauczycieli i rodziców, organizację
profesjonalnych kursów, zwiększanie świadomości rodzin.
Wielu rodziców oraz profesjonalistów ma zastrzeżenia co do idei włączania

wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach do klas edukacji ogólnodostępnej.
Niektórzy pedagodzy specjalni oraz rodzice obawiają się, że obecny system nie
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sprosta konieczności zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów niepełno-
sprawnych, wielu z nich będzie wymagało zindywidualizowanych form naucza-
nia i dokładnego kształcenia, co jest niezmiernie trudne do realizacji w szkole
ogólnodostępnej. Przygotowanie nauczycieli do spełnienia wymogów edukacji
włączającej jest warunkiem sine qua non efektywnego stosowania tej formy
nauczania. Dodatkowo, konieczne jest pozytywne nastawienie społeczeństwa
do edukacji osób niepełnosprawnych w tej formie, z uwagi na duże koszty
związane z tym projektem. Istotny jest lobbing zainteresowanych obywateli
oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak również podjęcie wspólnych
starań na poziomie całego społeczeństwa w celu efektywnego wprowadzania
edukacji włączającej w Bangladeszu, podobnie jak w każdym z krajów rozwi-
jających się.

Praktyka (Praxis)

Sekcja PRAXIS w Journal of the IASE sugeruje czytelnikom, by jak naj-
szybciej zastosowali strategie opisane w artykułach w swoich klasach. Opisywa-
ne metody i strategie mogą być nowymi i unikalnymi pomysłami bądź też
działaniami już praktykowanymi.

Artykuł „Kształcenie samokontroli u uczniów” jest przedrukiem z Journal of
the IASE, Vol. 3, Nr 1, podanym przykładowo.

Kształcenie samokontroli u uczniów (s. 48−50)
Sherrie Bettenhausen, Ph.D., Joan Thomas, M.A.

Od nauczycieli oczekuje się, by byli odpowiedzialni za społeczne zachowa-
nia uczniów podczas ich pobytu w klasie, jednakże zmniejsza to czas, jaki
mogą przeznaczyć na bezpośrednie nauczanie. Również podczas zajęć z więk-
szą grupą uczniów niektóre złe zachowania mogą pozostać niezauważone.
Kiedy uczeń pozna sposoby kierowania własnym postępowaniem, nauczyciel
może poświęcać więcej czasu na rzeczywistą naukę, bez konieczności ciągłej
obserwacji zachowania wychowanków.

Samokontrola (self-monitoring) pozwala uczniom na bycie świadomymi
swego zachowania oraz na dostrzeganie poprawy, umożliwia nauczenie ich
brania odpowiedzialności za własne postępowanie, zarówno pozytywne, jak
i negatywne.

Elementem wstępnym jest dyskusja z uczniem, wzbudzająca jego chęć do
nauczenia się nowych zachowań bądź zmiany zachowań niekorzystnych. Zdefi-
niowanie, w toku rozmów z uczniem, natury oraz zakresu problemu w jego
postępowaniu, wykazanie różnic pomiędzy zachowaniem pożądanym i niedo-
puszczalnym oraz wyraźne określenie zachowań pożądanych jest pierwszym
elementem nauczenia samokontroli.
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System samokontroli powinien być łatwy w użyciu, uczeń powinien mieć
możliwość wyboru formy zapisywania swych spostrzeżeń w jak najprostszy
sposób, o wybranych przez siebie porach.

W początkowym okresie nauczyciel powinien monitorować zachowanie
ucznia dość często, omawiać z nim wszelkie kwestie niejasne. Istotny jest
wybór przez ucznia formy nagrody za poprawę zachowania może to być po-
chwała, poinformowanie rodziców, wydanie certyfikatu bądź napisanie listu do
znajomego.

Po pewnym czasie od wdrożenia samokontroli należy sprawdzać jej działanie
u ucznia, dokonać ewentualnej korekty, wskazać błędy. Po osiągnięciu sukcesu
można stopniowo rezygnować z samokontroli, zmniejszając jej intensywność
bądź zamieniając na wsparcie w działaniach oraz stosując zachęty do dalszych
wysiłków w kontrolowaniu swego postępowania.

Samokontrola może być bardzo korzystna dla ucznia, nie przeszkadza innym
uczniom, może odegrać rolę w zwiększeniu efektywności nauki.
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Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD) jest dwumiesięcz-
nikiem, którego redaktorem naczelnym jest Gary B. Mesibov z Uniwersytetu
Północnej Karoliny w Chapel Hill. Czasopismo wydawane jest od 1972 roku.
Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Leo Kanner, amerykański psychia-
tra, który jako pierwszy wyodrębnił autyzm u dzieci jako zespół chorobowy.

Czasopismo JADD jest poświęcone wszystkim zaburzeniom rozwojowym
okresu dzieciństwa i nie ogranicza się tylko do autyzmu i schizofrenii. Publiko-
wane są w nim artykuły, które poruszają następujące zagadnienia: 1) ekspery-
mentalne badania nad biochemicznymi, neurologicznymi i genetycznymi aspek-
tami zaburzeń; 2) wpływ prawidłowego (typowego) rozwoju na przebieg zabu-
rzonych procesów; 3) wpływ czynników społecznych i grupowych na zaburzone
zachowanie jednostek; 4) empiryczne badania oraz studia przypadków prezentu-
jące różnorodne formy terapii i programy wczesnej interwencji uwzględniające
ich aspekty behawioralne, biologiczne, edukacyjne i społeczne; 5) diagnoza
i klasyfikacja zaburzeń odzwierciedlająca aktualną wiedzę.

Omawiane zagadnienia prezentowane są w różnej formie: 1) empiryczne
badania i prace oryginalne; 2) teoretyczne prace przeglądowe; 3) krytyczne
i polemiczne analizy przeprowadzonych dotychczas badań lub stosowanych
metod terapii; 4) studia przypadków, w których przedstawione jest nowe spoj-
rzenie na badanego i omówiony jest związek z innymi wynikami badań.

W 2004 roku ukazało się sześć numerów JADD, w których opublikowano
ponad 60 artykułów.

Number 1

Jest to numer specjalny, w całości poświęcony problemom metodologii
badań prowadzonych nad autyzmem. Poszukiwanie lepszych procedur, strategii
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doboru (dopasowywania) grup badawczych jest jednym ze wskaźników świad-
czących o stopniu zaawansowania badań nad autyzmem i w dużym stopniu
efektem coraz większej integracji tej dziedziny z psychopatologią rozwojową.
Zastosowanie podejścia rozwojowego w badaniach nad zaburzeniami rozwoju
było konieczne ze względu na wprowadzenie wieku umysłowego jako kryte-
rium doboru grup badawczych złożonych zarówno z osób niepełnosprawnych
intelektualnie, jak i z autyzmem. Dobór badanych osób ze względu na wiek
umysłowy zaczął być szeroko stosowany wraz z pojawieniem się psychopatolo-
gii rozwojowej, w połowie lat 80. Ostatnio badacze zajmujący się problematyką
autyzmu i innych zespołów sprzężonych z niepełnosprawnością intelektualną
zaczęli interesować się problemami koncepcji, metodologii, analizy statystycz-
nej oraz możliwościami interpretacyjnymi uzyskanych wyników badań, które są
efektem stosowania różnych strategii dopasowywania grup badawczych. Konse-
kwencją tych rozważań jest seria artykułów, które mają się przyczynić do
szerszej dyskusji na temat strategii dopasowywania grup w badaniach nad
autyzmem. Zaprezentowane artykuły różnią się istotnie w podejściach, rozważa-
niach i formułowanych sugestiach. Ich różnorodność, pomimo początkowego
wspólnego punktu odniesienia, podkreśla złożoność tych zagadnień w badaniach
nad autyzmem. Różnice nie ograniczają się do wyboru strategii, a odnoszą się
szerzej do celu badań, wyznaczonych zadań oraz przyjętych parametrów dopa-
sowywania grup badawczych.

Ten numer JADD rozpoczynają dwa artykuły, które są ważne ze względu na
określenie podstawowych problemów występujących w aktualnie stosowanych
strategiach doboru grup.

Mervis i Klein-Tasman, autorzy artykułu Methodological issues in group-
-matching designs: levels for control variable comparisons and measurement
characteristics of control and target variables (s. 7−17), rozszerzają współczes-
ne prace współautorstwa Mervisa i Robinsona (1999, 2000) na ten temat, ponie-
waż krytykują strategie doboru grup oparte na statystyce. Zajmują się wyborem

poziomów dla porównań zmiennej kontrolnej, propagują zastosowanie przeli-
czeń wyników surowych i standardowych, nie odpowiedników wiekowych
w ocenie relacji między grupą kontrolną i eksperymentalną. Opisują użytecz-
ność pojęć wrażliwość i specyficzność, które są zapożyczone z teorii detekcji
sygnałów (signal detection theory) w celu przyporządkowania badanych osób
do grupy eksperymentalnej.

Dwuczęściowa krytyka Mottrona zawarta w artykule Matching strategies in
cognitive research with individuals with high-functioning autism current prac-
tices, instrument biases, and recommendations (s. 19−27), dotycząca stosowania
strategii dopasowywania w badaniu wysoko funkcjonujących osób z autyzmem,
zaczyna się metaanalizą, która pozwala na połączenie wyników pochodzących
z kilu badań i na określenie, czy pojawiają się w nich znaczące trendy. Autor
przeanalizował 133 badania naukowe (przeprowadzone w latach 1999−2002)
dotyczące funkcjonowania poznawczego i behawioralnego osób z autyzmem,
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w których zastosowano grupy porównawcze. Głównie obejmowały one osoby
wysoko funkcjonujące (średni iloraz inteligencji wynosił 84,7 pkt) w okresie
dorastania (średni wiek życia wynosił 14,4 lat). Z przeglądu wynika, że naj-
częściej stosowanym kryterium doboru grup był iloraz inteligencji (51,2%).
Natomiast najczęściej używanymi narzędziami, za pomocą których określano
poziom funkcjonowania intelektualnego badanych, okazały się testy Wechslera
(46,9%), Obrazkowy test słownikowy (22,3%) oraz test matryc Ravena (16,9%).
W drugiej części artykułu autor przedstawił wyniki badań własnych, z których
wynika, że osoby z autyzmem uzyskują wyższe wyniki w zakresie ilorazów
rozwoju przy zastosowaniu Obrazkowego testu słownikowego oraz w mniej-
szym stopniu testu matryc Ravena niż w testach Wechslera. Wyniki uzyskane
w tych różnych testach są w znacznym stopniu podobne jak u dzieci o typo-
wym rozwoju. Autor podkreśla, że różnice międzygrupowe mogą wpływać na
błędne interpretacje uzyskanych wyników badań.

Seria kolejnych czterech artykułów zawiera dyskusję dotyczącą znaczenia
specyfiki porównywanych grup badawczych w procesie dopasowywania.

Hodapp, autor artykułu Studying interactions, reactions, and perceptions:
Can genetic disorders serve as behavioral proxies? (s. 29−34), pionier rozwojo-
wego podejścia do niepełnosprawności intelektualnej, zwrócił uwagę na obej-
mowanie badaniami osób reprezentujących określone zespoły genetyczne, takie
jak np.: zespół Downa, zespół Williamsa, zespół Prader-Willi. Osoby z tymi
zespołami charakteryzują się specyficznymi profilami zdolności, cechami oso-
bowości i problemami w zachowaniu. Hodapp podkreśla, że należy wziąć pod
uwagę bezpośredni wpływ zespołu lub zaburzenia na funkcjonowanie badanych,
jak również pośredni wpływ, który obejmuje reakcje innych na zachowania
wynikające z etiologii zaburzenia. Ogólność i specyficzność tych wpływów
powinna być podstawą w procesie dopasowywania grup badawczych. Grupy
z określonymi zespołami genetycznymi pomagają nam zrozumieć naturę i me-
chanizmy reakcji i zachowań innych osób.

Shaked i Yirmiya w artykule Maching procedures in autism research: evi-
dence from meta-analytic studies (s. 35−40) dostarczają empirycznego wglądu,
który ułatwia zrozumienie związku między cechami charakterystycznymi bada-
nej grupy oraz ich użyteczności w strategii dopasowywania. Autorzy omawiają
serie metaanaliz, w których osoby z autyzmem porównywane są z innymi
badanymi osobami w różnych aspektach. Ich różnorodne analizy podkreślają
użyteczność doboru grup porównawczych oraz strategii dopasowywania zależnie
od formułowanych celów badawczych.

Pojęcie specyficznego związku między grupami porównawczymi a pytania-
mi i celami postawionymi w badaniu znajduje oddźwięk w dyskusji podjętej
przez Seltzer i in. w artykule Comparison groups in autism family research:
Down syndrome, fragile X syndrome, and schizophrenia (s. 41−48). Autorzy
dążą do zrozumienia doświadczeń rodzin osób z autyzmem. Szczególnie sku-
piają się na aspektach metodologicznych prowadzonych w tym obszarze badań
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porównawczych. Z jednej strony są to badania dotyczące wpływu rodziny na
funkcjonowanie dzieci z autyzmem oraz wzajemnie, wpływu tych dzieci na
funkcjonowanie rodzin. Oprócz analiz wewnątrzrodzinnych prowadzi się bada-
nia porównujące funkcjonowanie rodzin dzieci z autyzmem z rodzinami dzieci
o innych zaburzeniach rozwoju (jak zespół Downa, zespół kruchego chromoso-
mu X, schizofrenia). Autorzy podkreślają, że specyficzne cechy charakterystycz-
ne dla każdego zaburzenia rozwoju są użyteczne dla prowadzonych badań
porównawczych w pewnych aspektach, ale ograniczają lub wykluczają porów-
nania z innymi. Z kolei Szatmari, Zwaigenbaum i Bryson w artykule Conduc-
ting genetic epidemiology studies of autism spectrum disorders: issues in match-
ing (s. 49−57) wykorzystują te zagadnienia do badania uwarunkowań genetycz-
nych i podkreślają udział strategii dopasowywania grup do badań nad rodziną,
które są związane z autyzmem, np. niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia
psychiczne oraz zespoły, którym towarzyszą cechy o charakterze autystycznym.

W końcowej serii artykułów autorzy proponują alternatywne strategie w sto-
sunku do obecnie stosowanych procedur doboru grup badawczych. Zarówno
Charman w artykule Matching preschool children with autism spectrum disor-
ders and comparison children for language ability: metodological challenges
(s. 59−64), jak i Burack i in. w artykule On mosaics and melting pots: concep-
tual considerations of comparison and matching strategies (s. 65−73) opowia-
dają się za stosowaniem strategii dopasowywania grup badawczych, a odrzucają
pojęcie idealnego dopasowania. Natomiast Tager-Flusberg w artykule Strategies
for conducting research on language in autism (s. 75−81) oraz Jarrold i Brock
To match or not to match? Methodological issue in autism-related research
(s. 81−87) sugerują, że badacze mogliby wziąć pod uwagę metodologie, w któ-
rych nie ma strategii dopasowywania grup badawczych. Charman koncentruje
się na dzieciach w wieku przedszkolnym z autyzmem i bez autyzmu, biorąc
pod uwagę jako kryterium doboru ich poziom zdolności językowych i umiejęt-
ność posługiwania się językiem. Podkreśla kluczowość deficytów i dysfunkcji
w porozumiewaniu się w diagnozie autyzmu oraz w diagnozie innych zaburzeń
rozwoju oraz omawia trudności w doborze grup badawczych, które wynikają ze
specyfiki profilów rozwoju językowego poszczególnych grup osób. Poszukiwa-
nie tej czy innej metody pomiaru, która jest „najlepszym” lub „najbardziej
prawdziwym” odzwierciedleniem kompetencji językowych dziecka, jest odrzu-
cane na rzecz wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji oraz elastycz-
ności przy doborze składu badanych grup. Burack, Iarocci, Flanagan i Bowler
są również zwolennikami zastosowania wielu kryteriów doboru grup oraz wpro-
wadzają pojęcie bardziej precyzyjnych metod dopasowania, które są ściśle
powiązane z zadaniem eksperymentalnym. Uważają, że ten rodzaj konserwa-
tywnego podejścia jest najlepszym sposobem ochrony przed zamieszaniem,
które mogłoby wyniknąć z a priori ustalonych różnic pomiędzy osobami
z autyzmem i bez autyzmu. Tager-Flusberg podkreśla ważność metodologicz-
nych problemów związanych z dużym zróżnicowaniem populacji osób z autyz-
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mem, częstym występowaniem u nich niepełnosprawności intelektualnej, zacho-
dzących w czasie zmian rozwojowych oraz małych lub słabo określonych
i zdefiniowanych grup. W odpowiedzi wysuwa alternatywne podejście, które
uwzględnia różnice pomiędzy badanymi w danej grupie w zakresie funkcjono-
wania językowego, które jest związane z odrębnym fenotypem językowym
badanych podgrup. Jarrold i Brock również kwestionują użyteczność strategii
dopasowywania ze względu na niejasne związki między podstawami pomiaru
stosowanymi w doborze grup a poziomem wykonania zadań eksperymental-
nych. Jako alternatywę proponują użycie technik analizy regresji, które pozwa-
lają badaczom uzyskać odpowiedź na pytania o wpływie zmiennych niezależ-
nych na przebieg danego zjawiska.

Number 2

W artykule Effects of a computer-based intervention program on the com-
municative functions of children with autism (s. 95−115) Hetzorni i Tannous
przedstawili zastosowanie systemu interwencji opartego na wykorzystaniu
komputera w celu poprawienia zdolności komunikowania się u dzieci z autyz-
mem. W tym badaniu łączy się wspomagane systemy komunikacji z coraz
bardziej skomplikowanymi, wyrafinowanymi technikami wykorzystującymi
komputery. Ma to na celu ułatwienie i zwiększenie zaangażowania w proces
komunikacji i osiągnięcie wyższego poziomu zdolności komunikowania się
u badanych.

Następny artykuł, napisany przez O’Connor i Klein, Exploration of strateg-
ies for facilitating the reading comprehension of high-functioning students with
autism spectrum disorders (s. 115−129) ocenia trzy podejścia i sposoby popra-
wiania umiejętności rozumienia czytanego tekstu u osób z autyzmem. Najbar-
dziej skuteczne okazują się podejścia, które wykorzystują oprogramowanie
komputerowe.

De Bildt i in. w artykule Interrelationship between Autism Diagnostic Obser-
vation Schedule-Generic (ADOS-G), Autism Diagnostic Interview-Revised
(ADI-R), and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV-TR) classification in children and adolescents with mental retardation
(s. 129−139) poruszają problem różnych podejść i propozycji do diagnozy
funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelek-
tualną. Niewiele jest wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych umożli-
wiających rozpoznanie autyzmu oraz odróżnianie go od innych zaburzeń rozwo-
jowych. Ten fakt bardzo utrudnia proces diagnozowania. Diagnoza opiera się
głównie na informacjach zdobytych dzięki metodom klinicznym. Wywiad
Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) oraz wystandaryzowany schemat
obserwacji zachowań społecznych pod kątem autyzmu Autism Diagnostic
Observation Schedule-Generic (ADOS-G) są najszerzej i najczęściej stosowany-
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mi wystandaryzowanymi narzędziami do diagnozy całościowych zaburzeń
rozwojowych (Pervasive developmental disorder, PDD). Związek między
ADI-R, ADOS-G oraz klasyfikacją kliniczną był badany w grupie 184 dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Badania te sprawdzały zwią-
zek między ADI-R i ADOS-G oraz między tymi narzędziami i kliniczną klasy-
fikacją DSM-IV-TR w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zgodność między ocenami, wynikami uzyskanymi za pomocą ADI-R oraz
ADOS-G okazała się zadowalająca. Również związek między tymi narzędziami
i kliniczną klasyfikacją DSM-IV-TR jest zadowalający. Obydwa narzędzia
wydają się mieć duże znaczenie w procesie diagnostycznym całościowych
zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Ponieważ narzędzia te są stosunkowo nowe, istnieje potrzeba przeprowadze-
nia większej liczby badań, które objęłyby jeszcze inne podgrupy badanych, np.:
starsze dzieci/dorośli, dzieci z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
niż autyzm, dzieci z zaburzeniami języka, gorzej funkcjonujące dzieci i mło-
dzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W artykule Performance on Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery Subtests Sensitive to Frontal Lobe Function in people with autistic
disorder: Evidence from the Collaborative Programs of Excellence in Autism
Network (s. 139−151), który jest efektem Sieciowego Programu Współpracy
i Doskonalenia badań nad autyzmem (Collaborative Programs of Excellence in
Autism Network CPEA), Ozonoff i in. prezentują wyniki badań nad funkcjo-
nowaniem płatów czołowych u osób z autyzmem. Zastosowano w nich innowa-
cyjne, komputerowe testy neuropsychologiczne. Okazało się, że osoby z autyz-
mem w porównaniu z grupą kontrolną osób o typowym rozwoju przejawiają
zaburzenia w funkcjach wykonawczych i trudności w sprawnym, skutecznym
planowaniu aktywności. Jak odnotowano, wyniki te mają ważne implikacje dla
zrozumienia aspektu neuropsychologicznego zaburzeń autystycznych i roli
różnic w funkcjach wykonawczych. Aktualne badania obrazujące funkcjonowa-
nie i strukturę mózgu, jak również badania z zakresu neuropatologii i neuro-
psychologii, dostarczają dowodów empirycznych, świadczących o roli płatów
czołowych w poziomie funkcjonowania osób z autyzmem. Autorzy postulują
dalsze prowadzenie badań w tym obszarze.

Bradley, Summer, Wood i Boryson w artykule Comparing rates of psychia-
tric and behavior disorders in adolescents and young adults with severe intel-
lectual disability with and without autism (s. 151−163) koncentrują się na
bardzo ważnym problemie dotyczącym wskaźników rozpowszechnienia zabu-
rzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u młodzieży i młodych dorosłych ze
znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (I.I. ≤ 40) i z autyzmem
oraz bez autyzmu. Zbadano małą grupę (8 mężczyzn i 4 kobiet) z diagnozą
autyzmu i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz odpo-
wiednio dobraną pod względem płci, wieku życia i niewerbalnego ilorazu
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inteligencji grupę kontrolną. Okazało się, że osoby z autyzmem są szczególnie
podatne na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zespoły
organiczne oraz stereotypie/tiki, które często współwystępują z autyzmem.

Baron-Cohen i Wheelwright, autorzy The empathy quotient: an investigation
of adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, and normal sex
differences (s. 163−177), badali poziom empatii u dorosłych osób z zespołem
Aspergera i wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. Zdolność do empatii
jest podstawowym i niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania
społecznego, a pomimo to jest niewiele narzędzi do pomiaru funkcjonowania
w tym obszarze. W tym artykule autorzy dokonali przeglądu psychologicznych
teorii empatii oraz stosowanych narzędzi pomiaru. Okazuje się, że dotychczas
stosowane narzędzia nie zawsze koncentrowały się wyłącznie na badaniu
empatii. Autorzy zaprezentowali nowe narzędzie do badania empatii kwestio-
nariusz samopisu Empathy Quotient (EQ), który jest stosowany wobec do-
rosłych osób o prawidłowym funkcjonowaniu intelektualnym. Składa się on
z 40 zadań i 20 zadań dodatkowych/kontrolnych. Za jedno zadanie badany
może otrzymać 2, 1, 0 punktów, tak więc maksymalnie może uzyskać 80 punk-
tów, a minimum 0 punktów. W pierwszym badaniu wzięło udział 90 osób
(65 mężczyzn i 25 kobiet) z zespołem Aspergera (Asperger syndrome, AS) oraz
wysoko funkcjonujących osób z autyzmem (High-functioning autism, HFA),
które w ocenie klinicznej wykazywały deficyty w zdolności do empatii. Okaza-
ło się, że dorośli z AS/HFA uzyskali istotnie niższe ilorazy empatii (EQ) niż
osoby z grupy kontrolnej (65 mężczyzn i 25 kobiet) dobrane odpowiednio
pod względem wieku. Badani dorośli z AS/HFA w 81% uzyskali z 80 możli-
wych punktów 30 i poniżej w porównaniu z 12% osób z grupy kontrolnej.
W drugim badaniu, które objęło 197 dorosłych osób z ogólnej populacji, cho-
dziło o sprawdzenie ewentualnych różnic płciowych w zakresie zdolności do
empatii. Wykazano, że kobiety uzyskują wyższe ilorazy empatii. W grupie
badanych osób z AS/HFA wykazano zarówno deficyty empatii, jak i potwier-
dzono różnice płciowe występujące w ogólnej populacji.

Gustaffson i Papliński w artykule Self-organisation of an artificial neural
network subjected to attention shift impairments and familiarity preference,
characteristics studied in autism (s. 189−199) skoncentrowali się na specyfice
trudności w funkcjonowaniu uwagi u osób z autyzmem. Przedstawili oni model
funkcjonowania uwagi z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych z zało-
żeniem, że reprezentacje pamięciowe przechowywane są w postaci złożonej
sieci wzajemnych relacji i skojarzeń. Powiązania między pojęciami przedsta-
wione są jako operacje. Model powstał, aby odwzorować różne aspekty ośrod-
kowego układu nerwowego; jest szczególnie istotny zarówno z punktu widzenia
teoretycznego, jak i empirycznego. Dzięki niemu można formułować hipotezy
testowe do dalszych badań nad funkcjonowaniem uwagi u osób z autyzmem.

Dyches i in. w artykule Multicultural issues in autism (s. 211−223) poruszyli
bardzo interesujący, ale rzadko poddawany badaniom problem wielokulturo-
wych aspektów autyzmu. Celem autorów było przeanalizowanie tego zagadnie-
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nia i sformułowanie pytań, a nie udzielenie odpowiedzi na nie. Postulują po-
trzebę prowadzenia dalszych badań nad adaptacją wielokulturowych rodzin
osób z autyzmem. Fachowa literatura dostarcza wielu dowodów na to, że osoby
z autyzmem prezentują liczne problemy w funkcjonowaniu społecznym, komu-
nikacji i zachowaniu, które stanowią wyzwanie dla ich rodzin i osób świadczą-
cych profesjonalne usługi. Jednak rzadko zauważa się uwarunkowania kultu-
rowe rodzin wychowujących dziecko z autyzmem. Autorzy zwracają uwagę na
problemy adaptacji rodzin, które stanowią mniejszość w panującej kulturze.

Paul i in. w artykule Adaptive behavior in autism and pervasive developmen-
tal disorder Not Otherwise Specified: Microanalysis of score on the Vineland
Adaptive Behavior Scales (s. 223−229) dokonali charakterystyki poziomu wyko-
nania zadań wchodzących w skład Vinelandzkiej Skali Zachowania Przystoso-
wawczego S.S. Sparrow i in., która jest znacznie zmodyfikowaną i uwspółcześ-
nioną wersją Skali Dojrzałości E.A. Dolla. Skala składa się z czterech kategorii
wchodzących w skład zachowania przystosowawczego. Są to: Komunikacja
(ekspresja, recepcja), Umiejętności Życia Codziennego, Uspołecznienie i Moto-
ryka. Celem tych badań było przeprowadzenie szczegółowej analizy różnic
w funkcjonowaniu adaptacyjnym dzieci z diagnozą autyzmu i PDD-NOS (Per-
vasive developmental disorder Not Otherwise Specified, PDD-NOS). Zbadano
40 dzieci w wieku od 4 do 11 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim i umiarkowanym. Wyniki tych badań wskazują, że głównym obszarem
różnic między badanymi dziećmi była ekspresja werbalna (komunikacyjna),
szczególnie poprawne zastosowanie składni i morfologii oraz pragmatyczne
użycie języka. Problemem było również inicjowanie rozmowy i wymiana in-
formacji.

W ostatnim artykule tego numeru pt. Cognitive processing of own emotions
in individuals with autistic spectrum disorder and their relatives (s. 229−237)
Hill, Berthoz i Frith opisali trudności w rozwoju emocjonalnym osób z autyz-
mem. Zbadali za pomocą skali samooceny 27 wysoko funkcjonujących doros-
łych osób z autyzmem (w tym 20 osób z zespołem Aspergera) oraz 49 osób
spokrewnionych z nimi 25 matek, 16 ojców, 2 braci, 2 siostry, 2 dziadków
i 35 dorosłych z grupy kontrolnej, używając Toronto Alexithymia Scale
(TAS-20) oraz Kwestionariusz Depresji Becka. Okazało się, że osoby z autyz-
mem są istotnie bardziej zaburzone w zakresie regulacji emocji, ekspresji oraz
zdolności ich odczytywania i są bardziej depresyjne niż grupa kontrolna i osoby
z nimi spokrewnione.

Number 3

Artykuły zawarte w tym numerze JADD poruszają ważne zagadnienia teore-
tyczne i praktyczne związane z diagnozą oraz z funkcjonowaniem poznawczym,
społecznym i interpersonalnym badanych osób. Pozwalają lepiej zrozumieć
specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem oraz wypracować właściwe formy
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edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do ich specyficznych potrzeb.
Może to stworzyć szansę osobom z autyzmem na niezależne życie w miarę ich
możliwości.

Trzy z prezentowanych artykułów przybliżają i pozwalają lepiej zrozumieć
problemy diagnostyczne i praktyczne. Goldstein i Schweibach w The Comorbi-
dity of Pervasive Developmental Disorder and Attention Deficit Hyperactivity
Disorder: Results of a retrospective chart review (s. 329−341) omawiają współ-
występowanie całościowych zaburzeń rozwojowych (Pervasive developmental
disorder, PDD) z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi (Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD). Stanowi to często
problem w diagnozie różnicowej, ponieważ w PDD zazwyczaj występuje
wzmożona aktywność, którą trudno odróżnić w indywidualnym przypadku, czy
jest częścią zaburzeń PDD, czy też wynika ze współwystępowania ADHD.
Wśród 57 przebadanych osób autorzy wyróżnili podgrupę stanowiącą 33%
dzieci z diagnozą PDD, które spełniały również kryteria diagnostyczne dla
ADHD. Jest to niezmiernie istotne, zważywszy, że aktualny system diagnostycz-
ny (DSM-IV) nie uwzględnia takiej podwójnej diagnozy. Autorzy słusznie
sugerują, że problem wyłączającej diagnozy ADHD i PDD powinien być roz-
ważony ponownie.

Problemów diagnostycznych dotyczy również artykuł Kurita, Osada
i Miyake External validity of childhood disintegrative disorder in comparison
with autistic disorder (s. 355−362). Autorzy ocenili trafność zewnętrzną kryte-
riów DSM-IV dla diagnozy dziecięce zaburzenie dezintegracyjne (Childhood
disintegrative disorder, CDD) w porównaniu z zaburzeniem autystycznym
(Autistic disorder, AD). Przebadali 152 dzieci, porównując funkcjonowanie
dzieci z diagnozą zaburzenie autystyczne i z diagnozą dziecięce zaburzenie
dezintegracyjne, w zakresie 24 zmiennych. U dzieci z CDD stwierdzono wyższy
wskaźnik występowania epilepsji, mniej nierówne funkcjonowanie intelektualne
i nieznacznie większą nadwrażliwość słuchową w porównywaniu z grupą dzieci
z autyzmem.

Noland i Gabriels w artykule Screening and identifying children with autism
spectrum disorders in the public school system: the development of a model
process (s. 265−279) podjęli problem badań przesiewowych, których celem jest
wykrycie dzieci, u których występują pewne oznaki autyzmu. Badania przepro-
wadzono w amerykańskich szkołach prywatnych. Stworzono dwa zespoły profe-
sjonalistów, którzy przeszli szkolenia z zakresu diagnozy autyzmu i świadczenia
specjalistycznych usług. Opisano model szkolenia, jego program oraz prawne
i kliniczne aspekty badań przesiewowych. Autorzy artykułu zachęcają do two-
rzenia i rozwijania podobnych modeli szkoleń na temat autyzmu na terenie
całego kraju.

Największą grupę stanowią artykuły badające procesy poznawcze u osób
z autyzmem. Jednym z nich jest artykuł napisany przez Williams, Whiten
i Singh pt. A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder
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(s. 285−301). Dotyczy on problemu naśladowania, które jest zazwyczaj znacz-
nie zaburzone u osób z autyzmem. Autorzy dokonali analizy 21 badań, które
przeprowadzono na przestrzeni blisko 30 lat i objęto nimi 281 dzieci z autyz-
mem. Okazało się, że zasięg deficytu naśladowania jest znaczny i bardziej
dotyczy młodszych dzieci. Wpływa na rozwój umiejętności społecznych i może
przyczyniać się do trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Przy-
czyną jest prawdopodobnie bardziej deficyt poznawczy niż brak motywacji czy
określone trudności w funkcjach wykonawczych. Szczególne trudności widocz-
ne są w naśladowaniu zachowania innych ludzi niż naśladowaniu sytuacji, gdy
osoba aktywnie wykorzystuje w działaniu przedmioty. Łatwiej są naśladowane
zadania skoncentrowane na przedmiocie niż na osobie. Dotychczas nie udało się
jednoznacznie określić przyczyn i mechanizmów, które leżą u podłoża tych
deficytów. Autorzy wskazują, że jedną z przyczyn mogą być zaburzenia senso-
ryczno-motoryczne, w szczególności w zakresie integracji wzrokowo-ruchowej.

Orsmond, Krauss i Seltzer, autorzy artykułu Peer relationships and social
and recreational activities among adolescents and adults with autism
(s. 241−245), zbadali kontakty rówieśnicze oraz aktywność społeczną i rekrea-
cyjną młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, mieszkających w domach ro-
dzinnych. Badaniami objęto 235 osób. Okazało się, że wszyscy badani rzadko
nawiązywali przyjaźnie i bliskie relacje z rówieśnikami oraz brali mniejszy
udział w społecznych i rekreacyjnych aktywnościach. Uzyskane wyniki są
zbieżne z rezultatami wcześniejszych badań. Zarówno czynniki środowiskowe,
jak i osobowe wpływają na ten stan rzeczy. Utrzymywanie kontaktów rówieśni-
czych jest bardziej związane z czynnikami osobowymi (młodszy wiek, mniejsze
zaburzenia interakcji społecznych) niż z czynnikami środowiskowymi. Większy
udział w społecznych i rekreacyjnych aktywnościach jest zależny od cech
indywidualnych osób z autyzmem (większe niezależne funkcjonowanie, mniej-
sze zaburzenia interakcji społecznych) oraz od kilku czynników środowisko-
wych (większy udział matek w społecznych i rekreacyjnych aktywnościach,
więcej świadczonych usług i włączanie w środowiska szkolne).

Number 4

Artykuły zawarte w tym numerze odzwierciedlają dużą różnorodność pro-
wadzonych badań.

Artykuł Eaves i Ho pt. The very early identification of autism: outcome to
age 4½−5 (s. 367−378) zawiera wyniki badań, które potwierdzają, ale i posze-
rzają dotychczasową wiedzę na temat pierwszych oznak autyzmu u dzieci.
Przedstawiono wyniki uzyskane w badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich
10 lat. Zbadano 49 dwuletnich dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu spo-
łecznym i komunikacji charakterystycznymi dla autyzmu i następnie ponownie
poddano je ocenie, gdy dzieci miały 4,5 lat. Zgodność diagnozy była bardzo
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duża i dotyczyła 88% przypadków. Dzieci gorzej funkcjonujące były diagnozo-
wane znacznie wcześniej. Rzetelność diagnoz od wieku 2,5 do 4,5 lat jest wyso-
ka ze stałością 79% w tej samej kategorii diagnostycznej, ale bardziej w odnie-
sieniu do autyzmu niż w całościowych zaburzeniach rozwoju nie ujętych w in-
nych kategoriach diagnostycznych (Pervasive developmental disorder Not
Otherwise Specified, PDD-NOS). Zgodnie z rezultatami poprzednich badań
diagnoza autyzmu postawiona w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka
okazała się bardziej stała niż diagnoza PDD-NOS. Innym ważnym wynikiem
tego badania jest to, że ilorazy inteligencji badanych dzieci były stosunkowo
zmienne, niestabilne w okresie przedszkolnym, u niektórych dzieci podwyższyły
się nawet o 20 pkt, zaś u innych nie zmieniały się. Jednym z najważniejszych
stwierdzeń autorów jest to, że niewiele dzieci, u których w wieku dwóch lat
stwierdzono zaburzenia w sferze społecznej i komunikacji, wyrasta wraz z wie-
kiem życia z tych problemów, nawet jeśli ich ostateczna diagnoza nie należy
do autystycznego spektrum zaburzeń.

W artykule Psychiatric symptoms in preschool children with PDD and clini-
cal and comparison samples (s. 379−395) napisanym przez Gadow i in. wska-
zuje się na wysoki poziom występowania zaburzeń psychicznych u dzieci
z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat). Około połowy badanych
spełnia kryteria diagnostyczne dla ADHD, tików i zachowań kompulsywnych.
Autorzy dyskutują, czy te wyniki świadczą o tym, że dzieci z autyzmem w wie-
ku przedszkolnym mają „prawdziwe” ADHD, czy też diagnoza ta wynika ze
specyfiki zaburzeń autystycznych. Badanie to wskazuje na potencjalne różnice
płciowe we wskaźnikach zaburzeń psychicznych oraz na rozbieżności między
rodzicami i nauczycielami w ocenie współwystępujących u dzieci z autyzmem
zaburzeń psychicznych. Istotne jest rozważenie sytuacji, gdy dziecko w wieku
przedszkolnym przejawia zachowania opozycyjne i rozstrzygnięcie, czy jest to
po prostu problem behawioralny, czy też mogą się w ten sposób manifestować
zaburzenia leżące u podstaw autyzmu. W badaniu tym brały udział również
dzieci z zespołem Aspergera, które różniły się w tych ocenach od dzieci
z autyzmem i dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Autorzy
sugerują, że może to wynikać z ich wyższego poziomu zdolności werbalnych
i jest to istotny fakt, który powinni brać pod uwagę w ocenach klinicyści oraz
nauczyciele.

Kolejne trzy artykuły dotyczą różnych metod, sposobów interwencji. Pierw-
szy z nich, zatytułowany Effects on communicative requesting and speech
development of the Picture Exchange Communication System in children with
characteristics of autism (s. 395−411) koncentruje się na systemie wspomaganej
komunikacji dla osób z ograniczonymi zdolnościami werbalnymi. Autorzy Ganz
i Simpson wskazują na dużą efektywność Systemu Komunikacji opartego na
Wymianie Obrazków (Picture Exchange Communication System, PECS).
U wszystkich uczestników badania nastąpił wzrost wypowiadanych słów,
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a u jednego z nich doszło do spontanicznego wykorzystania systemu PECS
w komunikacji z innymi dorosłymi osobami. Autorzy sugerują, że w przyszłych
badaniach należy określić, które specyficzne elementy systemu PECS są szcze-
gólnie istotne w usprawnianiu komunikacji. Wskazane są dalsze badania
o większym zasięgu, które określiłyby również charakterystyczne cechy dziec-
ka, które wpływają na efektywność stosowanych systemów wspomagania ko-
munikacji.

Z kolei artykuł napisany przez Sigafoos i in. pt. Teaching VOCA use as
a communicative repair strategy (s. 411−423) przedstawia badania nad efektyw-
nością innego systemu alternatywnej komunikacji, który jest oparty na pomocy
w komunikacji z zastosowaniem podpowiedzi głosowych (voice-output commu-
nication aid, VOCA) w celu usprawnienia komunikacji. Są to badania pilotażo-
we, które należałoby kontynuować na większej grupie badanych osób.

Artykuł Schreck, Williams i Smith A comparison of eating behaviors bet-
ween children with and without autism (s. 433−439) skupia się na zupełnie
innym, ale bardzo często zgłaszanym przez rodziców problemie, związanym ze
specyficznymi nawykami żywieniowymi dzieci z autyzmem. Rodzice opisują to
jako „wybredne” albo „grymaśne” jedzenie, uporczywe domaganie się określo-
nej kategorii posiłków, np. określonego koloru i konsystencji jedzenia albo picia
tylko z butelki, problemy z włączaniem nowych potraw itd. Dzieci z autyzmem
przejawiają o wiele częściej i bardziej poważne problemy z jedzeniem niż
dzieci o typowym rozwoju. Takie zachowanie jest szczególnym wyzwaniem dla
rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom optymalną dietę niezbędną do
prawidłowego rozwoju. Przyszłe badania powinny skoncentrować się na wypra-
cowaniu sposobów radzenia sobie z tymi kłopotami, co pomogłyby rodzicom
w codziennym żywieniu dzieci.

Długofalowe badania przeprowadzone przez Bieberich i Morgan i opisane
w artykule Self-regulation and affective expression during play in children with
autism or Down syndrome: a short-term longitudinal study (s. 439−449) są
kontynuacją wcześniejszych badań nad samoregulacją i zachowaniami afektyw-
nymi u małych dzieci z autyzmem i u dzieci z zespołem Downa. Autorzy
zbadali stabilność procesów samoregulacji i zachowań afektywnych u dzieci
z autyzmem i dzieci z zespołem Downa na przestrzeni 2 lat. Rejestrowali na
filmach wideo sesje zabawy dzieci z matkami. W aktualnym badaniu, podobnie
jak we wcześniejszym, najwięcej różnic w funkcjonowaniu badanych dzieci
wystąpiło w zachowaniach samoregulacyjnych, szczególnie w zdolności przy-
stosowania się, w uwadze i orientacji na przedmiocie. Autorzy komentują, że
jest to zależne od przebiegu interakcji matek i dzieci ujawnionych w zabawie.
Zachowania te są ważne w uczeniu się społecznego świata oraz zgłębianiu
wiedzy o przedmiotach, a sprawiają trudność dzieciom z autyzmem. Innym
ważnym odkryciem tych badań jest to, że analizowane zachowania były bar-
dziej stabilne w czasie u dzieci z zespołem Downa niż u dzieci z autyzmem.
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Number 5

Artykuły zawarte w tym numerze JADD obejmują szeroką rozpiętość zagad-
nień ważnych zarówno dla rodziców, jak i profesjonalistów pracujących z oso-
bami z autyzmem. Dotyczą one wczesnego wykrywania i prawidłowego rozpo-
znawania pierwszych oznak autyzmu u małych dzieci, istotnych czynników
wpływających na rozwój języka i mowy, funkcjonowania pamięci i poczucia
humoru u osób z zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób
z autyzmem, biologicznych i niebiologicznych sposobów leczenia, problemów
w społecznym funkcjonowaniu osób z zespołem Prader-Willi oraz potencjalnej
roli czynników zakaźnych w etiologii autyzmu u niektórych osób.

Pierwszy, główny artykuł Early indicators of autism spectrum disorders in
the second life (s. 473−493), autorstwa Wetherby i in., porusza bardzo ważny
problem rozpoznawania autyzmu u małych dzieci w wieku 12 i 24 miesięcy,
u których potencjalnie może dojść do rozwoju autyzmu. Aktualnie istnieją
dowody wskazujące na skuteczność intensywnej wczesnej interwencji u małych
dzieci z autyzmem. Badania wykazują, że wczesna interwencja, wprowadzona
zanim dziecko osiągnie wiek 3 i pół roku, jest bardziej efektywna niż wprowa-
dzona po piątym roku życia. Pomimo ciężkości zaburzeń związanych z autyz-
mem, ze zgromadzonych w Stanach Zjednoczonych danych wynika, że przecięt-
ny wiek dziecka w chwili stwierdzenia u niego autyzmu przekracza 3−4 lata.
Pomimo zaawansowania badań genetycznych i biomedycznych w obszarze
autyzmu diagnoza i badania przesiewowe sprowadzają się do zewnętrznych
objawów, symptomów widocznych w zachowaniu dziecka. Zbadano 3 grupy
dzieci: 1) dzieci z opóźnieniami w komunikacji, u których później postawiono
diagnozę autyzmu; 2) dzieci z opóźnieniami w komunikacji/rozwojowymi,
u których nie rozwinął się autyzm; 3) dzieci o typowym rozwoju. Porównywa-
no te grupy dzieci dokonując analizy nagrań kamerą wideo, gdy dzieci były
w drugim roku życia. Wyróżniono charakterystyczne zachowania widoczne
tylko w zachowaniu dzieci z autyzmem. Należą do nich m.in.: brak kontaktu
wzrokowego, brak reakcji na własne imię, brak spontanicznego dzielenia radoś-
ci, zainteresowań z innymi ludźmi, brak wskazywania, niezwykła prozodia
mowy, powtarzające się manieryzmy ruchowe w obrębie całego ciała, ramion,
rąk czy palców, stereotypowe i powtarzające się manipulowanie przedmiotami.
Autorzy podkreślają potrzebę prowadzenia dalszych badań nad symptomami
autyzmu w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka, ponieważ obecne badanie
skupione było głównie na drugim roku życia dziecka.

Koenig, Klin i Schulz w artykule Deficits in social attribution ability in
Prader-Willi syndrome (s. 573−582) opisują współwystępowanie zespołu Pra-
der-Willi (Prader-Willi syndrome, PWS) z autyzmem na podstawie trzech stu-
diów przypadków. PWS jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, charakteryzu-
jącą się szczególnymi cechami fizycznymi, niepełnosprawnością intelektualną
zazwyczaj lekkiego i umiarkowanego stopnia, nadmiernym łaknieniem (hiper-



Przegląd czasopism 233

fagia), kompulsywnym objadaniem się i obsesją na punkcie jedzenia. Przymus
jedzenia spowodowany nadmiernym apetytem prowadzi do nadwagi. Zaprezen-
towane badania są pierwszą próbą pomiaru i określenia specyficznych proce-
sów, które leżą u podstaw funkcjonowania społecznego osób z PWS. Zbadano
trzy grupy osób, dobrane pod względem wieku i ilorazu inteligencji: grupa I
18 osób z PWS; grupa II 21 osób z diagnozą całościowe zaburzenia rozwo-
jowe (Pervasive developmental disorders, PDD), a w tym 8 z autyzmem,
5 z zespołem Aspergera i 8 osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
nie ujętymi w innych kategoriach diagnostycznych (Pervasive developmental
disorder Not Otherwise Specified, PDD-NOS); grupa III 17 osób stanowią-
cych grupę kontrolną dobraną pod względem takiego samego ilorazu inteligen-
cji do pozostałych. Okazało się, że osoby z PWS wykonały zadania testowe
gorzej niż osoby z grupy kontrolnej i na podobnym poziomie jak osoby z PDD.
Badacze sugerują, że zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym mogą być
podstawowe u osób z PWS, jak również u osób z autyzmem. W większości
przypadków przyczyną PWS jest aberracja w chromosomie 15, która jest bar-
dzo często odnotowywana w autyzmie. Kontynuowanie badań nad problemami
w społecznym funkcjonowaniu zarówno u osób z PWS, jak i z PDD oraz ich
genetycznych uwarunkowań pozwoli lepiej zrozumieć patofizjologię obu zabu-
rzeń i być może ogólniej problemy w społecznym funkcjonowaniu.

W artykule Brief report: autistic disorder in three children with cytomegalo-
virus infection (s. 583−586) Sweeten, Posey i McDougle opisują przypadki
trojga dzieci (7-letniego chłopca, 9-letniej dziewczynki i 6-letniego chłopca)
z autyzmem i z wrodzonym czy perinatalnym wirusem cytomegalii CMV.
W artykule tym dyskutuje się hipotetyczne mechanizmy związku wirusa CMV
z rozwojem autyzmu. Interakcje między systemem nerwowym i odpornościo-
wym wzbudzają szczególną uwagę w aspekcie uwarunkowań etiologicznych
wielu zaburzeń. Autorzy formułują hipotezy, że w niektórych przypadkach jest
możliwe, iż czynnik zakaźny wywołuje proces autoimmunizacji (wytwarzanie
przeciwciał przeciw własnym antygenom) i wtedy zmienia się normalny rozwój
mózgu. To badanie, podobnie jak inne, sugeruje, że u osób z autyzmem może
być wyższy wskaźnik zaburzeń autoimmunizacji niż w populacji ogólnej.

Kolejne artykuły dotyczą funkcjonowania osób z zespołem Aspergera. Jedną
z charakterystycznych cech przypisywanych od dawna tym osobom jest brak
poczucia humoru. Problem ten poruszyli Lyons i Fitzgerald w artykule Humor
in autism and Asperger syndrome (s. 521−531). Stwierdzono, że obie półkule
mózgu są ważne w zrozumieniu humoru. Lewa półkula mózgu wydaje się być
zaangażowana w poznawczą interpretację humoru, podczas gdy prawa półkula
dokonuje emocjonalnej oceny jakości żartu albo „zabawnej strony” żartu. Bada-
cze sugerują, że problemy w zrozumieniu humoru, żartu wywodzą się z trud-
ności pragmatycznych i deficytów w teorii umysłu w autyzmie oraz w proble-
mach lateralizacji mózgowej. Opisy „autystycznego typu humoru” podkreślają
skupianie się na obsesyjnych tematach bez dzielenia się zadowoleniem/uśmie-
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chem z innymi. W wielu przypadkach, gdy osoby z zespołem Aspergera nau-
czono humoru, żartu, to i tak nie występowała u nich chęć podzielenia się nim
z innymi. Lyons i Fitzgerald gruntownie przeanalizowali ten problem w kontek-
ście teorii umysłu, teorii centralnej koherencji, teorii funkcji wykonawczych
i modelu lateralizacji półkul mózgowych i sformułowali wiele sugestii pod
kątem przyszłych badań.

Zespołu Aspergera dotyczy również artykuł Bowler, Gardiner i Berthollier
pt. Source memory in adolescents and adults with Asperger’s syndrome
(s. 533−542). Stwierdzono, że młodzież oraz dorosłe osoby z zespołem Asper-
gera wykazują deficyty pamięci w porównaniu z grupą kontrolną o prawidło-
wym rozwoju. Problemy te można zmniejszyć bądź wyeliminować, udzielając
tym osobom wsparcia w postaci wskazówek, które ułatwiają przypominanie.
Trudności te autorzy porównują do zmian zachodzących w procesach pamięci
u starszych ludzi oraz związanych z nimi zmian w funkcjonowaniu płata czo-
łowego.

Number 6

Pierwszy artykuł tego numeru Larger brains in medication naive high-func-
tioning subjects with pervasive developmental disorder (s. 603−613) napisany
przez Saskia i in., dotyczy badań nad objętością mózgu u młodzieży i doros-
łych osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (PDD). Porównano pod
tym względem 21 osób wysoko funkcjonujących z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi w wieku od 15 do 25 lat i tyle samo zdrowych osób z grupy
kontrolnej. Wyniki wielu badań dotyczących autyzmu świadczą o powiększeniu
całościowym objętości mózgu u małych dzieci z autyzmem, co normalizuje się
w późnym dzieciństwie. Zaprezentowane badanie odnotowuje zwiększenie
objętości mózgu u młodzieży i dorosłych z PDD. Istotne powiększenie o około
5% dotyczy całego mózgu, mózgowej istoty szarej i rozmiarów móżdżku,
a o więcej niż 70% w objętości bocznej i trzeciej komory mózgu. Nie stwier-
dzono istotnych różnic między porównywanymi grupami w zakresie objętości
mózgowej istoty białej. Nie jest jasne, czy zwiększenie objętości całego mózgu
u starszych badanych jest odzwierciedleniem występowania u pewnej części
20% osób z autyzmem makrocefalii, czy też odzwierciedleniem tendencji dla
całej grupy utrzymywania się od wczesnego okresu życia zwiększonej obję-
tości mózgu. Badanie to ma pewne ograniczenia i dlatego powinno to być brane
pod uwagę przy interpretowaniu uzyskanych wyników. Pierwszym i istotnym
brakiem jest bardzo mała liczba badanych osób. Uzyskane wyniki dotyczące
powiększonej objętości istoty szarej mózgu u wysoko funkcjonujących osób
z PDD powinny być powtórzone w większej próbie. Ponadto badanie to ograni-
cza się do osób wysoko funkcjonujących i dlatego wyniki nie mogą być repre-
zentatywne w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną, repre-
zentowanych przez 75% osób z autyzmem.
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Drugi artykuł Acrocallosal syndrome and autism (s. 723−727), autorstwa
Steiner, Guerreiro oraz Marques-de-Faria, jest pierwszym jak dotychczas opisem
przypadku chłopca z rzadką chorobą recesywną autosomalną (ang. acrocallosal
syndrome) i z autyzmem. Do charakterystycznych cech klinicznych tej choroby
należą m.in.: częściowa lub całkowita agenezja (brak wytworzenia się narządu)
spoidła wielkiego mózgu, polidaktylia palców u rąk i stóp, zmniejszenie i nie-
prawidłowy kształt twarzoczaszki, epilepsja, rozległe wady strukturalne, niepeł-
nosprawność intelektualna różnego stopnia najczęściej znacznego stopnia
oraz inne wady rozwojowe. Opisany przypadek należy dodać do długiej listy
chorób, które mogą współwystępować z autyzmem (dotyczy to mniej niż
5−10% przypadków autyzmu).

W artykule Relative carnitine deficiency in autism (s. 615−623) Filipek i in.
przedstawili badania dotyczące poziomu karnityny w surowicy krwi u 100
dzieci z autyzmem. Podstawowym zadaniem karnityny jest umożliwienie zamia-
ny tłuszczów w energię. Jest to substancja naturalna, występująca w tkance
mięśniowej. Pełni istotną rolę w metabolizmie tłuszczów, transportuje kwasy
tłuszczowe do mitochondriów komórkowych, w których są one przetwarzane
w związki energetyczne. U badanych dzieci z autyzmem stwierdzono deficyt
karnityny. Badacze przypuszczają, że defekt mitochondriów komórkowych
może być przyczyną deficytu karnityny.

Następne trzy artykuły koncentrują się na różnych aspektach społecznych
interakcji przejawianych przez dzieci z autyzmem i z autystycznym spektrum
zaburzeń (autistic spectrum disorders, ASD).

W artykule Emotional understanding, cooperation, and social behavior in
high functioning children with autism (s. 625−635) Downs i Smith opisali
badanie rozumienia emocji, wyrażania życzeń i pragnień oraz zdolności do
współpracy z innymi osobami 10 wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem,
które były poddane bardzo intensywnej wczesnej interwencji; 16 dzieci
z ADHD i z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi; 10 dzieci o typowym
rozwoju w wieku między 5 a 9 lat z ilorazami inteligencji między 86 a 124 pkt.
Badania te wykazały, że wysoko funkcjonujące dzieci z autyzmem są zdolne do
społecznego współdziałania i zaawansowanych umiejętności w ramach teorii
umysłu, choć nie wskazywały na to wyniki wcześniejszych badań. Jednak
przejawiają one trudności w rozpoznawaniu stanów emocjonalnych oraz prezen-
tują niewłaściwe zachowania. Być może dobre funkcjonowanie tych dzieci
w pewnych obszarach jest efektem wcześnie podjętej interwencji, terapii oraz
stosunkowo wysokiego poziomu funkcjonowania intelektualnego. Dzieci
z ADHD i z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi wykazywały gorsze
rozumienie emocji niż dzieci z autyzmem, co może sugerować występujące
u tych dzieci deficyty w teorii umysłu. Niewłaściwe zachowanie tych dzieci
może wynikać z niezrozumienia sytuacji społecznej i w konsekwencji przyczy-
niać się do nasilenia problemów behawioralnych.
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W artykule Assessment of sensory abnormalities in people with autistic
spectrum disorders (s. 727−730) Harrison i Hare opisują badania pilotażowe
z zastosowaniem narzędzia do pomiaru zachowań sensorycznych (Sensory
Behavior Schedule SBB) w odniesieniu do 25 dorosłych osób z autyzmem
w wieku od 20 do 50 lat. Kwestionariusz został wypełniony przez 25 kluczo-
wych pracowników w dwóch oddzielnych, różnych sytuacjach w czasie 4 tygo-
dni i przez 25 innych osób z personelu, które nie były kluczowymi pracowni-
kami, ale były w kontakcie z badaną osobą. Badanie to wykazało, że osoby
z autyzmem prezentują różnorodne zaburzenia sensoryczne. Widoczne to jest
w ich zachowaniu i zazwyczaj wiąże się z hiper- i hipowrażliwością w obrębie
poszczególnych kanałów sensorycznych. Omawiane przez autorów narzędzie do
oceny zaburzeń sensorycznych wymaga dalszych prac nad udoskonaleniem
profilu percepcyjno-sensorycznego danej osoby. Nadwrażliwość sensoryczna
bardzo zaburza i utrudnia ogólne funkcjonowanie, ale mało wiadomo na temat
jej podłoża neurobiologicznego i sposobów terapii. Precyzyjne narzędzie do
oceny odbioru wrażeń sensorycznych przez osoby z autyzmem jest bardzo
potrzebne i należy prowadzić dalsze badania w tym kierunku.

Na szczególną uwagę, ze względu na bardzo szeroki zasięg przeprowadzo-
nych badań, zasługuje artykuł napisany przez Siperstein i Volkmar pt. Parental
reporting of regression in children with pervasive developmental disorders
(s. 731−735). Przedstawiono w nim analizy zapisów na wideo funkcjonowania
aż 573 dzieci (463 chłopców i 110 dziewcząt) ze średnim wiekiem 7,9 lat
w okresie oceny ich funkcjonowania, w ciągu ponad 6 lat. Spośród badanych
237 dzieci miało diagnozę autyzmu, 199 diagnozę zespołu Aspergera albo
PDD-NOS i 137 miało diagnozę innych zaburzeń rozwojowych. Diagnozy te
były uzupełnione przez szczegółowe informacje pochodzące z wywiadów z ro-
dzicami. Pytania w wywiadach zaczynały się od narodzin dziecka, poprzez
pierwsze oznaki zaburzeń w rozwoju i wyraźne nieprawidłowości aż do regresu.
Po początkowym okresie prawidłowego rozwoju odnotowano przypadki stagna-
cji lub regresu dotyczące szczególnie rozwoju mowy. Rodzice dzieci z autyz-
mem wskazali na regres u 22% dzieci oraz rodzice dzieci z zespołem Aspergera
i PDD-NOS w 16% przypadków. Ogólnie tylko 7,5% badanych dzieci spełniało
w pełni kryteria regresu i 9,2% kryteria stagnacji. Regresowi w rozwoju mowy
towarzyszyła również utrata umiejętności społecznych, wycofanie, izolowanie
się, sztywność w zachowaniu, problemy ze snem i jedzeniem. Dotychczas nie
poznano czynników powodujących opóźnienie lub regres w rozwoju dzieci, ale
z pewnością informacje uzyskane z obserwacji prowadzonych przez rodziców
pozwolą na szybsze wychwycenie symptomów zaburzeń i podjęcie stosownych
działań, które zapobiegną dalszym trudnościom.
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Redakcja czasopisma Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo przyjmuje
do opublikowania oryginalne, recenzowane prace naukowe, artykuły polemicz-
ne, recenzje, sprawozdania z wydarzeń naukowych, przeglądy czasopism.

Nadsyłane materiały powinny być zapisane za pomocą typowego edytora
tekstu (preferowany edytor MS WORD). Tekst należy przygotować zgodnie
z następującymi zasadami:

wydruk pracy na papierze formatu A4 z marginesem 3,5 cm z lewej strony;
tekst 30 wierszy na stronie i około 60 miejsc znakowych w wierszu, nie
powinien zawierać poprawek;
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sprawozdania z badań: 40 tys. znaków (1,0 arkusz wydawniczy),
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praca powinna zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim (maksy-
malnie po 200 słów łącznie z tytułem w każdym języku) oraz słowa kluczo-
we (key words);
tekst należy dostarczyć w postaci wydruku komputerowego (dwa egzempla-
rze) wraz z opisaną dyskietką lub CD. Zawartość wersji elektronicznej
powinna być identyczna z przesłanym wydrukiem;
wykresy, ilustracje (ponumerowane i opatrzone informacją, do którego
miejsca w tekście się odnoszą) należy umieszczać w oddzielnych plikach,
podając nazwy programu, za pomocą którego zostały wykonane;
literatura przedmiotu powinna być umieszczana na końcu pracy w układzie
alfabetycznym;
odwołanie w tekście powinno mieć postać: (M. Zaorska, 2002).

Sporządzanie bibliografii
Pozycje bibliograficzne muszą być pełne, w porządku alfabetycznym, pisane

z dokładnym przestrzeganiem kolejności poszczególnych składników, z jednoli-
tą interpunkcją. Kolejność zapisu bibliograficznego jest następująca:
(1) autor(zy) wszyscy, niezależnie od liczby,
(2) rok wydania pozycji,
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raportu,
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(d) praca dyplomowa (dysertacja): wydział (instytut), uczelnia (instytucja)

i miejscowość,
(e) referat: oryginalna nazwa konferencji (kongresu itp.) i miejscowość,
(f) raport: rodzaj i numer grantu, miejscowość, uczelnia (instytucja) i wy-

dział (instytut).
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Kursywą piszemy: tytuł książki, również książki, w której znajduje się
odpowiedni rozdział, tytuł czasopisma i jego tom, tytuł referatu, tytuł pracy
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Książki
(a) polska
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Londyn: Martin Dunitz.
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York: Wiley.
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Sidor, B. (2001). Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością umysło-
wą. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. (s. 381−389). Lublin:
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Greenberg, M.T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. W:
J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research
and clinical implication. (s. 469−496). New York: The Guilford Press.
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Kościelska, M. (1993). Koncepcja osoby z upośledzeniem umysłowym jako
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Nieopublikowane dysertacje i prace magisterskie
Jackowska, E. (1976). Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie spo-
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cjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
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