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

ALEKSANDRA MACIARZ 
DSWE TWP we Wroc³awiu

SPO£ECZNY WYMIAR NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
INTELEKTUALNEJ

Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat dokonały się duże zmiany
w poglądach uczonych i polityków społecznych na istotę, przyczyny
oraz skutki niepełnosprawności intelektualnej. Termin „niepełnospraw-
ność intelektualna” wyparł terminy, które nabrały pejoratywnego zna-
czenia, takie jak „niedorozwój umysłowy”, „upośledzenie umysłowe”,
„oligofrenia”. Stało się to w znacznej mierze dzięki zmianie nazwy przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Upośledzeniem Umy-
słowym na Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Niepełno-
sprawnością Intelektualną. Osoby określane dotąd jako upośledzone
czy niedorozwinięte włączono do wielkiej rodziny osób niepełnospraw-
nych (Żółkowska 2004, s. 25). 

Istotê zmian w pogl¹dach na niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹ stanowi odej-
œcie od wy³¹cznie biologicznego ujêcia niepe³nosprawnoœci intelektualnej i uj-

mowanie jej z perspektywy spo³eczno-kulturowej. W ramach tej perspektywy
mo¿na wyró¿niæ trzy wymiary: etiologiczny, symptomologiczny i przystoso-
wawczy.

Pierwszy wymiar – etiologiczny – zawiera siê w wyodrêbnieniu kulturowej
postaci niepe³nosprawnoœci intelektualnej, która powstaje w wyniku deprywa-
cji kulturowej dziecka w œrodowisku rodzinnym, od wczesnych faz jego rozwo-
ju. Przyjêto wiêc, ¿e w etiologii niepe³nosprawnoœci intelektualnej patologiczne
zjawiska œrodowiska rodzinnego maj¹ znaczenie nie tylko biologiczne (uszko-
dzenia mózgu), ale tak¿e psychospo³eczne (zahamowanie rozwoju). Zadowala-
j¹cy poziom spo³eczno-kulturowy rodziny odgrywa podstawow¹ rolê w profi-
laktyce niepe³nosprawnoœci intelektualnej.

Drugi wymiar symptomologiczny wi¹¿e siê z uznaniem niedojrza³oœci
spo³ecznej cz³owieka za kryterium diagnostyczne niepe³nosprawnoœci inte-
lektualnej. Niedojrza³oœæ spo³eczna rozumiana jest jako funkcjonalna nie-
zdolnoœæ do rozs¹dnego kierowania swoimi sprawami, nieumiejêtnoœæ
utrzymania siebie bez wydatnej pomocy otoczenia oraz wywi¹zywania siê
z obowi¹zków obywatelskich. Kryterium diagnostyczne niedojrza³oœci spo-
³ecznej nabiera szczególnego znaczenia w wieku doros³ym, kiedy to „zwra-
ca siê uwagê, w jakim stopniu osobnik jest zdolny do samodzielnego stano-
wienia o sobie, utrzymania siebie oraz wywi¹zywania siê z odpowiedzialno-
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œci wobec poszczególnych osób i grupy spo³ecznej, w której przebywa”
(Clarke, Clarke 1969, s. 66). Osi¹gniêcie wy¿szego, ni¿ wskazany w diagno-
zie, poziomu samodzielnoœci spo³ecznej pozwala jej treœæ uznaæ za nieade-
kwatn¹ i zmieniæ j¹ lub uniewa¿niæ.

To dynamiczne podejœcie do niepe³nosprawnoœci intelektualnej stworzy³o no-
we wyzwania dla specjalistów rehabilitacji i dla rodzin osób niepe³nospraw-
nych. Skoro diagnoza okreœla jedynie aktualny stan sprawnoœci danej osoby
i mo¿e ulec zmianie, to konieczne staje siê podejmowanie kompleksowych dzia-
³añ stymuluj¹cych pozytywne zmiany. Sfer¹ najwiêkszych szans na te zmiany
jest spo³eczna samodzielnoœæ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. W re-
alizacji tych szans priorytetow¹ rolê odgrywa rodzina. To g³ównie rodzice i pe-
dagodzy specjalni stwarzaj¹ dziecku warunki do pokonywania niepe³nospraw-
noœci i rozszerzenia ich samodzielnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym (por.
Kosakowski 2000, s. 21).

W dwóch ostatnich edycjach podrêcznika Amerykañskiego Towarzystwa
ds. Niedorozwoju Umys³owego (American Association on Mental Retardation –
AAMR) wprowadzono w definicji niepe³nosprawnoœci intelektualnej zamiast
„dojrza³oœci spo³ecznej” okreœlenie „umiejêtnoœci przystosowawcze”, a na-
stêpnie „zachowanie przystosowawcze”. W ramach tego zachowania wyró¿-
niono trzy kategorie umiejêtnoœci przystosowawczych, s¹ to (za: ¯ó³kowska
2004, s. 30):
1. Pojêciowe (rozumowe), w tym: mowa czynna i bierna, czytanie oraz pisanie,

rozumienie znaczenia pieniêdzy, samokierowania (self-direction);
2. Spo³eczne, w tym: interpersonalne, odpowiedzialnoœæ, poczucie w³asnej god-

noœci, ³atwowiernoœæ, naiwnoœæ, prostodusznoœæ, postêpowanie zgodne z za-
sadami przestrzegania prawa, unikanie bycia ofiar¹ tyranizowania (avoid vic-
timization);

3. Praktyczne, w tym: czynnoœci osobiste zwi¹zane z ¿yciem codziennym – je-
dzeniem, ubieraniem siê, poruszaniem, czystoœci¹; czynnoœci instrumentalne
– przygotowanie posi³ków, przyjmowanie leków, korzystanie z telefonu, go-
spodarzenie pieniêdzmi, korzystanie ze œrodków transportu; czynnoœci zwi¹-
zane z utrzymaniem gospodarstwa; zawodowe umiejêtnoœci i utrzymanie
bezpiecznego œrodowiska (za: ¯ó³kowska 2004, s. 30).
Rodzina odgrywa podstawow¹ rolê w nabywaniu wymienionych umiejêtno-

œci przystosowawczych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. St¹d przeby-
wanie tych osób w zamkniêtych oœrodkach rehabilitacji sta³o siê wrêcz szkodli-
we dla nich. Nale¿y w pe³ni zgodziæ siê z pogl¹dem S. Kowalika (2001), uznaj¹-
cym za niemo¿liwy do utrzymania segregacyjny system instytucji zajmuj¹cych
siê rehabilitacj¹ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Trzeci wymiar przystosowawczy wynika z przyjêtej przez Œwiatow¹ Organi-
zacjê Zdrowia koncepcji niepe³nosprawnoœci cz³owieka, w której obok biolo-
gicznego uszkodzenia i funkcjonalnej niepe³nosprawnoœci wyró¿niono upoœle-
dzenie spo³eczne. Uwa¿a siê, ¿e osoba niepe³nosprawna mo¿e staæ siê upoœle-
dzona spo³ecznie z powodu zbyt wysokiego poziomu wymagañ stawianych jej
przez otoczenie i rodzaju przystosowania oczekiwanego w tym otoczeniu. Upo-

ALEKSANDRA MACIARZ



SZKO£A SPECJALNA 4/2005 245

œledzenie spo³eczne jest konsekwencj¹ interakcji osoby niepe³nosprawnej z oto-
czeniem, w którym ma ona trudnoœci przystosowawcze i wyró¿nia siê odmien-
nymi cechami. W interpretacji tej dominuje koncentracja na adaptacji osoby nie-
pe³nosprawnej w jej œrodowisku i preferowaniu koniecznoœci „(...) rozwijania
szerokiego wachlarza instrumentów i programów usprawniaj¹cych, skupiaj¹-
cych siê na jak to jest nazywane zachowaniach adaptacyjnych, to znaczy takich
indywidualnych cechach, które pasuj¹ do istniej¹cych wymagañ otoczenia
i z którymi jednostka musi sobie poradziæ” (Gustavsson, Zakrzewska-Manterys
1997, s. 12). 

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e upoœledzenie spo³eczne osób niepe³no-
sprawnych najczêœciej wystêpuje w spo³eczeñstwach niedemokratycznych,
nastawionych na totalitarne cele, pozbawione humanitarnych postaw. Adap-
tacja osób niepe³nosprawnych w œrodowiskach tego rodzaju spo³eczeñstw
z góry nara¿ona jest na niepowodzenie. Równie¿ adaptacja ta pozbawiona
jest szans w tych spo³eczeñstwach lokalnych, które deprecjonuj¹ i marginali-
zuj¹ indywidualne potrzeby swoich niepe³nosprawnych cz³onków. Zatem
po¿¹dane zmiany przystosowawcze prowadz¹ce do likwidacji zjawiska upo-
œledzenia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych powinny obejmowaæ przede
wszystkim œrodowisko ich ¿ycia poprzez normalizacjê ich materialnych
i spo³ecznych warunków egzystencji, by niepe³nosprawnoœæ tych osób prze-
sta³a generowaæ ich spo³eczne upoœledzenie. Jak twierdzi T. ¯ó³kowska
(2004, s. 292) „(...) idee normalizacji nie zak³adaj¹ »uczynienia ludzi normal-
nymi«, za³o¿enie to nie powoduje, ¿e osoby niepe³nosprawne intelektualnie
musz¹ siê ca³kowicie podporz¹dkowaæ obowi¹zuj¹cym w spo³eczeñstwie
normom zachowania”. Realizacja idei normalizacji wymaga dokonania wie-
lu zmian w:

otoczeniu materialnym – prowadz¹cych do przystosowania tego otoczenia do
potrzeb osób niepe³nosprawnych (np. architektury, tras i œrodków lokomocji,
powszechnie dostêpnych urz¹dzeñ technicznych i przedmiotów codziennego
u¿ytku),
œrodowisku spo³ecznym (np. w³¹czaj¹ce postawy wobec osób niepe³nospraw-
nych, autonomiczne, partnerskie i podmiotowe traktowanie ich, naturalne
udzielanie im wsparcia w tych czynnoœciach i sytuacjach, w których, mimo za-
stosowanych u³atwieñ, maj¹ trudnoœci).
Czyli w myœl idei normalizacji d¹¿y siê, by niepe³nosprawni na miarê swoich

mo¿liwoœci mogli prowadziæ codzienne ¿ycie w naturalnym rytmie (dnia, tygo-
dnia, roku) na równi z pe³nosprawnymi, uczestnicz¹c we wszystkich zdarze-
niach i formach ¿ycia swojej spo³ecznoœci (spo¿ywanie posi³ków w okreœlonych
porach, œwiêtowanie i wypoczynek w okreœlone dni, korzystanie z urlopów,
organizowanie okazjonalnych uroczystoœci rodzinnych i towarzyskich itp.).
Normalizacja œrodowiska ¿ycia osób niepe³nosprawnych wyklucza ich upoœle-
dzenie spo³eczne (Maciarz 2004, s. 700).

D¹¿enie do przystosowania (adaptacji) osób niepe³nosprawnych do warun-
ków materialnych i wymogów spo³ecznych œrodowiska, w którym one ¿yj¹, nie-
jako „unormalnienie” tych osób bez przystosowania tego œrodowiska do ich po-
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trzeb, nie ma szans na uwolnienie ich od spo³ecznego upoœledzenia. Normaliza-
cja œrodowiska ¿ycia osób niepe³nosprawnych wspó³wystêpuj¹ca z procesem
ich rehabilitacji jest jedyn¹ drog¹ osi¹gania ich spo³ecznej integracji (Krause
2000, s. 22). Unormowanie sytuacji spo³ecznej osoby niepe³nosprawnej i jej ro-
dziny, upodmiotowienie ich w tej sytuacji stanowi finaln¹ postaæ ich spo³ecznej
integracji.
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Summary

Intelectual disability is in modern times perceived not only in a biological but
also in a social aspect. In these frames views pointing at the role of socio-cultu-
ral factors have been shaped in etiology of intelectual disability, in the sympto-
matology of this development disorder as well as in the accommodation of the
disabled. Social handicap of the disabled people can undergo eradication due to
the process of normalization of social life in their environment.

ALEKSANDRA MACIARZ



SZKO£A SPECJALNA 4/2005 247

MA£GORZATA PAPLIÑSKA
APS, Warszawa

„ZANURZANIE DZIECI W BRAJLU” JAKO ELEMENT
HOLISTYCZNEJ NAUKI JÊZYKA – ROZWI¥ZANIA STOSOWANE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W wielu krajach zasadnicze podejście w nauczaniu brajla obejmuje edukację
brajlowską już w pierwszych latach życia dzieci. Nauka pisma Braille'a w więk-
szości krajów odbywa się w przedszkolu poprzez wprowadzanie nie tylko ćwi-
czeń rozwijających percepcję dotykową, ale przede wszystkim dzięki aranżo-
waniu sytuacji oswajania z pismem punktowym. W Stanach Zjednoczonych
jest to realizowane poprzez „zanurzanie w brajlu”, w Wielkiej Brytanii, Francji
i Szwecji, dzięki etykietowaniu otoczenia oraz wprowadzaniu w pierwszej ko-
lejności wyrazów znaczących dla ucznia. W krajach skandynawskich szeroko
propaguje się głośne czytanie dziecku książeczek zawierających zarówno
standardowy czarny druk, jak i druk brajlowski. Osoby czytające dziecku nie
muszą znać pisma Braille'a, ale za to naprowadzając dłonie dziecka na wy-
pukłe pismo, pokazują zależność pomiędzy słowem mówionym a pisanym.
W wielu krajach dąży się do tego, aby każde dziecko przed rozpoczęciem
właściwej nauki czytania bawiło się narzędziami, ćwicząc przy tym np. siłę
oraz koordynację rąk i palców, dłutkując punkty na tabliczce brajlowskiej lub
ucząc się obsługi i działania maszyny brajlowskiej. W Polsce istnieje wyraźna
potrzeba uświadamiania nauczycieli i rodziców w obszarze rozbudzania cie-
kawości, świadomości znaczenia pisma punktowego u małych niewidomych
dzieci. Zapobieganie sytuacjom, w których dziecko rozpoczynając naukę
szkolną po raz pierwszy ma kontakt z pismem Braille'a, powinno stać się prio-
rytetem w polskiej metodyce nauczania pisma punktowego. 

Amerykañski system edukacji i rehabilitacji dzieci niewidomych jest jednym
z najbogatszych na œwiecie, jeœli chodzi o ró¿norodnoœæ programów, metod

i pomocy wykorzystywanych w pracy przez nauczycieli i rehabilitantów. W zwi¹z-
ku z tym warto przyjrzeæ siê programom i metodom wprowadzania liter brajlow-
skich u niewidomych dzieci, stosowanym w kraju, który oferuje nauczycielom i nie-
widomym uczniom szereg wskazówek, opracowañ, materia³ów i z którego wypra-
cowanych skutecznych sposobów nauczania czerpi¹ inne pañstwa.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e we wszystkich krajach anglojêzycznych najbardziej popularny
rodzaj zapisu pisma punktowego to skróty brajlowskie, nazywane „brajlem stopnia
drugiego” (Braille Grade 2) lub niekiedy Contracted Braille (Olson 1981; Swenson 1999;
Hong, Erin 2004). Z tego powodu naukê brajla zaczyna siê zazwyczaj od stopnia dru-
giego, ale decyzja o kolejnoœci wprowadzania stopni nale¿y do nauczycieli. Nie stwier-
dzono jednak, który sposób uczenia: czy najpierw pismo skrótowe, a póŸniej integral-
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ne (wierny zapis litera po literze), czy nauka brajla w odwrotnej kolejnoœci jest bardziej
efektywny. Nie zaobserwowano tak¿e wymiernych korzyœci objawiaj¹cych siê w ogól-
nej szybkoœci czytania i ca³oœciowym rozwoju jêzykowym, w zale¿noœci od kolejnoœci
poznawanych zapisów (Johnson 1996). Choæ pismo skrótowe (stopieñ 2) w Stanach
Zjednoczonych jest zazwyczaj wprowadzane jako pierwsze, to niektórzy amerykañscy
nauczyciele odnosz¹ sukcesy w nauczaniu, zaczynaj¹c od stopnia pierwszego (pisma
integralnego) (Burton 1999, za: Swenson, Ormerod, Kelzenberg 1997). Warto zauwa¿yæ
jednak, ¿e przejœcie z brajla stopnia pierwszego na pismo skrótowe wymaga du¿ej ilo-
œci powtórnej nauki, która musi byæ zaprojektowana i przeprowadzona w odpowie-
dnich sekwencjach (Johnson 1996; Swenson 1999). Dodatkowym utrudnieniem jest
fakt, ¿e wiêkszoœæ ksi¹¿ek brajlowskich jest drukowana w brajlu drugiego stopnia, dla-
tego u¿ycie stopnia pierwszego w pocz¹tkowej fazie uczenia ogranicza dostêp do
wiêkszoœci literatury. Dla porównania, w Polsce nauka ortograficznych skrótów braj-
lowskich odbywa siê najczêœciej na poziomie edukacji gimnazjalnej i nie jest w³¹czona
do przedmiotów obligatoryjnych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nauka skrótów w jêzy-
ku angielskim jest stosunkowo prosta, bo amerykañskie czy brytyjskie skróty s¹ du¿o
³atwiejsze, bardziej intuicyjne, ni¿ te stosowane w jêzyku polskim. Przyczyn¹ ma³ej in-
tuicyjnoœci polskich skrótów brajlowskich, podobnie jak szwedzkich, jest czêsto ich
wieloznacznoœæ, uzale¿niona tylko od miejsca (na pocz¹tku, w œrodku czy na koñcu
wyrazu) i konfiguracji w stosunku do innych znaków. St¹d polskie ortograficzne skró-
ty brajlowskie s¹ doœæ trudne i przez to niepopularne. 

Niemal wszystkie kraje anglojêzyczne opieraj¹ siê na wypracowanych progra-
mach i metodach stosowanych w Stanach Zjednoczonych. Za poœrednictwem ame-
rykañskich organizacji na rzecz edukacji i rehabilitacji osób z uszkodzonym wzro-
kiem dostêp do materia³ów, programów, zaleceñ dla nauczycieli czy podrêczników
jest niezwykle u³atwiony. Oczywiœcie, wystêpuj¹ pewne subtelne ró¿nice w notacji
brajlowskiej ka¿dego kraju, ale s¹ one na tyle ma³e, ¿e nie istnieje bariera w korzy-
staniu z opracowanych amerykañskich materia³ów przez nauczycieli niewidomych
dzieci z innych anglojêzycznych krajów. Przyk³adem mo¿e tu byæ Kanada, Austra-
lia, czêœciowo Wielka Brytania. Oczywiœcie, treœæ podrêczników dla dzieci jest za-
wsze dostosowana do ich najbli¿szego otoczenia i znanych dzieciom zjawisk, zwie-
rz¹t itp. St¹d nie dziwi fakt, ¿e w australijskich elementarzach zawarte s¹ historyj-
ki, których bohaterami s¹ charakterystyczne dla tego kraju zwierzêta, np. wombat
czy kangur (Danielson, Lamb 1983). W wielu anglojêzycznych krajach podejœcie do
nauki czytania oraz pisania pismem Braille'a jest bardzo podobne do stosowanego
przez nauczycieli w Stanach Zjednoczonych. Jest ono w mniejszym lub wiêkszym
stopniu oparte na zintegrowanej, ca³oœciowej nauce jêzyka.

Tradycyjne i holistyczne podejœcie w nauczaniu niewidomych dzieci
pisma Braille'a

Wœród programów nauczania dzieci czytania i pisania pismem Braille'a mo¿na
dokonaæ podzia³u na dwa rodzaje. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ programy reprezentu-
j¹ce podejœcie tradycyjne, które nastawione jest na rozwijanie podstawowych per-
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cepcyjnych i motorycznych umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem i pisaniem, na ba-
zie kontrolowanego, stopniowo rozszerzanego s³ownictwa (Swenson 1999; Swen-
son, D'Andrea 2002). Tradycyjne programy nauki brajla dla dzieci zak³adaj¹ naucza-
nie sekwencyjne. Najpierw jest to nauka izolowanych umiejêtnoœci: prowadzenie
r¹k i palców po wersie brajlowskim, wyszukiwanie okreœlonego znaku brajlowskie-
go itp. Ka¿da umiejêtnoœæ jest intensywnie æwiczona przez uczniów, od prostych hi-
storyjek, po praktyczne wykorzystanie pisma Braille'a w ¿yciu codziennym. Se-
kwencyjnoœæ programów umo¿liwia wykorzystanie ich fragmentów do wprowa-
dzania pisma punktowego u dzieci niewidomych z dodatkowymi niepe³nospraw-
noœciami (Erin, Koening 1997; Swenson 1999). Tradycyjne programy obejmuj¹ kilka
poziomów zaawansowania w uczeniu siê brajla, a do ka¿dego z nich przypisane s¹
specjalnie opracowane ksi¹¿eczki z czytankami dla dzieci. Zawieraj¹ one proste,
kontrolowane s³ownictwo oraz szereg przyk³adów do æwiczeñ poszczególnych
umiejêtnoœci. Wed³ug A. Swenson (1999, s. 6) kontrolowane s³ownictwo to uwa¿nie
zaplanowana sekwencja nowych s³ów, wprowadzanych w tradycyjnych tekstach
dla dzieci. Ka¿da czytanka zawiera zbiór nowych s³ów i tych znanych ju¿ dzieciom,
przez co wzmacnia wczeœniej poznane s³ownictwo. W tradycyjnym podejœciu nau-
czania brajla integraln¹ czêœci¹ programu jest podrêcznik dla nauczyciela oraz ar-
kusze sprawdzaj¹ce i materia³y oceniaj¹ce postêpy uczniów (Caton, Pester, Bradley
1982). W Polsce najbardziej znanym amerykañskim programem przygotowuj¹cym
do nauki czytania i pisania brajlem jest program rozwijania percepcji dotykowej
i rozpoznawania liter brajlowskich, tzw. Mangold. Jest to tradycyjny program ucz¹-
cy wszystkich umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem pisma Braille'a, takich jak: pro-
wadzenie i koordynacja r¹k, wyszukiwanie pocz¹tku i koñca kolejnych wersów,
rozró¿niania i rozpoznawania liter w izolacji. Program zawiera dwa podrêczniki. Je-
den z nich, czarnodrukowy – Podrêcznik dla nauczyciela – obejmuje instrukcje oraz
informacje o minimalnym zakresie umiejêtnoœci, które uczeñ powinien zdobyæ na
poszczególnych lekcjach. Drugi – Podrêcznik dla ucznia w formie dwóch tomów braj-
lowskich – sk³ada siê z oddzielnych kart z æwiczeniami (Mangold 2000). 

Do kolejnej grupy programów nale¿¹ wszystkie te, które w nauczaniu pisma
punktowego s¹ skoncentrowane na rozwijaniu umiejêtnoœci zwi¹zanych przede
wszystkim z rozumieniem czytanego i pisanego tekstu brajlowskiego. Reprezentu-
j¹ one podejœcie, które oparte jest na tzw. filozofii „whole language”, czyli jêzyka ca-
³oœciowego (Swenson 1999), czy te¿ okreœlane w polskiej literaturze – holistyczne
nauczanie jêzyka (Grz¹dkowska 1998). ,,Whole language'' – to skoncentrowana na
dziecku filozofia uczenia, w której wa¿niejsz¹ rolê odgrywa nauka rozumienia zna-
czenia jêzyka ni¿ æwiczenie wyodrêbnionych umiejêtnoœci, takich jak prowadzenie
r¹k, rozró¿nianie i identyfikowanie liter w izolacji itp. Podejœcie zorientowane na ro-
zumienie tekstu, jêzyka jest wspierane przez instrukcje nauczyciela, skierowane in-
dywidualnie do ka¿dego ucznia. Ma to ogromne znaczenie dla wzbogacania do-
œwiadczeñ, zaspokajania potrzeb na konkretnym poziomie rozwoju danego ucznia.
Ide¹ holistycznej nauki jêzyka jest integracja æwiczeñ i umiejêtnoœci s³uchania,
mówienia, czytania i pisania w jedn¹ ca³oœæ. Daje ona tak¿e wiêkszy zakres mo¿li-
woœci, gdy¿ wykorzystuje æwiczenia oparte o literaturê lub podejœcie doœwiadcze-
nia jêzykowego (Lamb 1996; Swenson 1999). Holistyczne nauczanie jêzyka jest sil-
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nie wspierane przez cztery filary humanistyczno-naukowe: teoriê uczenia siê, jêzy-
koznawstwo, teoriê nauczania i rolê nauczyciela w niej oraz program nauczania,
w którym jêzyk zajmuje centralne miejsce. Zasadami zwi¹zanymi z nauczaniem
i uczeniem siê s¹: szkolne programy nauki czytania i pisania, musz¹ byæ oparte na
naturalnym uczeniu siê i wewnêtrznej motywacji wynikaj¹cej z potrzeby porozu-
miewania siê, rozwój jêzyka pisanego przebiega od ca³oœci do fragmentu (tzn. dziec-
ko najpierw pisze to, co s³yszy, a potem poznaje prawid³owy wzór wyrazu), od nie-
okreœlonoœci do precyzji, od tematów znanych do nieznanych. Umiejêtnoœæ pisania
kszta³tuje siê pod wp³ywem zrozumia³ego pos³ugiwania siê jêzykiem, nauczyciel
aran¿uje sytuacje, podsuwa odpowiednie materia³y, aktywizuje i motywuje
uczniów do udzia³u w procesie dydaktycznym. Pocz¹tkuj¹cy pisarze (dzieci od
pierwszego dnia nauki pisz¹ opowiadania, wiersze, ksi¹¿ki) powinni byæ zachêca-
ni do zastanowienia siê, co rzeczywiœcie chc¹ napisaæ (wykorzystuj¹c regu³y po-
prawnej pisowni i interpunkcjê, je¿eli ju¿ je poznali), a pocz¹tkuj¹cy czytelnicy do
podjêcia próby zrozumienia czytanego tekstu (Grz¹dkowska 1998).

Holistyczne podejœcie w nauczaniu czytania i pisania pismem Braille'a

Program nauki ca³oœciowego jêzyka zorientowany na znaczenie i rozumienie
w czytaniu oraz pisaniu brajlem jest podzielony na trzy zasadnicze, ró¿ni¹ce siê od
siebie etapy (kroki).

Etap pierwszy. Dzieci ucz¹ siê równolegle pisania i czytania w oparciu o elemen-
tarz i zasadê jeden wyraz – skrót jednoznakowy. Nauczyciel nie powinien wprowa-
dziæ nastêpnego skrótu, jeœli dziecko doskonale nie opanuje poprzedniego (Caton,
Pester, Bradley 1982). Mo¿e jednak modyfikowaæ i rozszerzaæ listê wyrazów, zw³a-
szcza, jeœli maj¹ one szczególne znaczenie dla konkretnych uczniów, np. s³owo
,,lunch'', które pojawia siê w planie codziennych zajêæ. Nauczyciel tak wprowadza
znaki oznaczaj¹ce s³owa, aby w pocz¹tkowej fazie uczenia, diametralnie ró¿ni³y siê
w kszta³cie i konfiguracji punktów (Lamb 1996; Swenson 1999). Na tym etapie umie-
jêtnoœci czytania i pisania poszerzane s¹ o inne wyrazy spoza elementarza. Po to, aby
wzbogacaæ teksty pisane przez dzieci, wprowadzane s¹ stosunkowo proste imiona
kolegów czy cz³onków rodziny. Je¿eli uczeñ nie ma problemów z ich rozpoznawa-
niem, to nauczyciel rozpoczyna ju¿ wprowadzanie pewnych znacz¹cych liter.

Etap drugi. Na tym poziomie nauczania brajla nauczyciel po raz pierwszy wpro-
wadza pojêcie „litery” oraz „cyfry”. Wa¿ne jest, aby dziecko oswaja³o siê i pozna-
wa³o je w kontekœcie rozpoznawania charakterystycznych znaków brajlowskich
w wyrazach na etykietach zamieszczonych wokó³ dziecka: w kalendarzach, podpi-
sach biurek, zeszytów, opisach sal lekcyjnych itp. (Olson 1981). Celem jest zwróce-
nie uwagi uczniów na fakt, ¿e pewne litery, cyfry, maj¹ taki sam kszta³t jak symbo-
le skrótów, których uczyli siê wczeœniej. Litery i cyfry wprowadzane s¹ ju¿ bardziej
formalnie wtedy, gdy uczniowie s¹ w stanie czytaæ i pisaæ pewne, ale nie koniecz-
nie wszystkie, s³owa uwzglêdnione w trakcie nauki w etapie pierwszym. Czytanie
æwicz¹ na przygotowanych przez nauczyciela zdaniach i krótkich opowiadaniach
(Lamb 1996; Swenson 1999).
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Etap trzeci. Jest to moment przejœcia do literatury dzieciêcej i æwiczenie umiejêt-
noœci korzystania z niej. We wstêpnej fazie nauki brajla dzieci czyta³y znacz¹ce, tzn.
wa¿ne i ciekawe dla siebie, zdania i opowiadania, ale utworzone przez nauczycie-
la lub napisane wspólnie z nauczycielem. Materia³y te s³u¿y³y utrwalaniu identyfi-
kowania wyrazów i liter ju¿ poznanych. Kiedy jednak uczniowie opanuj¹ podsta-
wowy zbiór wyrazów i liter alfabetu, mog¹ rozpocz¹æ korzystanie z komercyjnych
materia³ów, jakimi s¹ ksi¹¿eczki dla dzieci. Zazwyczaj s¹ one wydawane seriami,
a ka¿da z nich sk³ada siê ze zbioru niewielkich ksi¹¿eczek uporz¹dkowanych i do-
stosowanych do ró¿nego poziomu czytelniczego dzieci. Pierwsze ksi¹¿eczki z naj-
ni¿szego poziomu czytelniczego zawieraj¹ jedno s³owo lub zdanie na stronie. Czê-
sto w treœci wykorzystuj¹ znane dzieciom s³owa oraz wprowadzaj¹ rymy. Opowia-
dania pod wzglêdem treœci i u¿ytego s³ownictwa dobrane s¹ tak, aby by³y zrozu-
mia³e dla dzieci niewidomych, nawet bez podpowiedzi w formie wypuk³ych rysun-
ków. Ksi¹¿eczki zazwyczaj sk³adaj¹ siê z tekstu w czarnym druku i brajlu. Wypu-
k³y druk dla niewidomych zamieszczony jest czêsto na oddzielnych plastikowych
foliach b¹dŸ w obszarach powy¿ej lub poni¿ej tekstu czarnodrukowego. Ksi¹¿ecz-
ki sk³adaj¹ce siê z dwóch rodzajów druku pozwalaj¹ rodzicom, którzy nie znaj¹ pi-
sma Braille'a, czytaæ wraz z dzieckiem lub kontrolowaæ jego poprawnoœæ czytania
(Swenson 1999). Trzeci etap w programie koñczy wprowadzanie kontrolowanego
s³ownictwa. Dziecko siêgaj¹c po opowiadania z ksi¹¿eczek literatury dzieciêcej sa-
modzielnie rozszerza swój s³ownik tak rozumienia s³ów, jak i znajomoœci zapisu po-
szczególnych wyrazów, poniewa¿ uczy siê ich w momencie, gdy pojawiaj¹ siê one
w postaci nowych skrótów czy bardziej skomplikowanych w zapisie brajlowskim
wyrazów.

W Stanach Zjednoczonych wybór i wdro¿enie programu zale¿y ca³kowicie od na-
uczyciela. Wymaga to przede wszystkim podjêcia wielu decyzji i planowania dzia-
³añ. Nauczyciel musi wybraæ jedno podejœcie w nauczaniu b¹dŸ nastawione na roz-
wój umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem dotykowym lub ukierunkowane na nau-
kê jêzyka rozumienie czytanego tekstu oraz sensu czytania i pisania. Nauczyciel
wybieraj¹c okreœlone podejœcie nauczania, dokonuje wyboru programu, w którym
dostosowuje siê do opracowanych zaleceñ. Ma jednak du¿¹ swobodê, poniewa¿
sam planuje czynnoœci swoje i ucznia oraz decyduje, kiedy wprowadzaæ skróty, li-
tery brajlowskie, wyrazy i na jakich tekstach bêdzie siê opieraæ. Wed³ug opracowa-
nych zaleceñ przed w³aœciw¹ nauk¹ brajla w szkole, niewidome przedszkolaki mu-
sz¹ opanowaæ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci:

czytanie i pisanie liter alfabetu; 
czytanie i pisanie podstawowych s³ów w brajlu 2 stopnia, np. imiona cz³onków
rodziny, typowe jednoliterowe skróty ca³ych wyrazów; 
czytanie i pisanie pewnych typowych skrótów czêœci s³ów w brajlu 2 stopnia;
kojarzenie dŸwiêków z zapisanymi wyrazami brajlowskimi; 
wstêpne wykorzystywanie tzw. Cueing system do nauki czytania i robienia nota-
tek. Cueing system (system sygnalizacyjny), to sposób uzyskiwania informacji po-
trzebnej do identyfikacji nieznanego s³owa. S¹ 3 elementy (wskazówki), na pod-
stawie których, jeœli dziecko nie zna jakiegoœ s³owa, mo¿e siê domyœleæ, co ono
oznacza. Dobrzy czytelnicy opieraj¹ siê na: fonetyce – zbli¿onym brzmieniu wy-



razu znanego dziecku, który pozwala domyœleæ siê, jaki to wyraz, znaczeniu (se-
mantyce), czyli wnioskowaniu o znaczeniu wyrazu wynikaj¹cym z kontekstu
zdania, strukturze jêzyka (Swenson 1999, s. 6);
prowadzenie r¹k po wersie z lewej do prawej i od góry do do³u; 
rozwiniêta analiza i synteza s³uchowa; 
u¿ywanie przerw (spacji) pomiêdzy s³owami w zdaniu (tam¿e).
Podobnie jak osoby widz¹ce, tak dzieci niewidome na poziomie pocz¹tkowym

ucz¹ siê identyfikowaæ zapis imion przez rozpoznawanie pewnych znacz¹cych li-
ter. Uczniowie we wstêpnej fazie nauki nie musz¹ rozró¿niaæ wszystkich liter
i skrótów w wyrazie po to, aby móc je zidentyfikowaæ. Wystarczy, ¿e rozpoznaj¹
charakterystyczne litery na pocz¹tku lub koñcu. Takimi znacz¹cymi literami mog¹
byæ: y, l, g, c lub inne. Miejscem charakterystycznym dla rozpoznania i zidentyfiko-
wania wyrazu mo¿e byæ podwójna litera w œrodku wyrazu. Przyk³adem jest zdwo-
jone „m” w wyrazie „mommy”, lub podwójne „a” w wyrazie „daad” (tam¿e).
W dalszym etapie nauki, kiedy dzieci zwiêkszaj¹ repertuar poznanych liter i wyra-
zów brajlowskich, uczniowie s¹ zmuszeni do dokonywania ju¿ du¿o bardziej do-
k³adnych rozró¿nieñ. W przypadku rozpoznawania dotykowego zapisu imion:
Laura i Lary, ju¿ nie wystarczy zidentyfikowanie pierwszej litery, bo oba wyrazy za-
czynaj¹ siê na literê „,l”, ale konieczne jest rozpoznanie tak¿e liter œrodkowych.
W ten sposób uczniowie stopniowo poznaj¹ nowe litery i skróty w wyrazach, które
maj¹ dla nich znaczenie. W tej metodzie nauczania brajla priorytetem jest znacze-
niowa forma czytania. Dlatego nawet wtedy, gdy dziecko poznaje nowe litery i zna-
ki brajlowskie odpowiadaj¹ce skrótom, nacisk po³o¿ony jest na pokazywanie zwi¹z-
ków pomiêdzy dŸwiêkami i symbolami po to, aby rozwijaæ pocz¹tkowe umiejêtno-
œci dekodowania fonetycznego i rozumienia. Od pocz¹tku dzieci pracuj¹ na mate-
ria³ach przygotowanych przez nauczyciela (brajl 2 stopnia) w taki sposób, aby wi-
dzia³y korelacjê pomiêdzy ka¿dym mówionym s³owem i odpowiadaj¹cym mu wy-
razem w brajlu (Lamb 1996; Swenson 1999). Z tego powodu wa¿ne jest, aby dzieci
zawsze dostawa³y do czytania jak¹œ treœæ, a nie pojedyncze s³owa. W zwi¹zku z tym
nauczyciel pracuje z uczniami czytaj¹c interesuj¹ce fragmenty literatury dzieciêcej,
a nie wybieraj¹c czytanki z elementarza oraz wykorzystuj¹c szereg gier i pomocy
dydaktycznych.

Pokaz wzoru litery lub skrótu odbywa siê w izolacji, bardzo czêsto na specjalnie
w tym celu przygotowanej fiszce, ale niemal natychmiast rozpoznawanie i utrwala-
nie danego znaku brajlowskiego æwiczone jest w konkretnych wyrazach. Jako do-
skonalenie umiejêtnoœci rozpoznawania nowych liter i skrótów, znajduj¹cych siê
w s¹siedztwie z innymi, uczniowie proszeni s¹ o literowanie wyrazów (Swenson
1999). Przeliterowywanie wyrazów przez dzieci ma na celu sprawdzenie popraw-
noœci zapisu oraz wykluczenie niejednoznacznoœci w przypadku, gdy skrót odpo-
wiada wiêcej ni¿ jednemu zapisowi dŸwiêków. Zazwyczaj dzieci, które ucz¹ siê
brajla, stopniowo odkrywaj¹ przyjemnoœæ czytania, zw³aszcza wtedy, gdy maj¹
równoczeœnie mo¿liwoœæ pisania (Stratton, Wright 1991). Dla niektórych dzieci ³a-
twiejsz¹ czynnoœci¹ jest pisanie na maszynie ni¿ rozpoznawanie pewnych, trud-
nych percepcyjnie znaków. Z tego powodu niekiedy umiejêtnoœci pisania dzieci
mog¹ przeœcign¹æ ich umiejêtnoœci czytania (Olson 1991; Swenson 1999). Doskona-
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³¹ okazj¹ do rozwoju obu umiejêtnoœci jest sytuacja, w której uczniowie odczytuj¹
napisany przez siebie tekst, poniewa¿ zazwyczaj czytaj¹ go minimum dwukrotnie:
raz dla siebie i raz dla doros³ych, np. nauczyciela lub rodziców. Dziêki temu pocz¹t-
kuj¹cy u¿ytkownik brajla ma wiêcej okazji do æwiczeñ, a co najwa¿niejsze dzieci do-
skonal¹ swoje umiejêtnoœci na tekstach, które s¹ dla nich wa¿ne i dotycz¹ spraw im
najbardziej znanych i bliskich (Swenson 1999). Równoleg³a nauka czytania i pisania
przyczynia siê do tego, ¿e kiedy uczniowie zaczynaj¹ pisaæ, staj¹ siê bardziej œwia-
domi znaczenia i relacji pomiêdzy dŸwiêkiem i zapisaniem go w postaci symbolu.
U dzieci rozwija siê œwiadomoœæ tego, ¿e to, co pisz¹, ma sens. W ten sposób lepiej
nabywaj¹ zdolnoœæ rozumienia struktury jêzyka i znaczenia komunikatu. Mo¿na
wiêc w skrócie okreœliæ, ¿e dzieci poprzez pisanie „ucz¹ siê, jak tworzy siê czytanie
(...) ucz¹ siê esencji druku (brajla)” (Hansen 1987, za: Swenson 1999, s. 179).

Zachêcanie do samodzielnej aktywnoœci czytelniczej jest zgodne z ide¹ holistycz-
nej nauki jêzyka, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego znaczeniowego i praktycz-
nego wykorzystania. Z tego powodu popularnym podejœciem w nauczaniu pisma
punktowego jest zachêcanie dzieci do jak najwczeœniejszych samodzielnych prób
piœmienniczych. Uczniowie mog¹ wykorzystywaæ tzw. intuicyjne pisanie, poprzez
tworzenie w³asnych tymczasowych skrótów tylko po to, aby móc przedstawiæ jak¹œ
treœæ (Lamb 1996). Tworzone skróty s¹ najczêœciej czymœ w rodzaju dŸwiêkowego
zapisu wyrazów. Wa¿n¹ ich cech¹ jest to, ¿e s¹ one budowane na tyle intuicyjnie, i¿
mog¹ byæ z powodzeniem rozszyfrowane przez innych czytelników. Taki rodzaj
tymczasowego zapisu pozwala dzieciom pisaæ na ka¿dy temat, nawet jeœli nie zna-
j¹ wszystkich liter i ogólnie znanych skrótów. Wa¿n¹ zalet¹ twórczego zapisu dziec-
ka jest przeniesienie ciê¿aru z koncentrowania siê na tylko mechanicznych czynno-
œciach pisania na treœæ komunikatu, jaki uczeñ chce przekazaæ (Lamb 1996; Swen-
son 1999). Tak jak uczniowie ucz¹ siê umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem, takich
jak np. fonetyka w jakimœ kontekœcie, a nie na podstawie tylko arkuszy roboczych,
tak te¿ æwicz¹ pisanie przez samodzielne uk³adanie opowiadañ, nag³ówków do au-
torskich ksi¹¿eczek dotykowych, a nie w oparciu o æwiczenia z kart pracy dla ucz-
nia. Rola nauczyciela w trakcie na wpó³ samodzielnej i twórczej pracy dziecka po-
lega przede wszystkim na œledzeniu postêpów ucznia i modelowaniu indywidual-
nych zadañ dla niego. Zadaniem nauczyciela jest uwa¿ne rejestrowanie wymyœlo-
nych przez ucznia skrótów (które s¹ akceptowane w pocz¹tkowej fazie nauki) i sty-
mulowanie go do poprawnego stosowania i zapisu znanych skrótów lub liter. Bar-
dzo wa¿nym elementem pojawiaj¹cym siê na kolejnym etapie nauki pisania braj-
lem jest wprowadzanie konwencjonalnego zapisu i ortografii (Lamb 1996). Po³¹cze-
nie czytania z pisaniem odgrywa wa¿n¹ rolê w rozwoju kompetencji czytelniczych
i piœmienniczych dzieci. Takie po³¹czenie czytania z pisaniem daje dzieciom wska-
zówki, jak formu³owaæ myœli, zdania, aby wyraziæ wa¿ne idee, pomys³y i je zapisaæ.
Jêzyk mówiony ma kluczowe znaczenie w odniesieniu sukcesu w pisaniu. Mo¿li-
woœæ „czucia tego najpierw na jêzyku” (Graves 1997, s. 83, za: Swenson 1999), po-
zwala niewidomym uczniom tworzyæ, poprawiaæ i eksperymentowaæ z komunika-
tami ustnymi, zanim po³¹cz¹ je z mechanicznymi komponentami pisania. Ucznio-
wie, którzy maj¹ dobrze rozwiniête s³ownictwo, maj¹ wiêksze predyspozycje do te-
go, aby sprawdzaæ siê w pisaniu w³asnych tekstów (Lamb 1996; Swenson 1999).

„ZANURZANIE DZIECI W BRAJLU” JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ NAUKI JÊZYKA...
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Wybór narzêdzi do nauki pisania nale¿y do nauczyciela. Najczêœciej jednak
uczniowie zaczynaj¹ od pisania brajlem za pomoc¹ maszyny brajlowskiej. Wydaje
siê, ¿e maszyna brajlowska jest tym narzêdziem, które u³atwia dzieciom rozumienie
samego procesu pisania i poznanie efektu swoich dzia³añ piœmienniczych, poniewa¿
mog¹ one na bie¿¹co sprawdzaæ to, co napisali. Przyciskanie klawiszy oraz ich kom-
binacje jest stosunkowo ³atwe do wyæwiczenia. Zapis na maszynie pomaga w na-
tychmiastowym osi¹gniêciu informacji zwrotnej o tym, co jest napisane, w przeci-
wieñstwie do zapisu na tabliczce brajlowskiej, w której tekst jest ukryty (Swenson,
D'Andrea 2002). Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e nauka pisania na maszynie brajlow-
skiej jest du¿o ³atwiejsza ni¿ pisanie odrêczne w czarnym druku u dzieci widz¹cych.
Dziecko pos³uguj¹ce siê maszyn¹ koncentruje siê tylko na kilku podstawowych
czynnoœciach, takich jak wciskanie klawiszy. Jedynym utrudnieniem jest po³¹czenie
wciskanych klawiszy b¹dŸ w izolacji, b¹dŸ w odpowiedniej konfiguracji z koordy-
nacj¹ okreœlonych palców. Amerykañscy specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e bardzo wa¿n¹ ro-
l¹ nauczyciela jest kontrola prawid³owych nawyków i przyzwyczajeñ piœmienni-
czych dzieci. Wbrew pozorom nie zapis, ale wk³adanie papieru do maszyny bywa
najtrudniejsz¹ umiejêtnoœci¹ dla dzieci. Wiele z nich jest w stanie opanowaæ bardzo
dobrze umiejêtnoœæ pisania, zanim nauczy siê prawid³owo wk³adaæ papier do ma-
szyny brajlowskiej. Zadaniem nauczyciela jest stymulowanie czynnoœci dzieci tak,
aby codziennie mia³y mo¿liwoœæ æwiczenia trudnych umiejêtnoœci. Pomocn¹ mo¿e
byæ tu precyzyjna instrukcja nauczyciela, który po nauczeniu dziecka nazw poszcze-
gólnych czêœci maszyny, wymawia je w odpowiedniej kolejnoœci za ka¿dym razem,
gdy dziecko rozpoczyna czynnoœæ zak³adania papieru na wa³ki maszyny. U³atwie-
niem dla dzieci jest tak¿e u¿ywanie mniejszych arkuszy (Swenson 1999). Aby rozpo-
cz¹æ naukê pisania ka¿de dziecko musi posiadaæ odpowiednie umiejêtnoœci prak-
tyczne oraz ogólne zaznajomienie z brajlem. Wed³ug D.P. Wormsley i F.M. D'Andrea
(1997) ka¿de niewidome dziecko przed przyst¹pieniem do uczenia siê pisania pi-
smem Braille'a powinno dysponowaæ nastêpuj¹cymi umiejêtnoœciami wstêpnymi: 

Rozwiniêta si ³a f izyczna w zakresie ma³ej  motoryki i koordyna-
cja. Pisanie na maszynie wymaga pewnej si³y potrzebnej do nacisku klawiszy.
Z tego wzglêdu, aby nauczyæ dzieci pisania, trzeba wczeœniej wyæwiczyæ u nich
si³ê w zakresie ma³ej motoryki. Wa¿nym elementem jest równie¿ nauka obs³ugi
maszyny: zak³adanie papieru, ustawianie marginesów itp. Rozwijanie wszystkich
tych umiejêtnoœci zmierza do wyæwiczenia w dzieciach niemal mechanicznych
czynnoœci potrzebnych w pisaniu na maszynie brajlowskiej. Wszystko zaplano-
wane jest tak, aby we w³aœciwej nauce pisania uczniowie mogli skupiæ siê wy³¹cz-
nie na treœci, a nie technice. 
Rozwiniêta podstawa eksperymentalna i liczne doœwiadczenia dotyko-
we. Dziecko, aby mog³o rozpocz¹æ pisanie, musi mieæ bogate doœwiadczenia doty-
kowe. Wszyscy u¿ytkownicy pisma, w ka¿dym wieku, pisz¹ najlepiej o tym, co zna-
j¹. Niewidome dzieci, które maj¹ szereg doœwiadczeñ praktycznych w poznawaniu
dotykowym ró¿nych przedmiotów i materia³ów oraz maj¹ mo¿liwoœæ mówienia
o nich, zazwyczaj do swojego repertuaru pisanych s³ów wybieraj¹ te z obrazów do-
tykowych, ogólnego s³ownictwa i wiedzy, któr¹ posiadaj¹. Wynika z tego, ¿e istnie-
je zale¿noœæ, aby dzieci mog³y pisaæ – musz¹ mieæ o czym. Z tego powodu rozwi-
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niêta postawa eksperymentalna, poznawanie przedmiotów i materia³ów oraz umie-
jêtnoœæ manipulowania nimi jest potrzebna do rozwijania umiejêtnoœci pisania.
Wiedza na temat przyczyny i roli stosowania pisma przez ludzi. Istot-
nym elementem jest rozbudzanie œwiadomoœci znaczenia pisma. Wiedza na ten
temat wzmacnia motywacjê do nauki. Wa¿ne jest, aby okreœliæ ró¿ne role pisania:
pisanie czysto u¿ytkowe, np. robienie listy zakupów, oraz pisanie dla przyjemno-
œci (opis historyjek, pisanie listów). 
W Stanach Zjednoczonych nauka pisania pismem Braille'a u dzieci jest 3 etapo-

wa. W pocz¹tkowej fazie pojawia siê twórczy zapis dzieci, w du¿ej mierze oparty
na w³asnych skrótach uczniów, zbli¿onych do zapisu fonetycznego. St¹d etap ten
nazywany jest „mówionym pisaniem”. Kolejna faza to tzw. pisanie z przewodni-
kiem, w której nauczyciel wspiera i pomaga uczniom w poprawnym pisaniu, z pra-
wid³owym u¿yciem konwencjonalnych skrótów i liter. Ostatnim etapem jest samo-
dzielne, poprawne pisanie (Wormsley, D'Andrea 1997; Swenson 1999). 

Program holistycznej nauki jêzyka nie jest skorelowany z okreœlonym elementa-
rzem i czytankami. To nauczyciel, korzystaj¹c ze wskazówek zawartych w progra-
mie, sam dobiera materia³y czytelnicze i teksty dla dzieci. W programie opartym na
holistycznej nauce jêzyka dziecko uczy siê czytaæ i pisaæ podstawowe wyrazy
w brajlu stopnia 2 (skrótami), zanim nauczy siê czytaæ i pisaæ w brajlu 1 stopnia (pi-
smem integralnym) (Caton, Pester, Bradley 1982; Lamb 1996). Na pocz¹tku ucznio-
wie poznaj¹ wiêc podstawowe skróty jednoznakowe, jednowyrazowe. Dopiero
póŸniej ucz¹ siê rozpoznawania konkretnych liter. Celem stosowania takiej kolejno-
œci nauczania pisma punktowego jest jak najwczeœniejsze danie dzieciom mo¿liwo-
œci doœwiadczenia prawdziwego czytania. W podejœciu tym d¹¿y siê do tzw. zanu-
rzania dzieci w brajlu (Swenson 1999).

„Zanurzanie dzieci w brajlu”

„Zanurzanie dzieci w brajlu” polega na dostarczaniu doœwiadczeñ dotykowych
z pismem Braille'a w obszarze najbli¿szego otoczenia dziecka (dom, szko³a), poprzez
wprowadzanie etykiet w brajlu. Uczniowie podczas czytania prostych zdañ o nich sa-
mych i ludziach, których znaj¹, ucz¹ siê kojarzyæ mówione s³owo z odpowiednim wy-
razem brajlowskim. Dzieci nie tylko poprawiaj¹ swoje umiejêtnoœci rozpoznawania
dotykowego, ale przede wszystkim od pocz¹tku zdaj¹ sobie sprawê, ¿e tekst brajlow-
ski ma jakieœ znaczenie i sens logiczny (Lamb 1996). Taka sytuacja nie wystêpuje w po-
cz¹tkowej fazie uczenia wed³ug programów rozpoczynaj¹cych siê od nauczania braj-
la w stopniu 1, poniewa¿ dzieci skupione s¹ na rozpoznawaniu liter w izolacji, w cza-
sie której nie rozumiej¹ jeszcze sensu znaczenia liter dla wyrazów i zdañ oraz jêzyka
w ogóle (Swenson 1999). Realizowanie idei „zanurzania w brajlu” przyczynia siê do
czêstego kontaktu z pismem punktowym, które umo¿liwia dzieciom zapamiêtanie
ca³ego kszta³tu znaku, reprezentuj¹cego poszczególne litery lub skróty tak, ¿e ucznio-
wie przestaj¹ ju¿ myœleæ o numeracji i pozycji punktów. Rozwój kojarzenia dŸwiêku
ze znakiem brajlowskim rozpoczyna siê od szybkiego czytania globalnego. W pocz¹t-
kowej fazie nauki, dzieci czytaj¹c globalnie przesuwaj¹ palce po wersach bez rozpo-



SZKO£A SPECJALNA 4/2005256

znawania znaków. Powtarzaj¹c za nauczycielem, „czytaj¹” tekst z pamiêci. Kiedy
uczniowie zaczynaj¹ rozpoznawaæ, czytaæ w³asne lub znajome imiona, tempo czyta-
nia znacznie siê zwalnia, poniewa¿ dzieci koncentruj¹ siê na znacz¹cym dla nich wy-
razie, a to pomaga kojarzyæ dŸwiêk ze znakami pisma Braille'a (Olson 1981; Swenson
1999). Pocz¹tkuj¹cy czytelnicy czêsto nie rozumiej¹ ró¿nicy pomiêdzy liter¹, skrótem
i zdaniem, dlatego w trakcie æwiczeñ czytania globalnego jednym z zadañ dzieci jest
wskazywanie pojedynczych liter, wyrazów, zdañ, po³¹czonych z ich liczeniem (Strat-
ton, Wright 1991). Amerykanie podkreœlaj¹, ¿e niezwykle wa¿nym zaleceniem dla na-
uczyciela brajla jest jak najwczeœniejsze uœwiadamianie dzieci, ¿e istnieje zasadnicza
ró¿nica w pisaniu na komputerze, gdzie wyrazy zapisywane s¹ litera po literze, a za-
pisem w brajlu, w którym dla oszczêdnoœci miejsca stosuje siê skróty (Swenson 1999).
Istotnym elementem „zanurzania w brajlu” jest umiejêtnoœæ identyfikowania zapisu
w³asnego imienia od innych wyrazów. W programie opartym na „whole language”,
w momencie gdy dzieci zdobêd¹ podstawowe umiejêtnoœci i nawyki czytelnicze, ich
uwaga zostaje skierowana na rozpoznawanie ju¿ konkretnych liter i cyfr. Niekiedy
nauka liter i ³¹czenia ich z odpowiednimi dŸwiêkami mo¿e okazaæ siê d³ugim proce-
sem, ale motywacj¹ dla uczniów jest mo¿liwoœæ dostêpu do szeregu ciekawych, tzw.
komercyjnych ksi¹¿eczek dla dzieci (Tam¿e, s. 40).

Doœwiadczenia tyflopedagogów w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii
pokazuj¹, ¿e oswajanie dzieci z brajlem poprzez podpisywanie pismem punkto-
wym wszystkich elementów otoczenia dziecka: od mebli po przedmioty codzienne-
go u¿ytku, wp³ywa korzystnie na rozbudzanie zainteresowañ dziecka pismem i jê-
zykiem. Poprzez czêsty, nawet przypadkowy, kontakt z pismem Braille'a dziecko
samodzielnie odkrywa pewne kszta³ty, znaki, a to rozbudza jego motywacjê do na-
uki czytania i pisania.

Amerykañskie programy nauczania brajla, zarówno tradycyjne, jak i oparte na
„whole language”, na ka¿dym etapie uwzglêdniaj¹ ocenê umiejêtnoœci ucznia.
Sprawdziany i wytyczne do przeprowadzenia dok³adnej oceny s¹ szeroko dostêp-
ne i mo¿liwe do zakupienia przez nauczycieli. Decyzj¹ nauczyciela jest, które narzê-
dzie (arkusze, testy, itp.) wybierze. Wa¿ne jednak jest, aby wstêpna diagnoza oraz
ocena poszczególnych umiejêtnoœci by³a sta³ym i istotnym elementem procesu na-
uczania czytania i pisania brajlem. W Polsce opracowanym narzêdziem jest „Kwe-
stionariusz oceny umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem pisma L. Braille'a” autor-
stwa J. Witczak-Nowotnej i M. Papliñskiej (2003a, 2003b).
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Summary

Braille is taught from the very first years of a child’s life, in many countries. In most
child’s of the countries, Braille is taught in kindergarten by introducing not only exer-
cises for tactile perception development but also, above all, by arranging situations
building familiarity with Braille. In the United States, it is done by implementation
of the complete immersing in Braille teaching method. In other countries like the
United Kingdom,. France or Sweden, elements of this method are also used e.g.: la-
beling of environment and introduction of meaningful Braille words as the first.

The immersing in Braille method is based on creation of an environment for
a child where Braille is present in all the life situations, also outside school. The envi-
ronment forces a child to use learned reading and writing skills and proves they are
useful. 
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ANNA PRO¯YCH
APS Warszawa

ZNACZENIE ŒRODOWISKA EDUKACYJNEGO 
W PROCESIE ROZUMIENIA MOWY U DZIECI Z WAD¥ S£UCHU

Częstość występowania wady słuchu u dzieci w Polsce wynosi 2–3 przypad-
ki z głębokim uszkodzeniem słuchu na 1000 żywo urodzonych dzieci. U ko-
lejnych 2–4 dzieci można podejrzewać uszkodzenie słuchu w mniejszym
stopniu lub uszkodzenie słuchu jednostronne.
W Polsce od 2002 r. jest realizowany Program Powszechnych Przesiewo-
wych Badań Słuchu u Noworodków prowadzony pod auspicjami Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Noworodki diagno-
zowane są w drugiej dobie życia pod względem uszkodzenia słuchu na od-
dziale szpitalnym. 
Do roku 2002 wada słuchu była wykrywana dość późno, często około 2–3.,
a czasem i 5. roku życia, kiedy to najlepszy okres dla rozwoju słuchu i mowy
mijał bezpowrotnie.

Inspiracj¹ do podjêcia badañ nad rozumieniem mowy przez dzieci z wad¹ s³uchu
by³a pilna potrzeba œrodowiska pedagogów, surdopedagogów, logopedów i psy-

chologów wykorzystywania w swojej codziennej pracy wystandaryzowanych na-
rzêdzi diagnostycznych. Diagnozowanie zakresu rozumienia mowy u dzieci
z uszkodzonym s³uchem jest niezmiernie wa¿ne i potrzebne zw³aszcza na pocz¹tku
terapii. Specjaliœci pracuj¹cy w poradniach zajmuj¹cych siê orzecznictwem i kwalifi-
kacj¹ dzieci z wad¹ s³uchu do ró¿nych placówek edukacyjnych pragnêliby, aby pro-
ces ten odbywa³ siê w sposób rzetelny i obiektywny, by mogli opieraæ swoj¹ diagno-
zê na wynikach badañ uzyskanych wed³ug kryteriów obowi¹zuj¹cych w Polsce.

Próbuj¹c stworzyæ takie narzêdzie, chciano osi¹gn¹æ cel diagnostyczny (diagno-
styczno-wyjaœniaj¹cy), naukowy (poznawczy), prognostyczny i praktyczny. 

Celem diagnostycznym by³a diagnoza aktualnego poziomu rozumienia mowy
przez dzieci z wad¹ s³uchu. Celem naukowym by³o opracowanie nowego narzê-
dzia diagnozuj¹cego poziom rozumienia mowy dostosowanego do mo¿liwoœci
dziecka z wad¹ s³uchu. W badaniach wziêto pod uwagê wyniki badañ dzieci
w wieku 6–7 lat, kiedy to decyduj¹ siê ich losy edukacyjne. Okres ten zwi¹zany jest
z dojrza³oœci¹ dzieci do podjêcia nauki szkolnej oraz ze skierowaniem ich do szkó³
ró¿nego typu, np. powszechnych, integracyjnych czy specjalnych. Podejmowanie
takich decyzji jest trudne zarówno dla specjalistów, jak i rodziców.

Celem praktycznym i prognostycznym by³o dostarczenie informacji rodzicom
i specjalistom, pracuj¹cym z dzieckiem z uszkodzonym s³uchem, na temat poziomu
umiejêtnoœci rozumienia mowy przez ich podopiecznych oraz wskazanie dróg po-
konywania trudnoœci w opanowywaniu pewnych struktur gramatycznych. Jedno-
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czeœnie wskazanie œrodowiska edukacyjnego, które najlepiej rozwija u dzieci umie-
jêtnoœæ rozumienia mowy.

W celu stworzenia narzêdzia diagnostycznego oparto siê na francuskim teœcie A.
Khomsi, który sk³ada siê z podrêcznika pt. „Manuel épreve d'évaluation des straté-
gies de compréhension en situation orale 0–52” oraz kart z ilustracjami. S³u¿y on do
badania poziomu rozumienia mowy ustnej przez dzieci s³ysz¹ce w wieku przed-
szkolnym od 3 do 7 lat. Test ten stosowany jest do diagnozowania dzieci z uszko-
dzonym narz¹dem s³uchu zarówno we Francji, jak i w Belgii. Test sk³ada siê z 30
plansz, na ka¿dej z nich znajduj¹ siê cztery ilustracje. Plansze s¹ prezentowane jed-
na za drug¹, a do ka¿dej z nich s¹ wypowiadane zdania, czasem jedno lub dwa. Ba-
danych jest ogó³em 52 wypowiedzi. Test sprawdza nastêpuj¹ce kategorie grama-
tyczne: rozumienie zaprzeczenia, rozumienie rodzajnika nieokreœlonego i okreœlo-
nego, czasu przysz³ego i przesz³ego, rozumienie strony czynnej i biernej. Zadaniem
dziecka jest wskazywanie adekwatnego obrazka do wypowiedzi podanej przez ba-
daj¹cego. Ka¿de dziecko jest badane indywidualnie.

Wyró¿niamy trzy strategie zrozumienia: leksykaln¹, morfologiczno-syntaktycz-
n¹ i narracyjn¹. Dzieci funkcjonuj¹ce na poziomie leksykalnym rozumiej¹ wypo-
wiedŸ na podstawie jednego wyrazu i po³¹czenia go z obrazkiem – konkretem.
Strategia morfologiczno-syntaktyczna powstaje w oparciu o powi¹zanie podmio-
tu i orzeczenia lub innych zmiennych jêzykowych. Natomiast strategia narracyj-
na wymaga uwzglêdnienia kolejnoœci czasowych zwi¹zków przyczynowo-skut-
kowych. Polska wersja testu zosta³a nazwana „prób¹ rozumienia”, gdy¿ celem ba-
dañ nie by³o wystandaryzowanie narzêdzia diagnostycznego, a jedynie okreœle-
nie jego trafnoœci i rzetelnoœci. Próba rozumienia jest testem bezs³ownym (niewer-
balnym), czyli nie wymaga od badaj¹cego wypowiadania siê, co dla dzieci z wa-
d¹ s³uchu ma ogromne znaczenie. Próba rozumienia, która zosta³a opracowana,
jest obiektywna, poniewa¿ jej efekty nie s¹ zale¿ne od subiektywnej oceny osoby
badaj¹cej oraz zosta³y spe³nione warunki rzetelnoœci i trafnoœci. Przy opracowy-
waniu „próby rozumienia” dokonano adaptacji jêzykowej i kulturowej. Przygoto-
wano dwie wersje próby: jedn¹ – dla dzieci s³ysz¹cych i drug¹ – dla dzieci
z uszkodzonym narz¹dem s³uchu. Wykonano badania porównawcze wyników
testu dzieci francuskich i polskich (s³ysz¹cych) w wieku przedszkolnym i okaza-
³o siê, ¿e w pe³ni siê pokrywaj¹ (tabela 1).

Tabela 1
Œrednie wyniki zrozumienia natychmiastowego (N1) i ogólnego (N2) u dzieci polskich

i francuskich
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Badaniami objêto 259 dzieci z wad¹ s³uchu oraz 174 dzieci s³ysz¹cych w wieku od
3 do 14 lat. Dzieci s³ysz¹ce badane by³y w przedszkolu powszechnym nr 286, przy
ul. Mandarynki 1 w Warszawie. Dzieci z wad¹ s³uchu by³y badane w przedszko-
lach, szko³ach i Oœrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych
w Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu, Kutnie, £odzi i Szczecinie. Ponadto dzieci nie-
objête edukacj¹ przedszkoln¹ badano podczas turnusu rehabilitacyjnego oraz w Po-
radniach Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Warszawie i Szczecinie. W sumie uzyska-
no wyniki badañ 433 dzieci. 

Badania by³y przeprowadzane indywidualnie z ka¿dym dzieckiem, w cichym,
przyjemnym pokoju nauczycielskim lub gabinecie logopedycznym.

Podczas przeprowadzanych badañ zaobserwowano nastêpuj¹ce reakcje u dzieci
s³ysz¹cych w wieku przedszkolnym:

kiwanie g³ow¹,
wskazywanie palcem elementów na obrazku,
odpowiadanie na zadawane pytania,
stwierdzanie,
opowiadanie
t³umaczenie,
wzruszanie ramionami,
przeliczanie elementów,
powtarzanie,
zadawanie pytañ.
Przeprowadzaj¹c badania pilota¿owe wœród dzieci s³ysz¹cych, wykryto takie,

które mia³y trudnoœci ze zrozumieniem przekazywanej ustnie informacji, a nastêp-
nie wskazaniem adekwatnej ilustracji. Okaza³o siê, ¿e poprzez badanie rozumienia
mowy – wykryto dzieci z ró¿nymi zaburzeniami rozwoju mowy. Dzieci te uzyski-
wa³y wyniki poni¿ej œredniej w swoich grupach wiekowych. By³y to dzieci m.in.
z opóŸnionym rozwojem mowy, ze sygmatyzmem interdentalnym (seplenieniem
miêdzyzêbowym). Zosta³y one skierowane na terapiê logopedyczn¹. Odbywa³y siê
tak¿e indywidualne konsultacje dla rodziców. 

Najwiêcej dzieci z niskimi wynikami znalaz³o siê w „zerówce”. By³y to dzieci
z odroczonym obowi¹zkiem szkolnym, z nieumiejêtnoœci¹ przeprowadzenia anali-
zy i syntezy s³uchowej wyrazu: g³oskowania, dzielenia wyrazów na sylaby, z prze-
stawianiem i myleniem g³osek.

Badaniami w³aœciwymi objêto grupê 259 dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 110 dziew-
czynek i 149 ch³opców z Oœrodków Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci S³abo S³y-
sz¹cych i Szkó³ dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych w Warszawie, £odzi, Krakowie, Szcze-
cinie, Wroc³awiu i Kutnie. W badaniach stwierdzono, ¿e 79% populacji stanowi¹
dzieci nies³ysz¹ce, a tylko 21% to dzieci s³abo s³ysz¹ce, chocia¿ badania prowadzo-
ne by³y tylko w szkolnictwie specjalnym dla dzieci s³abo s³ysz¹cych. 

W badanej populacji uszkodzenie s³uchu wyst¹pi³o w okresie prenatalnym u 114
dzieci, co stanowi 44% badanych, i w okresie oko³oporodowym w 17 przypadkach,
co stanowi 6,6% badanych. W sumie u oko³o 50% badanej populacji wyst¹pi³o wro-
dzone uszkodzenie s³uchu. Tak wczesne uszkodzenie s³uchu nast¹pi³o w okresie
prelingwalnym, czyli przed rozwojem mowy. Genetyczne uszkodzenie s³uchu
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stwierdzono w 64 przypadkach. Niepokoj¹cym wydaje siê fakt 40 przypadków
uszkodzenia s³uchu u dzieci w wyniku podawania leków ototoksycznych. W 55
przypadkach przyczyna uszkodzenia s³uchu by³a nieznana.

W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono póŸny okres diagnozowania
wady s³uchu. Do 3. roku ¿ycia zdiagnozowano audiologicznie 76% badanej popu-
lacji, a do pierwszego roku ¿ycia tylko 36%. Wykrywanie wady s³uchu mo¿na po-
wi¹zaæ z kontrolnymi wizytami (bilansami zdrowia) dziecka u pediatry: 1 miesi¹c
(22 przypadki), 1 rok ¿ycia (35 przypadków), 18 miesiêcy (17 przypadków), 2 lata
(35 przypadków), 3 lata (27 przypadków). Pomiêdzy tymi okresami s¹ pojedyncze
przypadki wykrywania wady s³uchu u dzieci.

Stopieñ uszkodzenia s³uchu w badanej populacji wystêpowa³ najczêœciej (188
przypadków na 259 dzieci) na poziomie stopnia powa¿nego (71–90dB) i g³êbokie-
go (91dB i wiêcej). 

W badanej grupie dzieci otrzymywa³y aparaty s³uchowe najczêœciej w drugim
i trzecim roku ¿ycia. Czas oczekiwania na aparat s³uchowy by³ bardzo zró¿ni-
cowany. Nie czeka³o na aparat nawet miesi¹ca 67 dzieci. Zdarza³y siê pojedyn-
cze przypadki oczekiwania na aparat s³uchowy od 55 miesiêcy (4 lata) do 95
miesiêcy, czyli prawie 8 lat. Znaczna grupa dzieci (31 osób) oczekiwa³a na apa-
rat s³uchowy oko³o roku.

W przeprowadzonych badaniach na terenie oœrodków specjalnych stwierdzono
brak wyodrêbnionych grup przedszkolnych 3-latków i 4-latków. Dzieci w tym wie-
ku przebywaj¹ w domach rodzinnych, gdzie nie zawsze mog¹ rozwijaæ swoj¹ kom-
petencjê jêzykow¹. Ta grupa osi¹gnê³a najni¿sze wyniki. 

Poddano analizie wyniki testu dzieci z wad¹ s³uchu w zale¿noœci od œrodowiska
edukacyjnego (domowe, integracyjne, specjalne), w jakim dziecko przebywa³o,
dziel¹c jednoczeœnie dzieci na trzy grupy wiekowe: 3;0–6;11, 7;0–9;11, 7;0–9;11.

Badano rozumienie nastêpuj¹cych kategorii gramatycznych: czasowników, liczby
pojedynczej i mnogiej, czasów, przyimków, narracji.

Na rozwój kompetencji jêzykowych dzieci z wad¹ s³uchu w zakresie rozumienia
mowy najkorzystniej wp³ywa œrodowisko integracyjne. Ró¿nice s¹ istotne staty-
stycznie we wszystkich badanych kategoriach gramatycznych i wszystkich grupach
wiekowych. Dzieci przebywaj¹ce w domu rodzinnym uzyska³y najni¿sze wyniki
oprócz rozumienia czasowników.

W grupie II zaobserwowano najwiêksze ró¿nice, dzieci ze œrodowiska edukacji
specjalnej znacznie odbiega³y od dzieci ucz¹cych siê w szko³ach integracyjnych. By-
³y to ró¿nice 3,6 pkt w kategorii rozumienia liczby pojedynczej i mnogiej.

Najwiêksze problemy dzieci z wad¹ s³uchu mia³y ze zrozumieniem przyimków
okreœlaj¹cych stosunki przestrzenne, trudnoœci utrzymywa³y siê nawet w klasach
starszych. 

W wyniku przeprowadzonych badañ okreœlono przedzia³y wiekowe najlepszego
rozwoju rozumienia mowy przez dzieci z wad¹ s³uchu. Maj¹ one charakter skoko-
wy. Ponadto okaza³o siê, ¿e dzieci z wad¹ s³uchu pod wzglêdem rozumienia mo-
wy s¹ opóŸnione w stosunku do dzieci s³ysz¹cych o oko³o 2 lata.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e istniej¹ czynniki, które wp³ywaj¹ na po-
ziom rozumienia mowy przez dziecko z wad¹ s³uchu, s¹ to m.in. czas stwierdzenia
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wady s³uchu, stopieñ ubytku s³uchu, czas otrzymania aparatów s³uchowych, typ
aparatów s³uchowych.

Badania dostarczy³y specjalistom informacji, jakie kategorie gramatyczne s¹ dla
dzieci z wad¹ s³uchu najtrudniejsze, co mo¿na bêdzie wykorzystaæ podczas uk³ada-
nia programów metodycznych i terapeutycznych.

Summary

The article describes the author's research on speech comprehension of children
with hearing disabilities. As a result of conducted research, the ages for best speech
comprehension development of children with hearing disabilities were defined. Al-
so described were factors influencing the level of speech comprehension of children
with hearing disabilities.

JUSTYNA STRYKOWSKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznañ

CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE NA POZIOM NIEDOSTOSOWANIA
SPO£ECZNEGO DZIECI W M£ODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Niniejszy artykuł stanowi drugi, z cyklu trzech artykułów, będących opisem zja-
wiska niedostosowania społecznego w odniesieniu do dzieci w młodszym
wieku szkolnym. Dla potrzeb niniejszego artykułu została przyjęta definicja
niedostosowania społecznego jako wynik niepomyślnej socjalizacji, przeja-
wiającej się w niewłaściwie ukształtowanych strukturach poznawczych, mo-
ralnych, emocjonalnych i społecznych jednostki. W obranym sposobie rozu-
mienia pojęcia „niedostosowanie”, istotny jest element jego rozwoju wyrażają-
cy się w poziomie zaburzeń. Poziom niedostosowania zatem - to natężenie
i jakość powstających nieprawidłowości. Zostały w nim przedstawione trzy
grupy czynników wpływających na poziom niedostosowania: indywidualne,
środowiska rodzinnego oraz środowiska szkolnego i rówieśniczego.

Artyku³ omawia wyniki drugiego etapu badañ, polegaj¹ce na zdiagnozowaniu
czynników wp³ywaj¹cych na stopieñ niedostosowania, a tak¿e ich wzajemnych za-

le¿noœci. Etap ten trwa³ d³ugo, gdy¿ diagnoza polega³a na serii indywidualnych i gru-
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powych badañ przeprowadzanych na terenie szko³y. Po uzyskaniu zgody rodziców na
badania psychologiczne, dzieci zosta³y poddane nastêpuj¹cym testom: Krótka Skala In-
teligencji, Inwentarz samooceny, Niedokoñczone historie, Test Stosunków Rodzinnych, Kwestio-
nariusz „Ja i moja szko³a” oraz badaniu socjometrycznemu. W celu zdobycia informacji
na temat grup rówieœniczych przeprowadzono wywiady z dzieæmi. Dzieci chêtnie bra-
³y udzia³, w badaniach. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ Test Stosunków Rodzin-
nych, traktowany jako ciekawa zabawa w wysy³anie listów. Informacje o stopniau roz-
woju struktur poznawczych zebrano równie¿ na podstawie opinii z badania psycholo-
giczno-pedagogicznego wystawionej przez Poradniê Psychologiczno-   -Pedagogiczn¹.

Z rodzicami uczniów przeprowadzono wywiady. Wype³niali oni tak¿e Kwestionariu-
sze Postaw Rodzicielskich. Na tym etapie badañ napotkano pewne trudnoœci. Rodzice
bowiem nie zawsze chcieli rozmawiaæ o swoich osobistych sprawach, o tym, co dzie-
je siê w ich rodzinach. Rozmowy takie zajmowa³y du¿o czasu. Odbywa³y siê w szko-
le, a w niektórych sytuacjach w domach rodzinnych. Konieczne by³o wiêc zdobycie za-
ufania rozmówcy i przekonanie go, ¿e przekazywane informacje nie zaszkodz¹ dziec-
ku i nie zostan¹ wykorzystane. 

Przy badaniu relacji pomiêdzy nauczycielami a uczniami niedostosowanymi spo-
³ecznie interesowa³a mnie dynamika zjawiska. Uchwycenie zmiany by³o mo¿liwe tyl-
ko poprzez ca³oroczn¹ obserwacjê. Przybra³a ona postaæ kilkudziesiêciu rozmów z na-
uczycielami o tym, jak postrzegaj¹ okreœlonych uczniów. Wyniki te zosta³y wzbogaco-
ne tak¿e o wczeœniejsze obserwacje w³asne z pracy w tej szkole.

Czynniki indywidualne

Do pierwszej grupy czynników indywidualnych uczniów nale¿a³y: struktury po-
znawcze, stopieñ internalizacji norm moralnych i regu³ spo³ecznych, struktury emocjo-
nalne, nadpobudliwoœæ psychoruchowa i poziom samooceny, czyli obraz siebie, i sa-
moakceptacja.

Nieprawid³owoœci w rozwoju struktur poznawczych i jêzykowych w najwiêkszym
stopniu warunkuj¹ powstawanie niepowodzeñ w nauce szkolnej i wagarowanie. Nie-
w³aœciwe struktury spo³eczne i moralne – to przede wszystkim zaburzenia w procesie
internalizacji, warunkuj¹ce brak akceptacji i rozumienia norm spo³ecznych oraz moral-
nych. Zaburzenia te s¹ przyczyn¹ powstawania symptomów niedostosowania spo-
³ecznego, takich jak niepos³uszeñstwo i bunt przeciwko doros³ym.

Na wszystkich poziomach niedostosowania zauwa¿a siê zaburzenia w zakresie roz-
woju struktur poznawczych. Wiêkszoœæ dzieci charakteryzuje siê niskim ilorazem in-
teligencji i nieprawid³owoœciami w rozwoju procesów percepcyjnych i pamiêci. Te ce-
chy rozwoju poznawczego warunkuj¹ problemy i trudnoœci w nauce. Wœród dzieci
z pierwszego poziomu niedostosowania 12%, a z trzeciego poziomu 14% ma bardzo
wysoki i wysoki iloraz inteligencji. W kilku przypadkach z wysok¹ inteligencj¹ po³¹-
czone s¹ zaburzenia typu dyslektycznego i dysortograficznego, które rzutuj¹ na pro-
blemy w nauce, a tak¿e obni¿aj¹ samoocenê. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e niedostoso-
wanie spo³eczne nie zawsze jest zwi¹zane z niskim poziomem inteligencji. Jest to czyn-
nik o du¿ym znaczeniu w rozwoju niedostosowania, ale go nie determinuje. 
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Stopieñ internalizacji norm moralnych i regu³ spo³ecznych by³ badany za pomoc¹
testu niedokoñczonych historii. Pierwsza historia sprawdza³a internalizacjê normy
obowi¹zku chodzenia do szko³y. Druga i trzecia dotyczy³y bycia uczciwym oraz inter-
nalizacji zasady „nie kradnij.” Czwarta historia sprawdza³a internalizacjê normy do-
trzymywania danego s³owa i bycia lojalnym wobec grupy. Najwiêcej dzieci maj¹cych
zinternalizowane normy by³o na pierwszym poziomie niedostosowania. Wœród dzie-
ci z trzeciego poziomu najwiêcej wykazywa³o brak uwewnêtrznienia norm. Kolejn¹
du¿¹ grupê stanowi³y dzieci, które by³y sk³onne do przestrzeganie ich, ale ze wzglêdu
na zewnêtrzne zakazy. 

W prezentowanych dociekaniach naukowych struktury emocjonalne tworz¹: umie-
jêtnoœæ kontrolowania emocji, temperament i poziom empatii. W badaniach wykorzy-
stano arkusz obserwacyjny, Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Ro-
berta Plomina. Uzyskane za ich pomoc¹ wyniki wskazuj¹ na fakt, ¿e najwiêcej dzieci
z problemami emocjonalnymi znajduje siê na trzecim poziomie niedostosowania. Tê
zale¿noœæ widaæ tak¿e w dok³adnej analizie poszczególnych zachowañ. WyraŸnie wi-
doczny jest wzrost liczby zachowañ, wskazuj¹cych na problemy emocjonalne na kolej-
nych poziomach niedostosowania. Wraz ze wzrostem stopnia niedostosowania wzra-
sta liczba dzieci z nadpobudliwoœci¹. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e na wszy-
stkich poziomach by³o najwiêcej dzieci z pierwszym stopniem nieakceptacji, czyli dzie-
ci o du¿ych rozbie¿noœciach pomiêdzy „ja realnym” a „ja idealnym”. Najwiêcej takich
dzieci jest na trzecim poziomie niedostosowania. Wraz ze wzrostem stopnia niedosto-
sowania maleje stopieñ akceptacji.

Czynniki œrodowiska rodzinnego

Drug¹ grupê czynników warunkuj¹cych niedostosowanie spo³eczne stanowi¹, obok
czynników indywidualnych, czynniki œrodowiska rodzinnego. Rodzina jest pierw-
szym œrodowiskiem wychowawczym dziecka. To tutaj wypowiada ono swoje pierw-
sze s³owa, stawia pierwsze kroki, a potem doskonali ró¿nego rodzaju umiejêtnoœci.
Liczne badania (Tyszkowa 1964; Ziemska 1969, 1977; Malewska 1973; Rembowski 1986
i in.) potwierdzaj¹, ¿e rodzina ma du¿y wp³yw na kszta³towanie siê osobowoœci dziec-
ka, na to, jakie ono jest, jak siê zachowuje, jak wyra¿a swoje emocje. W rodzinie kszta³-
tuj¹ siê postawy spo³eczne dziecka, szacunek dla starszych. To tutaj rozwija siê poczu-
cie odpowiedzialnoœci za w³asne czyny. W wielu badaniach przeprowadzanych wœród
nieletnich, w ró¿nym stopniu niedostosowanych, stwierdzono w ich rodzinach niepra-
wid³ow¹ realizacjê funkcji wychowawczych (Pospiszyl, ¯abczyñska 1980).

Do grupy czynników rodzinnych zosta³y zaliczone: sytuacja spo³eczno-ekonomicz-
na, struktura spo³eczna, po¿ycie rodziców, stosunki emocjonalne miêdzy dzieckiem
a rodzicami, komunikacja w rodzinie, postawy wobec dzieci i kontrola rodzicielska,
wydarzenia traumatyczne. Poni¿ej przedstawiony zosta³ opis rodzin dzieci z poszcze-
gólnych poziomów niedostosowania.

Rodziny dzieci z objawami niedostosowania z poziomu pierwszego. W przewa¿a-
j¹cej wiêkszoœci sytuacja spo³eczno-ekonomiczna tych rodzin jest przeciêtna lub z³a.
Zosta³a ona okreœlona poprzez ukazanie dochodów, warunków mieszkaniowych, po-
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ziomu wykszta³cenia rodziców i rodzaju wykonywanej pracy. S¹ to rodziny o niskich
dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych. Najwiêcej dzieci zajmuje pokój ra-
zem z rodzeñstwem, co oznacza, ¿e w jednym pokoju przebywa trójka lub czwórka
dzieci. Taka sama liczba rodziców (41%) ma wykszta³cenie zawodowe i œrednie, 12%
rodziców ma wykszta³cenie wy¿sze. Ten ostatni wynik oznacza, ¿e problem niedosto-
sowania spo³ecznego jest obecny tak¿e w rodzinach, w których rodzice maj¹ wykszta³-
cenie wy¿sze. 

Kolejne elementy œrodowiska rodzinnego to struktura spo³eczna i po¿ycie rodziców.
Wiêkszoœæ badanych rodzin (83%) to rodziny pe³ne. Tylko wœród rodzin dzieci
z pierwszego poziomu niedostosowania s¹ rodzice okreœlaj¹cy swoje ma³¿eñstwa jako
bardzo szczêœliwe, przy czym ocena taka mo¿e byæ wynikiem zaprzeczania i ukrywa-
nia rzeczywistych problemów panuj¹cych w domu. Najwiêcej rodziców (38%) okreœla
swoje ma³¿eñstwo jako raczej szczêœliwe. Niestety, prawie taka sama liczba responden-
tów (32%) wskaza³a na odpowiedŸ „ca³kowicie nieszczêœliwe”. Problemem maj¹cym
wp³yw na zak³ócenia w rozwoju dzieci w pierwszej grupie wymienianych rodzin s¹
niskie zarobki i koniecznoœæ d³ugiej pracy obojga rodziców. Trudna sytuacja material-
na powoduje, ¿e rodzice ci nie maj¹ ani czasu, ani ochoty na wychowywanie swoich
dzieci. Ma³¿eñstwa ca³kowicie nieszczêœliwe – to rodzice po rozwodach albo w trakcie
rozwodu. Wszystkie dzieci z tych rodzin dozna³y lub nadal doznaj¹ traumatycznych
doœwiadczeñ zwi¹zanych z niew³aœciw¹ atmosfer¹ w ich domach. Relacje emocjonal-
ne i komunikacja s¹ w tych domach czêsto zak³ócone. Dzieciom nie wolno wyra¿aæ
i okazywaæ z³oœci oraz niezadowolenia. W rodzinach, gdzie jest problem alkoholowy,
komunikacja pomiêdzy ojcem alkoholikiem a dzieckiem jest niewielka. Spêdzaj¹ oni ze
sob¹ ma³o czasu, a najczêœciej w formie rozrywki. Dzieci takie wyraŸnie idealizuj¹ swo-
ich ojców, wyra¿aj¹c w ten sposób swoje pragnienia odnoœnie ich osoby. Nieodpowie-
dnia komunikacja pomiêdzy ojcem a dzieckiem ma szczególnie z³e konsekwencje
w sytuacji ch³opców.

Badania postaw rodzicielskich wykaza³y, ¿e wœród rodziców dzieci z pierwszego po-
ziomu niedostosowania wystêpuj¹ nieprawid³owe postawy, takie jak górowanie, zbyt
du¿y dystans, ale tak¿e bezradnoœæ i zbyt du¿a koncentracja na dziecku. Dzieci
z pierwszego poziomu niedostosowania w najmniejszym stopniu doœwiadczy³y wy-
darzeñ traumatycznych. 

Rodziny dzieci z objawami niedostosowania z poziomu drugiego. Cechy rodzin
tych dzieci mo¿na okreœliæ jako o stopieñ gorsze od pierwszego i o stopieñ lepsze od
trzeciego poziomu. W grupie tej najwiêcej jest rodzin z najni¿szego pu³apu dochodów,
jednak jest ich mniej ni¿ na poziomie trzecim. Najwiêcej dzieci zajmuje pokój wspólnie
z rodzicami, ich sytuacja mieszkaniowa jest wiêc gorsza ni¿ dzieci z poziomu pierw-
szego. Jest tu 71,4% rodzin pe³nych, ale rodzin niepe³nych jest o 3,4% wiêcej ni¿ wœród
rodzin o mniejszym stopniu niedostosowania. Wiêkszoœæ (65%) rodziców okreœli³a
swoje ma³¿eñstwo jako raczej szczêœliwe. Jest tak¿e grupa osób oceniaj¹cych swoje
ma³¿eñstwo jako czasami nieszczêœliwe. 

Rodziny dzieci z objawami niedostosowania z poziomu trzeciego posiadaj¹ najwiê-
cej niew³aœciwych cech. Sytuacja spo³eczno-ekonomiczna dzieci z tych rodzin jest naj-
gorsza. Jest tu najwiêcej rodziców o najni¿szych dochodach, a¿ 20% rodzin mieszka
w jednym pokoju. Tak¿e wykszta³cenie jest tu najni¿sze (44% badanych ma wykszta³-
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cenie podstawowe). W tej grupie najwiêcej jest rodzin niepe³nych – a¿ 53,3%. Kolejnym
badanym elementem œrodowiska rodzinnego by³o po¿ycie rodziców. Wyniki uzyska-
ne w tej sferze równie¿ wskazuj¹ na du¿¹ iloœæ niew³aœciwych relacji. Ponad 57% par
ocenia swoje ma³¿eñstwo jako ca³kowicie nieszczêœliwe. S¹ to rodziny, w których wy-
stêpuje problem alkoholowy, brak pieniêdzy, rodziny te s¹ w trakcie rozwodu lub po
rozwodzie. Konsekwencj¹ tych wszystkich trudnoœci s¹ tak¿e zak³ócenia w komunika-
cji. Matki, najczêœciej samotnie wychowuj¹ce dzieci, nie potrafi¹ porozumieæ siê z ni-
mi. W najwiêkszym stopniu wœród tych matek zauwa¿a siê postawê bezradnoœci i s³a-
b¹ kontrolê dzieci. 

W najwiêkszym stopniu na rozwój niedostosowania wp³ywa struktura rodziny i brak
kontroli ze strony rodziców. W³aœnie w tej sferze widaæ najwiêksze ró¿nice pomiêdzy
poszczególnymi poziomami. Zbadanie funkcjonowania rodziny wymaga nawi¹zania
bliskiego kontaktu z jej cz³onkami. Najistotniejsze jest poznanie relacji, czyli tego, co
dzieje siê pomiêdzy nimi. Czêsto s¹ to sprawy trudne i bolesne, dlatego rozmówcy nie
zawsze chc¹ o nich mówiæ. Zdarza siê te¿ tak, i¿ rodzice zaprzeczaj¹ w³asnym proble-
mom i nie zauwa¿aj¹, ¿e przyczyny niew³aœciwego zachowania ich dzieci le¿¹ we wza-
jemnych relacjach. Uzyskane podczas badañ informacje œwiadcz¹ o tym, ¿e najwiêcej
nieprawid³owoœci jest w rodzinach dzieci przejawiaj¹cych cechy charakterystyczne dla
trzeciego poziomu niedostosowania. W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na zabu-
rzenia relacji z ojcem. W stosunku do nich dzieci wykazuj¹ najczêœciej z³oœæ i wrogoœæ.
Istotne jest równie¿, ¿e dzieci z najwiêkszym stopniem niedostosowania to g³ównie
ch³opcy. Do prawid³owego rozwoju dziecka, a w szczególnoœci ch³opca, obecnoœæ ojca,
stanowi¹cego autorytet i wzór do naœladowania, jest, jak ju¿ wczeœniej podkreœlano, bar-
dzo wa¿na. Tymczasem ojcowie czêsto, b¹dŸ wcale, nie utrzymuj¹ kontaktu ze swoimi
synami lub jest on bardzo sporadyczny i ma miejsce tylko w sytuacjach kryzysowych.
Niew³aœciwe s¹ te¿ relacje pomiêdzy rodzicami. Wœród rodzin dzieci z trzeciego pozio-
mu niedostosowania najliczniejsze (53%) s¹ rodziny niepe³ne. Ponad po³owa rodziców
tych dzieci ocenia swoje ma³¿eñstwo jako ca³kowicie nieszczêœliwe. 

Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê byæ przyk³ady rodzin, z których pochodz¹ dzie-
ci z objawami z ró¿nych poziomów niedostosowania. Z przyk³adów tych mo¿na wy-
ci¹gn¹æ wniosek, ¿e wiêksza podatnoœæ na g³êbszy rozwój niedostosowania wystêpu-
je u ch³opców. Dodatkowo szczególnie niekorzystne jest po³¹czenie nastêpuj¹cych w³a-
œciwoœci œrodowiska rodzinnego i cech dziecka: nieprawid³owy kontakt z ojcem, nie-
wystarczaj¹ca kontrola ze strony matki, ni¿szy od przeciêtnej poziom inteligencji, niski
poziom internalizacji norm, niedojrza³oœæ emocjonalna oraz cechy nadpobudliwoœci. 

Du¿e znaczenie w rozwoju niedostosowania ma wiek – im dziecko starsze, tym tru-
dniej podporz¹dkowuje siê zasadom i normom. 

Czynniki œrodowiska szkolnego i rówieœniczego

Do trzeciej grupy czynników mog¹cych mieæ wp³yw na rozwój niedostosowania
spo³ecznego nale¿a³y w³aœciwoœci œrodowiska szkolnego i rówieœniczego. W grupie tej
zosta³y zbadane nastêpuj¹ce aspekty: pozycja dziecka w klasie, przynale¿noœæ do grup
rówieœniczych, stosunek do nauki szkolnej, relacje pomiêdzy nauczycielami a ucznia-
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mi z objawami niedostosowania. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e czynniki œro-
dowiska szkolnego maj¹ poœredni wp³yw na niedostosowanie. Dzieci niedostosowane
s¹ najczêœciej izolowane lub odrzucane przez klasê. Na pierwszym poziomie niedosto-
sowania 32% dzieci jest izolowanych, a 40% odrzucanych. Na drugim poziomie nie-
dostosowania 19% jest izolowanych i 62% odrzucanych. Na trzecim – 53% stanowi¹
dzieci izolowane i 40% odrzucane.

Sytuacja bycia izolowanym lub odrzucanym przez klasê jest konsekwencj¹ zacho-
wañ charakterystycznych dla niedostosowania, a zarazem mechanizmem wzmacnia-
j¹cym takie zachowanie. Dziecko, które nie jest akceptowane przez klasê, czuje siê sfru-
strowane, chcia³oby nawi¹zaæ satysfakcjonuj¹ce relacje z rówieœnikami. Niestety, nie
potrafi tego zrobiæ. Powtarzaj¹c swoje dotychczasowe zachowania, takie jak zbyt gwa³-
towne reakcje czy agresja, powiêksza tylko swoje odrzucenie. Dzieci odrzucane przez
klasê szukaj¹ zaspokojenia swoich potrzeb bycia z rówieœnikami w innych grupach,
które nie zawsze kieruj¹ siê akceptowanymi spo³ecznie zasadami.

Podobnie jest ze stosunkiem do nauki. Najczêœciej jest on negatywny i towarzyszy
mu niska motywacja do nauki oraz wysoki lêk szkolny. Kolejne niepowodzenia powo-
duj¹ spadek motywacji i chêci uczêszczania do szko³y, co wp³ywa na jeszcze wiêksze
niepowodzenia i pog³êbianie stopnia niedostosowania. 

Relacje pomiêdzy nauczycielami a uczniami obejmuj¹ proces interakcji, czyli wza-
jemnego stosunku i wp³ywu na siebie. Postêpowanie nauczyciela jest w okreœlony spo-
sób odbierane przez ucznia, co z kolei generuje jego zachowanie, które tym razem
wp³ywa na zachowanie nauczyciela. 

Przy badaniu relacji pomiêdzy nauczycielami a uczniami niedostosowanymi spo-
³ecznie brano pod uwagê ich dynamikê. Uchwycenie tej zmiany by³o mo¿liwe tylko
poprzez ca³oroczn¹ obserwacjê. Przybra³o to postaæ kilkudziesiêciu rozmów z nauczy-
cielami o tym, jak postrzegaj¹ okreœlonych uczniów. Wyniki te zosta³y wzbogacone
tak¿e wczeœniejszymi obserwacjami w³asnymi, czynionymi podczas pracy w objêtej
badaniami szkole. 

Relacje pomiêdzy nauczycielami a uczniami niedostosowanymi uk³adaj¹ siê w ci¹g
nastêpuj¹cych po sobie etapów. Etapy te zosta³y przedstawione w kontekœcie ca³oœcio-
wego funkcjonowania tych dzieci w szkole, a w szczególnoœci podczas lekcji. 

Pierwszy etap opisywanych relacji – to czas, w którym nauczyciel zauwa¿a, ¿e
z dzieckiem dzieje siê coœ niedobrego. Rozpoznaje sytuacjê. Zauwa¿a, ¿e jest to dziec-
ko niepos³uszne, nie potrafi¹ce dostosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych w szkole zasad. Pod-
czas lekcji zamiast siedzieæ w ³awce i robiæ to, o co prosi nauczyciel, rozmawia, krêci siê,
nie chce pisaæ, przynosi ró¿ne zbêdne przedmioty, które pokazuje na lekcji, np. usi³uje
s³uchaæ wolkmena, rzuca kulkami z papieru, strzela z gumek, wstaje i chodzi po klasie,
zaczepia inne dzieci. Nie reaguje na proœby ani polecenia nauczyciela, aby tego nie ro-
bi³o. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e pozosta³e dzieci z klasy najczêœciej reagu-
j¹ œmiechem na takie zachowanie danego ucznia, co stanowi wzmocnienie i zachêtê do
jego powtarzania. Dzieci takie trudno jest tak¿e czymkolwiek zainteresowaæ, gdy¿ mo-
tywacja i chêæ do nauki jest bardzo ma³a, a na ró¿nego rodzaju propozycje odpowiada-
j¹: nie bêdê tego robiæ, bo mi siê nie chce lub te¿ ich zainteresowanie jest krótkotrwa³e. S¹
to dzieci, które uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie lekcji. Ca³a uwaga ucz¹cego jest skupiona
na nich. Takie dzieci wymagaj¹ ci¹g³ego nadzoru, rozmów i indywidualnego traktowa-
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nia. Wymagaj¹ tak¿e du¿ego nak³adu pracy ze strony nauczyciela, a praca ta nie zawsze
przynosi po¿¹dane efekty. Najczêœciej w pierwszym etapie relacji z takim dzieckiem na-
uczyciel jest ustosunkowany pozytywnie, ¿yczliwie i chce mu pomóc. Rozmawia z nim,
próbuje siê z nimi porozumieæ, zrozumieæ jego sytuacjê, pomóc mu w nauce. Równo-
czeœnie nawi¹zuje kontakt z jego rodzicami. Podczas takich rozmów nauczyciel stara siê
ustaliæ, co nale¿y zrobiæ, aby zmieni³o siê zachowanie dziecka. Niestety, najczêœciej jest
tak, ¿e rodzice s¹ bezradni, uwa¿aj¹, ¿e nie maj¹ wp³ywu na zachowanie swoich dzie-
ci, ¿e nie s¹ w stanie wyci¹gn¹æ wobec nich ¿adnych konsekwencji. Zdarzaj¹ siê te¿ ro-
dzice, którzy przez pewien czas przestrzegaj¹ ustaleñ, jednak z biegiem czasu powra-
caj¹ do starych zachowañ i niew³aœciwe zachowanie dziecka powraca. 

Badaniami zostali objêci nauczyciele, którzy w ró¿ny sposób rozmawiaj¹ z uczniami
i rodzicami. Byli nauczyciele stosuj¹cy aktywne s³uchanie i humanistyczne regu³y roz-
mowy, a tak¿e nauczyciele bardziej dyrektywni. W ich przeœwiadczeniu efekty prze-
prowadzanych rozmów s¹ najczêœciej krótkotrwa³e. Dzieje siê tak dlatego, ¿e te dzieci
i ich rodzice potrzebuj¹ ci¹g³ej i ca³oœciowej pomocy, jakiej, niestety, sam nauczyciel nie
jest w stanie udzieliæ. Dodatkowo nauczyciel nie mo¿e zastosowaæ wobec dziecka jed-
nej z podstawowych metod wychowawczych, jak¹ jest wyci¹gniêcie konsekwencji lub
zastosowanie kary. Jedyne, co nauczyciel mo¿e zrobiæ, to wpisaæ naganê, obni¿yæ oce-
nê z zachowania i wezwaæ rodziców. Obecnie wymienione konsekwencje nie maj¹ dla
uczniów, a w szczególnoœci dla uczniów niedostosowanych spo³ecznie, wiêkszego
znaczenia. Reaguj¹ oni na nie obojêtnoœci¹ lub nasileniem niew³aœciwych zachowañ.
Nauczyciel przeprowadza z uczniem kolejne rozmowy, stara siê go zainteresowaæ, co,
niestety, nie przynosi sta³ej poprawy jego zachowania. I tu nastêpuje kolejny etap rela-
cji – etap zniechêcenia nauczyciela do ucznia, czêsto powi¹zany z uprzedzeniem.
Z biegiem czasu ci¹g³e rozmowy i koniecznoœæ zwracania uwagi staj¹ siê uci¹¿liwe
i mêcz¹ce, zw³aszcza, ¿e zauwa¿alne efekty s¹ krótkotrwa³e. Kolejny etap relacji po-
miêdzy nauczycielem a uczniem niedostosowanym spo³ecznie to powstanie u nau-
czyciela negatywnych uczuæ, których pod³o¿em jest zmêczenie i zniechêcenie wobec
ucznia. Powstanie tych emocji jest rzecz¹ ca³kowicie normaln¹, jeœli bowiem ktoœ wci¹¿
nam przeszkadza, sprawia przykroœæ, a czasami nawet upokarza, naturalne jest, ¿e
w koñcu czujemy do niego z³oœæ. Emocje te s¹ okazywane poprzez nieprzychylne za-
chowanie i nie¿yczliwy stosunek do danego ucznia, co powoduje pog³êbienie niedo-
stosowania. I tak zamkniête ko³o toczy siê a¿ do momentu, gdy uczeñ trafi do okreœlo-
nego oœrodka wychowawczego lub resocjalizacyjnego.

Etapy relacji nauczycieli z uczniami s¹ równoleg³e wobec stopnia ich niedostosowa-
nia. Wobec dzieci z pierwszego poziomu nauczyciele maj¹ jeszcze najwiêcej cierpliwo-
œci, chêci pomocy, a ich nastawienie do tych uczniów jest pozytywne i ¿yczliwe. Wo-
bec dzieci z drugiego poziomu powstaj¹ negatywne emocje i opinie typu: te dzieci s¹
trudne, z nimi ciê¿ko jest pracowaæ. Wobec dzieci z trzeciego poziomu nauczyciele maj¹
ca³kowicie negatywny stosunek, uwa¿aj¹, ¿e: nie mo¿na z nimi normalnie pracowaæ; dzie-
ci te do niczego siê nie nadaj¹; psuj¹ klasê; ¿e gdy ich nie ma, inne dzieci z klasy s¹ lepsze; ¿e
one uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie zajêæ. S¹dz¹, ¿e jedyn¹ recept¹ na tych uczniów jest odi-
zolowanie ich poprzez umieszczenie w specjalistycznych oœrodkach. Analizuj¹c losy
dzieci wykazuj¹cych objawy charakterystyczne dla trzeciego poziomu, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e ich relacje z nauczycielami przesz³y wszystkie opisane etapy.
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Podsumowanie

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e niedostosowanie jest efektem interakcji gru-
py czynników. Nie mo¿na jednoznacznie powiedzieæ, ¿e dziecko z okreœlonymi cecha-
mi, wychowuj¹ce siê w okreœlonej rodzinie, bêdzie niedostosowane. Nale¿y mówiæ
o grupie dzieci zagro¿onych t¹ patologi¹. Najwiêksze ryzyko powstania i rozwoju nie-
dostosowania wystêpuje w sytuacji, gdy niekorzystne czynniki rodzinne zostan¹ po³¹-
czone z nieprawid³owoœciami w zakresie rozwoju w³aœciwoœci indywidualnych. Naj-
czêœciej do tak powsta³ego uk³adu do³¹czaj¹ siê czynniki zwi¹zane ze œrodowiskiem
szkolnym i rówieœniczym, które wzmacniaj¹ rozwój procesu niedostosowania.

Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e istotny czynnik wspieraj¹cy pomoc dzieciom
niedostosowanym spo³ecznie stanowi¹ systemowe i ci¹g³e dzia³ania profilaktyczno-te-
rapeutyczne, przeprowadzane wœród dzieci, ich rodzin oraz na terenie szko³y.
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DIAGNOZA PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC DZIECKA

W dzisiejszym świecie przemoc jest powszechnym, choć wciąż jeszcze wsty-
dliwym i często bagatelizowanym zjawiskiem. Do niedawna sądzono, że
przemoc domowa występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach „patologicz-
nych”, a agresję pomiędzy członkami rodziny uważano za jedną z wielu nor-
malnych form zachowania w codziennym życiu. Dziś dostrzegamy jednak, że
rozmiary przemocy w rodzinie są alarmujące i rozumiemy, że problem ten wy-
maga podjęcia natychmiastowych działań zarówno profilaktycznych, inter-
wencyjnych i terapeutycznych, jak i ustawodawczych.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³ dzia³anie
przeciw cz³onkowi rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste, powoduj¹-

ce cierpienie i szkody (Mellibruda 1998, s. 8; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
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Urban B.(2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestêpczoœæ m³odzie¿y. Wyd. Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Kraków.

Wolañczyk T., Ko³akowski A., Skotnicka M. (1999) Nadpobudliwoœæ psychoruchowa u dzieci. Wyd.
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Summary

This article is the second (out of three) which describe the phenomenon of social ma-
ladjustment in regard to children at early school age.

In the article the author describes another phase of research to diagnose factors influ-
encing the level of maladjustment, and also dependencies between them.

The research indicates that maladjustment is the effect of interaction of a group of fac-
tors, and it requires system and continuous actions of a preventive and therapeutic na-
ture among children, their families and school.
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Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 2002, s. 6). Przemoc domowa wystêpu-
je w ró¿nych uk³adach interpersonalnych, z których najczêœciej wystêpuj¹cym
jest relacja rodzic-dziecko.

Badania przeprowadzone przez A. Piekarsk¹ wœród tzw. porz¹dnych rodzin
warszawskich ujawni³y, ¿e 81% dzieci jest bitych, poszturchiwanych, popycha-
nych przez swoich opiekunów. Nad 4 do 5% dzieci rodzice znêcaj¹ siê brutalnie
i regularnie. Masowoœæ zjawiska potwierdzaj¹ badania z innych krajów naszego
krêgu kulturowego, np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.
Pokazuj¹ one, ¿e 66–93% dzieci doœwiadcza przemocy fizycznej ze strony rodzi-
ców (Pospiszyl 1999, s. 28).

Te dramatyczne dane statystyczne pokazuj¹ nagl¹c¹ koniecznoœæ zaintereso-
wania siê omawianym problemem przedstawicieli odpowiednich s³u¿b oraz ca-
³ego spo³eczeñstwa celem opracowania oraz realizowania programów interwen-
cji, terapii i opieki zarówno socjalnej, medycznej, prawnej, jak te¿ pedagogicznej
i psychologicznej, dla rodzin uwik³anych w przemoc. 

Planowanie i realizowanie wszelkich dzia³añ „pomocowych” (interwencyj-
nych, opiekuñczych, wychowawczych, terapeutycznych) wobec dzieci doœwiad-
czaj¹cych przemocy w rodzinie, musi zostaæ poprzedzone diagnoz¹. 

Termin „diagnoza” oznacza rozpoznanie i wywodzi siê od greckiego s³owa
diagnosis – rozró¿nienie, os¹dzanie. W w¹skim znaczeniu diagnoza to nic inne-
go, jak rozpoznanie jakiegoœ stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na pod-
stawie jego objawów, w oparciu o znajomoœæ ogólnych prawid³owoœci (Ziemski
1979, s. 17). Zaœ w szerszym rozumieniu diagnoza jest to rozpoznanie badanego
stanu rzeczy przez zaliczenie go do znanego typu lub gatunku (diagnoza klasy-
fikacyjna lub typologiczna), przez przyczynowe i celowoœciowe wyjaœnienie te-
go stanu rzeczy (diagnoza genetyczna oraz diagnoza znaczenia), okreœlenie jego
fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju (diagnoza fazy oraz diagnoza pro-
gnostyczna). Diagnoza polega wiêc na sformu³owaniu szeregu diagnoz cz¹stko-
wych oraz na ich syntetycznym opracowaniu w oparciu o uprzedni¹ analizê
symptomów i rozumowanie (tam¿e, s. 66–68). Podstawowe zadania tak rozu-
mianej diagnozy to:

rozpoznanie aktualnego stanu rzeczy,
prognozowanie tego, co mo¿e staæ siê w przypadku, gdy zlekcewa¿ymy zaob-
serwowane zjawisko i pozostawimy je bez interwencji i dzia³añ koryguj¹cych,
symulowanie projektów proponowanego dzia³ania profilaktycznego, terapeu-
tycznego, wychowawczego, by zatrzymaæ, wyeliminowaæ lub odwróciæ zasta-
ne niepo¿¹dane zjawisko (tam¿e, s. 192).
Diagnozowanie zatem, to nie jednorazowa, autonomiczna czynnoœæ, ale dyna-

miczny, ci¹g³y, wieloetapowy proces. Takie – procesualne – rozumienie diagno-
zy zaproponowali równie¿ Cz. Czapów i S. Jedlewski (Pytka 2000), wed³ug
których pe³na diagnoza wychowawcza powinna zawieraæ trzy elementy:

diagnozê konstatuj¹c¹ fakty,
diagnozê ukierunkowuj¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹,
diagnozê weryfikuj¹c¹.
Ze wzglêdu na procesualny wymiar diagnozy, a tak¿e na procesualny charak-
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ter oraz specyfikê i dynamikê zjawiska przemocy w rodzinie, diagnozowanie
przemocy domowej wobec dziecka powinno zawieraæ nastêpuj¹ce etapowe
dzia³ania:
1. Zbieranie informacji, gromadzenie danych.
2. Opis sytuacji problemowej – niepokoj¹cych objawów i skutków doœwiadcza-

nia przemocy oraz sposobu funkcjonowania dziecka w ró¿nych œrodowiskach
i rolach spo³ecznych.

3. Rozpoznanie – okreœlenie problemu i czynników odpowiadaj¹cych za trudno-
œci i zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka – okreœlenie rodzaju i form do-
œwiadczanej przemocy i towarzysz¹cych jej innych zaburzeñ, np. zespó³ stre-
su pourazowego (PTSD).

4. Wyjaœnienie – okreœlenie mechanizmów psychologicznych i spo³ecznych pro-
wadz¹cych do przejawianych zaburzeñ, rozumienie problemów i zaburzeñ
w kontekœcie ich przyczyn, okreœlenie udzia³u poszczególnych grup czynni-
ków w genezie obserwowanych faktów.

5. Prognoza – przewidywanie tego, co mo¿e staæ siê w przypadku zlekcewa¿e-
nia zaobserwowanego zjawiska i pozostawienia go bez interwencji i dzia³añ
koryguj¹cych.

6. Planowanie dzia³añ „pomocowych”.
7. Kontrola, ewaluacja i weryfikowanie wyników i efektów podjêtych dzia³añ

interwencyjnych, wychowawczych czy terapeutycznych.
Zaproponowane powy¿ej etapy dzia³ania diagnostycznego wobec dziecka do-

œwiadczaj¹cego przemocy w rodzinie koresponduj¹ z elementami pe³nej diagno-
zy wyszczególnionymi przez Czapówa i Jedlewskiego i tworz¹ ca³oœciowy mo-
del postêpowania diagnostycznego w ujêciu procesualnym.

Tabela 1
Zestawienie proponowanych etapów dzia³ania diagnostycznego wobec dziecka
doœwiadczaj¹cego przemocy w rodzinie z elementami pe³nej diagnozy wed³ug

Cz. Czapówa i S. Jedlewskiego

Wszystkie zaproponowane wy¿ej etapy procesu diagnostycznego s¹ istotne i dla-
tego powinny byæ traktowane ³¹cznie. Jednak, z uwagi na specyfikê problemu prze-
mocy w rodzinie, szczególne znaczenie przypisuje siê czterem pierwszym etapom,
których istotê stanowi nie tylko zgromadzenie i analiza danych, ale przede wszyst-
kim stworzenie wiêzi emocjonalnej oraz atmosfery bezpieczeñstwa, wsparcia i zro-
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zumienia miêdzy osob¹ diagnozuj¹c¹ a dzieckiem. Dla ma³oletniej ofiary przemocy
(szczególnie seksualnej) w rodzinie moment ujawnienia tego faktu mo¿e byæ najwa¿-
niejsz¹ (i najtrudniejsz¹) chwil¹ w jej dotychczasowym ¿yciu. W takim momencie
dziecko najsilniej odczuwa potrzebê otrzymania wsparcia od s³uchacza (MacFarlane,
Feldmeth 2002, s. 32). Konieczne jest wiêc bardzo rozwa¿ne, taktowne i rozumiej¹ce
oraz umiejêtne zbieranie informacji i opisywanie sytuacji, potrzeb i emocji dziecka,
a tak¿e trafne i rzetelne rozpoznanie i wyjaœnienie badanych faktów, problemów czy
zaburzeñ, stanowi¹ce warunek udzielenia dziecku skutecznej pomocy.

W zwi¹zku z powy¿szym warto w tym miejscu przedstawiæ charakterystykê
pierwszych czterech etapów procesu diagnozy przemocy domowej wobec dziecka.

Zbieranie informacji, gromadzenie danych

Informacje na temat doœwiadczania przez dziecko przemocy w rodzinie mog¹ po-
chodziæ zasadniczo z trzech Ÿróde³ (Jarosz 2001, s. 55):

Ujawnienie bezpoœrednie lub poœrednie przez dziecko.
Zaobserwowane symptomy fizyczne i zachowaniowe dziecka.
Doniesienia osób trzecich (krewnych, kolegów, s¹siadów, nauczycieli itp.).
Niezale¿nie od Ÿród³a pochodzenia tych informacji nale¿y dokonaæ ich weryfika-

cji podczas bezpoœredniej rozmowy z dzieckiem oraz osobami z jego najbli¿szego
otoczenia. Zebrany wczeœniej wywiad psychologiczny na temat dziecka niew¹tpli-
wie u³atwia przeprowadzenie rozmowy (przes³uchania) z samym dzieckiem. Histo-
ria rozwoju dziecka mo¿e zasugerowaæ pytania, jakie powinny byæ mu zadane
w trakcie zbierania wywiadu i u³atwi ocenê (weryfikacjê) jego odpowiedzi. Zebrana
dokumentacja lub informacje uzyskane od osoby bliskiej dziecku mog¹ dostarczyæ
m.in. opisu jego warunków rodzinnych i powodów formu³owania podejrzeñ o wy-
stêpowanie przemocy domowej.

Podczas zbierania informacji na temat dziecka, w sytuacji podejrzenia o doœwiadcza-
nie przez nie przemocy ze strony najbli¿szych, szczególn¹ uwagê warto zwróciæ na:

Historiê i typ rodziny, w jakiej siê ono wychowuje (rodzina pe³na, niepe³na, kto
sprawuje opiekê prawn¹ nad dzieckiem);
Strukturê, hierarchiê i role poszczególnych osób w rodzinie;
Sytuacjê materialn¹ rodziców lub opiekunów (zarówno tych obecnych, jak i wcze-
œniejszych);
Wiek, zawód, tryb ¿ycia rodziców lub opiekunów;
Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem, styl wychowawczy, kontakty rodzi-
ców, opiekunów z dzieckiem;
Typ relacji pomiêdzy rodzicami lub opiekunami;
Wiek, miejsce zamieszkania rodzeñstwa oraz relacje ³¹cz¹ce dziecko z rodzeñ-
stwem;
Wa¿ne osoby doros³e w ¿yciu dziecka (uwzglêdniaj¹c nauczycieli, opiekunki, nia-
nie lub inne osoby mieszkaj¹ce z nim);
Rodzaj i jakoœæ relacji dziecka z wy¿ej wymienionymi osobami;
Opis i dane osób maj¹cych dostêp do dziecka;
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Charakterystykê, wiek i nazwiska najbli¿szych przyjació³ dziecka;
Przezwiska i nazwy, jakich u¿ywa do osób i rzeczy (w³¹czaj¹c cz³onków rodziny,
bliskich przyjació³, zwierzêta, wyimaginowanych przyjació³, zabawki);
Tryb ¿ycia i rozk³ad dnia dziecka (rozk³ad godzin lekcyjnych, godziny k³adzenia
siê spaæ, sposób spêdzania wakacji, œwi¹t itp.);
Sposób spêdzania czasu wolnego (czas po szkole, udzia³ w zajêciach zorganizowa-
nych, wyjœcia z domu: gdzie, z kim, sposób spêdzania weekendów);
Funkcjonowanie dziecka w szkole, jego osi¹gniêcia, pora¿ki, z uwzglêdnieniem
pojawiaj¹cych siê problemów wychowawczych i zmian w jego zachowaniu (agre-
sja lub wycofanie);
Stan zdrowia dziecka i szczegó³owy opis wczeœniej przebytych chorób, ewentual-
nych zaburzeñ emocjonalnych, powa¿nych wypadków, operacji;
Jakikolwiek zaobserwowany lêk dziecka w stosunku do osób doros³ych lub ob-
cych;
Jakiekolwiek oznaki lêku dziecka przed œmierci¹ lub fizyczn¹ krzywd¹, które mo-
g³yby spotkaæ je lub cz³onków jego rodziny;
Obawê przed utrat¹ mi³oœci rodziców, zachowania nietypowe;
Wystêpuj¹ce ostatnio zaburzenia snu, koszmary nocne, lunatykowanie, rozmawia-
nie lub p³akanie przez sen, moczenie nocne, lêk przed k³adzeniem siê spaæ;
Jakikolwiek znany wczeœniej przypadek fizycznego lub seksualnego molestowania
dziecka i (lub) oskar¿enia na temat przemocy wysuwane przez dziecko, jego ro-
dzeñstwo lub innych cz³onków rodziny;
Powód skierowania dziecka na rozmowê: co niepokoi rodziców, opiekunów, nau-
czycieli dziecka? Czy osoby te podejrzewaj¹, ¿e wystêpuje przemoc w rodzinie i na
jakiej podstawie? (MacFarlane, Feldmeth 2002, s. 42–43). 
Aby zgromadzone dane o dziecku by³y mo¿liwie pe³ne, warto pytaæ równie¿ o:
Emocje i potrzeby dziecka oraz sposób okazywania i zaspokajania ich;
Sposób prze¿ywania przez dziecko ró¿nych sytuacji i relacji zachodz¹cych w ro-
dzinie i bliskim œrodowisku (szkole, grupie rówieœniczej);
Sposób myœlenia dziecka o sobie, o przesz³oœci i przysz³oœci – samoocena, marze-
nia i plany na przysz³oœæ;
Zasoby dziecka – zainteresowania, mocne strony, umiejêtnoœci, co lubi robiæ, cze-
go nie lubi, jego realne mo¿liwoœci;
Zasoby tkwi¹ce w œrodowisku zewnêtrznym – mo¿liwoœæ uzyskania pomocy
i wsparcia od bliskich osób; osoby, do których dziecko ma zaufanie, czuje siê bez-
piecznie, mo¿e zg³osiæ siê po pomoc, mo¿e znaleŸæ schronienie lub mieszkaæ przez
jakiœ czas, dostêp do instytucji i organizacji pomocowych itp.
Wczeœniejsze doœwiadczenia i próby zg³aszania problemów rodzinnych osobom
doros³ym – czy mia³y miejsce takie próby, komu dziecko to ujawni³o, jakie by³y re-
akcje tych osób, czy dziecko uzyska³o pomoc i jak¹, czy w wyniku tych dzia³añ sy-
tuacja uleg³a zmianie i co siê zmieni³o w sytuacji dziecka i rodziny.
W przypadku podejrzeñ o wykorzystywanie seksualne dziecka, oprócz powy¿-

szych informacji, warto, zdaniem MacFarlane i Feldmeth (2002, s. 42–43), w rozmo-
wie z dzieckiem lub innymi bliskimi mu osobami, zwróciæ szczególn¹ uwagê na:

Stosunek rodziców (i dziecka) do spraw seksu, nagoœci, moralnoœci;
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Okreœlenia intymnych czêœci cia³a (penis, pochwa, piersi), jakich u¿ywa siê w do-
mu lub jakich u¿ywa dziecko;
Historiê zachowañ seksualnych dziecka, w³¹czaj¹c zabawy z podtekstem seksual-
nym z innymi dzieæmi, masturbacjê itp.;
Dostêp dziecka do materia³ów pornograficznych (czasopisma, filmy) i (lub) ozna-
ki, ¿e dziecko mog³o byæ œwiadkiem stosunku seksualnego z udzia³em doros³ych;
Uczestniczenie przez dziecko w programach edukacyjnych na temat wykorzysty-
wania seksualnego dzieci (w domu, szkole, poprzez materia³y wideo);
Wczeœniejszy przypadek wykorzystywania seksualnego wœród cz³onków rodziny;
Wczeœniejsze ujawnione wykorzystywanie seksualne tego dziecka: jakie by³y oko-
licznoœci ujawnienia (pora dnia, czynnoœci, które wykonywa³o wtedy dziecko, na-
strój dziecka itp.), czy dziecko ujawni³o fakt bycia wykorzystywanym komuœ inne-
mu ni¿ rodzic lub opiekun, czy mia³o jakieœ powody, ¿eby nie powiedzieæ o tym
najpierw rodzicowi; jakich s³ów dok³adnie u¿y³o ujawniaj¹c wykorzystywanie;
w jaki sposób zachowywa³o siê w momencie ujawnienia; jaka by³a reakcja osoby
doros³ej na ujawnienie, jakich s³ów dok³adnie u¿y³a, co wydarzy³o siê od momen-
tu ujawnienia. 
Na etapie zbierania informacji i gromadzenia danych na temat dziecka i problemu,

z jakim siê boryka, warto pamiêtaæ o zasadach i warunkach otwartej i uwa¿nej ko-
munikacji. Oprócz akceptacji, ¿yczliwoœci i szacunku dla dziecka i jego prze¿yæ nie
mo¿e w niej zabrakn¹æ jêzyka dostosowanego do mo¿liwoœci i poziomu rozwoju
dziecka, z którym prowadzi siê rozmowê. MacFarlane i Feldmeth (2002, s. 17–18) for-
mu³uj¹ szereg sugestii mog¹cych pomóc w u³o¿eniu pytañ skierowanych do dzieci:

Wybieraj jedno- lub dwusylabowe wyrazy oraz krótkie zdania. Podczas rozmowy
z dzieckiem nale¿y u¿ywaæ najprostszych s³ów.
Unikaj skomplikowanych konstrukcji gramatycznych, np. „Czy by³by sk³onny to
zrobiæ?”.
Jeœli to mo¿liwe, u¿ywaj strony czynnej, a nie biernej, np. „Czy on ciê dotkn¹³?” za-
miast „Czy by³aœ (-eœ) dotykana (-ny) przez niego?”.
Unikaj podwójnych zaprzeczeñ. Pytania takie jak: „Czy ona nie mówi³a ci, ¿ebyœ
tam nie sz³a (szed³)?”, mog¹ one okazaæ siê niezrozumia³e dla dziecka.
Konstrukcje warunkowe: „Jeœli…to…” s¹ trudne do przyswojenia przez dziecko.
Zamiast powiedzieæ: „Jeœli bêdziesz chcia³ (–a) odpocz¹æ, powiedz mi o tym”, spy-
taj: „Jesteœ zmêczona (-y)?, Chcesz odpocz¹æ?”.
Ogranicz do minimum pytania zawieraj¹ce porównania „tu – tam”, „dzisiaj – ju-
tro”, „bardziej – mniej”. Takie okreœlenia mog¹ odnosiæ siê do ró¿nych rzeczy
w ró¿nych okresach. Staraj siê wybieraæ s³owa, które s¹ bardziej konkretne i ³atwe
do wizualizacji dla dziecka.
U¿ywaj imion, a nie zaimków osobowych. Ma³e dzieci czêsto myl¹ pojêcia „on,
ona” i „jemu, jej, im”. Dopóki nie bêdziesz operowa³ imionami, nie mo¿esz byæ pe-
wien, ¿e dziecko ma na myœli tê sam¹ osobê, co ty.
Unikaj pytañ: „On to zrobi³, prawda?”, „By³eœ tam, prawda?”. S¹ to pytania suge-
ruj¹ce odpowiedŸ.
B¹dŸ czujny przy zadawaniu pytañ zamkniêtych, na które odpowiedŸ brzmi „tak”
lub „nie”. Ten rodzaj pytañ mo¿e dostarczaæ niedok³adnych informacji, poniewa¿
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nie ma pewnoœci, czy dziecko naprawdê rozumie, o co siê je pyta. W takim wy-
padku warto spróbowaæ rozwin¹æ odpowiedŸ dziecka, mówi¹c: „Powiedz coœ
wiêcej o tym”.
Unikaj pytañ, które wymagaj¹ od dziecka analizy przemyœleñ z przesz³oœci. Mo¿e
to okazaæ siê zbyt skomplikowan¹ czynnoœci¹ dla dziecka. 
Unikaj tak¿e pytañ wartoœciuj¹cych i oceniaj¹cych: „Czy myœla³eœ, ¿e to, co zrobi-
³a ta osoba, mog³o byæ z³e?”.
Rozumiej¹c, z jakimi prze¿yciami i problemami boryka siê dziecko, a tak¿e maj¹c

na uwadze poziom jego rozwoju, osoba zbieraj¹ca wywiad wie, o co i w jaki sposób
pytaæ dziecko podczas rozmowy diagnostycznej. Dziêki temu sytuacja przes³ucha-
nia jest mniej stresuj¹ca dla dziecka, a diagnosta mo¿e uzyskaæ bardziej szczegó³owy
opis urazowych sytuacji i zdarzeñ oraz trudnych doœwiadczeñ i prze¿yæ dziecka.

Opis sytuacji problemowej – niepokoj¹cych objawów i skutków
doœwiadczania przemocy oraz sposobu funkcjonowania dziecka
w ró¿nych œrodowiskach i rolach spo³ecznych

Lista objawów i skutków doœwiadczania przez dziecko przemocy mo¿e byæ bar-
dzo d³uga. Zawiera z³o¿ony opis zmian somatycznych, psychicznych i zachowanio-
wych, widocznych w podstawowych sferach funkcjonowania dziecka: emocjonalnej,
poznawczej i behawioralnej. Trudno równie¿ dokonaæ jednoznacznego rozgranicze-
nia pomiêdzy objawami wskazuj¹cymi na uleganie przemocy a skutkami jej do-
œwiadczania, gdy¿ d³ugotrwale wystêpuj¹ce objawy utrwalaj¹ siê w postaci nieko-
rzystnych skutków doœwiadczania przez dziecko przemocy w rodzinie. Takie, nieco
sztuczne, rozró¿nienie miêdzy objawami i skutkami przemocy wobec dzieci widocz-
ne jest w zestawianiu dotycz¹cym przemocy fizycznej zaproponowanym przez
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (2000),
wed³ug którego:

objawy stosowania przemocy fizycznej, to: siniaki, œlady uderzeñ (paskiem, ka-
blem itp.) na twarzy, klatce piersiowej, plecach, poœladkach, nogach; œlady oparzeñ
(papierosowych, od pogrzebacza, ¿elazka itp.), rany twarzy i g³owy; rany w ró¿-
nych fazach gojenia siê; powtarzaj¹ce siê z³amania, zwichniêcia; opuchlizny; lêk
dziecka przed rozbieraniem siê przed lekcj¹ w-fu; lêk przed dotkniêciem, kulenie
siê, uniki; niedostosowany do pogody strój zakrywaj¹cy zranienia; lêk przed po-
wrotem do domu; nadmierna agresywnoœæ dziecka lub nadmierna apatia.
skutki (konsekwencje) przemocy fizycznej: somatyczne, psychiczne, behawioralne, to:
uszkodzenie skóry; obra¿enia narz¹dów wewnêtrznych (np. w¹troby, œledziony);
mnogie z³amania stwierdzone w obrazie rentgenowskim; zgon; obni¿ona samoocena;
brak akceptacji siebie, poczucie bezsensu; poczucie krzywdy i winy; depresja; koszma-
ry nocne; zaburzenia pamiêci i koncentracji uwagi; lêkliwoœæ w stosunku do doros³ych;
obojêtnoœæ na p³acz innych dzieci; trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów z otocze-
niem; ucieczka w œwiat fantazji; zachowania agresywne lub autodestrukcyjne.
Je¿eli chodzi o inne rodzaje przemocy, nie wywo³uj¹ce fizycznych obra¿eñ, czyli

przemoc emocjonaln¹ i zaniedbanie, ze wzglêdu na brak bezpoœrednich fizycznych
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objawów, nie wprowadza siê rozró¿nienia na objawy i skutki, tylko traktuje siê je ³¹cz-
nie, jako pewne w³aœciwoœci i zachowania wynikaj¹ce z doœwiadczania przemocy. 

W przypadku przemocy emocjonalnej, zaliczamy do niej: zaburzenia mowy (wy-
nikaj¹ce z napiêcia nerwowego); dolegliwoœci psychosomatyczne (bóle brzucha, g³o-
wy, md³oœci); mimowolne ruchy miêœni, szczególnie twarzy; brak poczucia pewno-
œci siebie; wycofanie, depresja; zachowania destrukcyjne; nadmierne podporz¹dko-
wanie siê doros³ym; czêste k³amstwa, nieadekwatny lêk przed konsekwencjami; sil-
ny lêk przed pora¿k¹.

W przypadku zaniedbania s¹ to: ci¹g³y g³ód; zaburzony rozwój fizyczny (wzrost i wa-
ga poni¿ej normy); zaniedbany wygl¹d (brudne w³osy, ubranie niedostosowane do po-
gody), brak opieki lekarskiej (brak szczepieñ, niewyleczone rany, brak opieki stomato-
logicznej); pozostawanie dziecka d³u¿szy czas bez opieki; zmêczenie, apatia, biernoœæ
(Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 2000).

Powy¿sza lista objawów, skutków oraz ogólniej – w³aœciwoœci i zachowañ wyni-
kaj¹cych z doœwiadczania przez dziecko ró¿nych rodzajów przemocy – stanowi
istotny element opisu sytuacji problemowej, niezbêdny do rzetelnej i trafnej diagno-
zy przemocy wobec dziecka w rodzinie. 

Kolejny wa¿ny, wymagaj¹cy dok³adnej analizy, element tej fazy procesu diagno-
stycznego, to charakterystyka sposobu funkcjonowania dziecka w ró¿nych œrodowi-
skach i rolach spo³ecznych. Zaburzenia funkcjonowania dziecka, jakie powstaj¹
w wyniku doœwiadczania przez nie przemocy ze strony najbli¿szych, mo¿na rozpa-
trywaæ na dwóch podstawowych p³aszczyznach:

wewnêtrznej – osobowoœæ,
zewnêtrznej – œrodowisko.
Miêdzy tymi dwoma obszarami istniej¹ relacje zwrotne, co oznacza, ¿e dziecko

wp³ywa na otaczaj¹ce œrodowisko i kszta³tuje je, zaœ œrodowisko zewnêtrzne wywie-
ra wp³yw na osobowoœæ dziecka. Na tych dwóch p³aszczyznach mo¿na zatem roz-
patrywaæ przyczyny, objawy i skutki przemocy wobec dziecka w rodzinie. Zarów-
no osobowoœæ, jak i œrodowisko s¹ uk³adami z³o¿onymi, stanowi¹cymi przestrzeñ
dla ujawniania siê symptomów doznawania przez dziecko przemocy w rodzinie. T¹,
istotn¹ dla diagnozy funkcjonowania dziecka krzywdzonego, przestrzeñ stanowi¹
koncentrycznie u³o¿one obszary osobowoœci dziecka: sfera emocjonalna, poznawcza
i behawioralna oraz œrodowiska: œrodowisko rodzinne, szkolne, rówieœnicze. 

Na bazie tych obszarów analizy funkcjonowania dziecka krzywdzonego mo¿na
stworzyæ dwa diagnostyczne portrety dziecka:

psychologiczny – intrapsychiczny,
spo³eczny – interpersonalny.
Portret psychologiczny zawiera opis funkcjonowania emocjonalno-poznawczego

dziecka oraz jego typowych form reagowania i zachowania w ró¿nych œrodowiskach
czy sytuacjach. Aby zdiagnozowaæ wewnêtrzny œwiat dziecka, nale¿y poszukaæ od-
powiedzi na nastêpuj¹ce pytania: co myœli, robi i czuje dziecko w stosunku do sie-
bie, innych osób, do najbli¿szych, ogólnie i w sytuacji krzywdzenia, a tak¿e czego po-
trzebuje, aby lepiej funkcjonowaæ w ¿yciu. Okreœlenie potrzeb dziecka i stopnia ich
niezaspokojenia pomo¿e zaplanowaæ dzia³ania kompensuj¹ce i niweluj¹ce deficyty
emocjonalne dziecka. 
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Schemat 1. Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego
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DIAGNOZA PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC DZIECKA

Portret spo³eczny to charakterystyka funkcjonowania interpersonalnego dziecka oraz
sposobu pe³nienia przez nie ról spo³ecznych. Zawiera on zatem opis funkcjonowania
dziecka w trzech g³ównych œrodowiskach i zwi¹zanych z nimi rolach spo³ecznych:

œrodowisku rodzinnym – w roli dziecka (syna, córki, brata, siostry),
œrodowisku szkolnym – w roli ucznia; w relacji do innych uczniów (rówieœników),
do nauczycieli (doros³ych, autorytetów), do zadañ i obowi¹zków szkolnych oraz
do samego siebie (obraz w³asnej osoby) (Strzemieczny 1988, s. 8 – 14), 
œrodowisku rówieœniczym – w roli cz³onka grupy rówieœniczej, partnera, przyjaciela.
Takie szerokie spojrzenie na funkcjonowanie dziecka, zarówno wewnêtrzne, jak

te¿ zewnêtrzne – œrodowiskowe, pozwala dokonaæ pe³nej diagnozy oraz zaplanowaæ
adekwatne dzia³ania opiekuñcze, wychowawcze lub terapeutyczne skoncentrowane
na ca³ej osobie dziecka, nie zaœ tylko na problemie. Wa¿ne jest tu bowiem nie tylko
to, ¿e dziecko doœwiadcza przemocy w rodzinie, ale to, jak jej doœwiadcza, w jaki
sposób stanowi to dla niego problem, czyli: jak to prze¿ywa, jak sobie z tym radzi,
jak prze¿ywane urazy ujawniaj¹ siê w ¿yciu dziecka i w jaki sposób wp³ywaj¹ na je-
go szeroko rozumiane funkcjonowanie (jakie funkcje zaburzaj¹ i w jakim stopniu).

Tworz¹c intrapsychiczny i interpersonalny portret dziecka krzywdzonego, nale¿y
zatem pamiêtaæ o najwa¿niejszych i najbardziej diagnostycznych obszarach funkcjo-
nowania dziecka, które przez doznawanie d³ugotrwa³ej traumy w œrodowisku ro-
dzinnym, najczêœciej i najszybciej ulegaj¹ zaburzeniu:

panowanie nad stanami emocjonalnymi,
przywi¹zanie do osób sprawuj¹cych opiekê,
pos³ugiwanie siê symbolami,
funkcjonowanie rówieœnicze,
funkcjonowanie szkolne (Zmarzlik 2000).

Rozpoznanie – okreœlenie problemu i czynników odpowiadaj¹cych
za trudnoœci i zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka – okreœlenie rodzaju
i form doœwiadczanej przemocy oraz towarzysz¹cych jej innych zaburzeñ,
np. zespó³ stresu pourazowego (PTSD)

Aby dokonaæ trafnego i rzetelnego rozpoznania problemu, nale¿y dok³adnie okre-
œliæ rodzaj, formê oraz dynamikê procesu przemocy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e problem
zdiagnozowany jako przemoc w rodzinie musi spe³niaæ wszystkie cztery kryteria
diagnostyczne:

intencjonalnoœæ,
nierównowaga si³ w relacji interpersonalnej (miêdzy cz³onkami rodziny),
naruszanie praw i dóbr osobistych,
powodowanie szkód i cierpienia (Mellibruda 1998, s. 8; Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 2002, s. 6).
Przemoc domowa mo¿e przybieraæ postaæ furii – przemoc gor¹ca (erupcja skumu-

lowanych uczuæ „negatywnych”: z³oœci, gniewu, nienawiœci) lub planowego, wykal-
kulowanego dzia³ania – przemoc ch³odna (wpisana w system przekonañ). Obydwie
postaci przemocy mog¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ (Mellibruda 1993, s. 5). Aby opracowaæ
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strategiê zapobiegania przemocy i interwencji kryzysowej lub terapii w przypadku
jej wyst¹pienia, trzeba uwzglêdniæ fakt wspó³wystêpowania ró¿nych form maltreto-
wania. Przemoc mo¿e przybieraæ formê nadu¿ycia b¹dŸ zaniedbania. Do form zwi¹-
zanych z nadu¿yciem zaliczamy: przemoc fizyczn¹, seksualn¹, psychiczn¹ (emocjo-
naln¹), materialn¹ (ekonomiczn¹), a do zaniedbañ: zaniedbanie rozmyœlne i nieœwia-
dome (Browne, Herbert 1999, s. 29–30).

Tabela 2
Rodzaje i formy przemocy w rodzinie (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie „Niebieska Linia” 2002, s. 7)

Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym, lecz zjawiskiem wyraŸnie
eskaluj¹cym. Browne i Herbert (1999, s. 27) uwa¿aj¹, ¿e w miarê up³ywu czasu prze-
moc i oparte na przymusie interakcje w rodzinie eskaluj¹ w trzech wymiarach: a)
w „wymiarze szkodliwoœci” – od obra¿eñ psychicznych do fizycznych, b) w „wy-
miarze relacji” – od przemocy domowej do maltretowania poza domem, c) w „wy-
miarze aktywnoœci” – maltretowanie zaczyna przybieraæ jednoczeœnie ró¿ne formy:
aktywne i pasywne. Przemoc w rodzinie, maj¹ca czêsto d³ug¹, nawet kilkunastolet-
ni¹ historiê, zwykle powtarza siê wed³ug zauwa¿alnych prawid³owoœci. Cykl prze-
mocy sk³ada siê z trzech nastêpuj¹cych po sobie faz: fazy narastaj¹cego napiêcia, fa-
zy ostrej przemocy i fazy miodowego miesi¹ca. Oprócz cyklicznoœci, powtarzalnoœci
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i nasilania siê cech¹ charakterystyczn¹ przemocy jest niechêæ ofiar do ujawniania
przemocy w rodzinie, a co za tym idzie izolacja ofiar i ich zastraszenie, a w konse-
kwencji powstanie u nich syndromu wyuczonej bezradnoœci, który uniemo¿liwia
skorzystanie z pomocy i podjêcie próby zmiany sytuacji (Kar³yk 2002, s. 86).

W przypadku d³ugotrwa³ej lub szczególnie brutalnej przemocy u osoby doœwiad-
czaj¹cej takich traumatycznych prze¿yæ mo¿e wyst¹piæ z³o¿one zaburzenie o nazwie:
Zespó³ Stresu Pourazowego (PTSD). Wed³ug DSM–IV postawienie takiego rozpo-
znania wymaga, aby diagnozowana osoba spe³nia³a okreœlone warunki (James, Gil-
liland 2004, s. 179 – 180):
1. Wyst¹pienie wydarzenia traumatycznego – urazowego, czyli takiego, które wy-

kracza poza zwyk³e doœwiadczenia jednostki, przekracza zwyk³e ludzkie zdolno-
œci przystosowawcze, grozi utrat¹ zdrowia, ¿ycia lub konfrontacj¹ z najtrudniej-
szymi stanami emocjonalnymi (np. bezradnoœci¹). Reakcj¹ ka¿dego cz³owieka,
a w szczególnoœci dziecka, na taki uraz jest przera¿enie, poczucie bezradnoœci lub
œmiertelny strach. Rezultatem tego s¹ zatem uporczywe objawy lêku lub pobudze-
nia, które nie wystêpowa³y przed urazem.

2. Powracaj¹ce œlady doœwiadczeñ urazowych – ofiara nie przestaje prze¿ywaæ po-
nownie tego zdarzenia w przynajmniej jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
Nawracaj¹ natrêtne i przygnêbiaj¹ce wspomnienia zwi¹zane ze zdarzeniem.
Powtarzaj¹ siê koszmary nocne dotycz¹ce zdarzenia.
Wystêpuj¹ epizody „flashback”, mog¹ce obejmowaæ wszystkie rodzaje zmys³o-
wych halucynacji lub omamów powoduj¹cych oderwanie siê cz³owieka od rzeczy-
wistoœci i dzia³anie oraz odczuwanie tak, jakby zdarzenie rozgrywa³o siê na nowo.
Pojawia siê intensywny stres psychiczny w momencie kontaktu z sygna³ami ze-
wnêtrznymi lub wewnêtrznymi, które symbolizuj¹ b¹dŸ przypominaj¹ pewne
aspekty urazu.
Wystêpuj¹ fizjologiczne reakcje na wydarzenia symbolizuj¹ce lub przypominaj¹ce
pewne aspekty urazu.
Plastyczne, wstrz¹saj¹ce wspomnienia, sugestywne wra¿enia zmys³owe i niezro-
zumia³e stany emocjonalne.

3. Parali¿ psychiczny (odrêtwienie) i reakcja unikania – ofiara uporczywie unika te-
go rodzaju bodŸców przynajmniej na trzy z opisanych poni¿ej sposobów:
Stara siê unikaæ myœli, rozmów i uczuæ zwi¹zanych z urazem.
Próbuje unikaæ zajêæ, ludzi lub sytuacji budz¹cych wspomnienie urazu.
Nie jest w stanie przypomnieæ sobie istotnych aspektów zdarzenia.
Znacznie s³abnie jej zainteresowanie istotnymi obszarami ¿yciowych dzia³añ.
Ma poczucie oderwania oraz emocjonalnego i spo³ecznego dystansu wobec innych
ludzi.
Poczucie odrêtwienia ogranicza jej ¿ycie uczuciowe.
Ma poczucie braku perspektyw na karierê, ma³¿eñstwo, rodzicielstwo czy docze-
kanie normalnej staroœci – fatalizm.
Utrata zainteresowañ, spadek aktywnoœci.
Brak odczuwania fizycznego i psychicznego bólu i cierpienia (stêpienie emocjonal-
ne).

4. Objawy hiperpobudzenia – ofiara ma uporczywe objawy zwiêkszonego pobudze-
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nia uk³adu nerwowego, których nie wykazywa³a przed urazem, na co wskazuj¹
co najmniej dwa z wymienionych poni¿ej problemów:
Trudnoœci z zasypianiem lub czêste budzenie siê.
Dra¿liwoœæ czy wybuchy z³oœci.
Trudnoœci w koncentrowaniu siê na wykonywanym zadaniu.
Nieustanne wypatrywanie rzeczywistych lub wyimaginowanych zagro¿eñ, które
nie maja odzwierciedlenia w rzeczywistoœci (nadczujnoœæ).
Wyolbrzymione reakcje przestrachu na minimalne lub niezagra¿aj¹ce bodŸce.

5. Klinicznie istotne zaburzenie (upoœledzenie) nie tylko w ¿yciu osobistym, ale rów-
nie¿ spo³ecznym, w ró¿nych znacz¹cych obszarach aktywnoœci ¿yciowej.
Postawienie diagnozy o wystêpowaniu PTSD wymaga, aby objawy te wystê-

powa³y przynajmniej przez miesi¹c. PTSD dotyka nie tylko osoby doros³e. Dzie-
ci równie¿ go doœwiadczaj¹ i prezentuj¹ objawy bardzo zbli¿one do objawów
wystêpuj¹cych u doros³ych, z kilkoma godnymi uwagi ró¿nicami. Dzieci za-
zwyczaj nie maj¹ poczucia ponownego prze¿ywania przesz³oœci, lecz raczej po-
wracaj¹ do urazu poprzez powtarzaj¹cy siê rodzaj zabawy. Ich zmory nocne
zwi¹zane z urazem mog¹ przybieraæ formê bardziej zgeneralizowanych ko-
szmarów, z udzia³em wyobra¿eñ potworów lub niesienia pomocy innym. Utra-
ta perspektyw na przysz³oœæ przybiera u dzieci zazwyczaj formê przekonania,
¿e nigdy nie dorosn¹. Czêsto te¿ wierz¹, ¿e mog¹ przewidywaæ przysz³oœæ
i przepowiadaæ nadejœcie groŸnych wydarzeñ (iluzja mo¿liwoœci kontroli zda-
rzeñ). Spoœród objawów fizycznych najczêœciej wystêpuj¹ bóle g³owy i bóle ¿o-
³¹dkowe, których dzieci nie odczuwa³y przed urazem (tam¿e, s. 180).

Rozpoznanie wystêpowania przemocy domowej wobec dziecka oraz towarzysz¹-
cych jej zaburzeñ w funkcjonowaniu dziecka powinno byæ uzupe³nione wyjaœnie-
niem podstawowych mechanizmów prowadz¹cych do powstania przejawianych za-
burzeñ.

Wyjaœnienie – okreœlenie mechanizmów psychologicznych i spo³ecznych prowa-
dz¹cych do przejawianych zaburzeñ, rozumienie problemów i zaburzeñ w kontek-
œcie ich przyczyn.

Aby zrozumieæ mechanizmy funkcjonowania dziecka krzywdzonego warto wzi¹æ
pod uwagê zadania rozwojowe, jakie przed nim stoj¹, oraz warunki, w jakich prze-
biega jego rozwój. 

Podstawowe zadanie stoj¹ce przed dzieckiem to zadanie adaptacji. Dziecko
krzywdzone musi dostosowaæ siê przede wszystkim do najbli¿szego wykorzy-
stuj¹cego je œrodowiska. Musi znaleŸæ sposób na zachowanie zaufania do ludzi
uto¿samianych ze sprawcami, odnaleŸæ poczucie bezpieczeñstwa w sytuacji ci¹-
g³ego zagro¿enia, doœwiadczyæ poczucia kontroli w warunkach nieprzewidy-
walnych oraz poczucia w³asnej si³y i mocy w sytuacji ca³kowitej bezradnoœci.
W zwi¹zku z tym u dzieci tych wystêpuj¹ nastêpuj¹ce zjawiska psychologiczne:
ci¹g³y strach przed strat¹ (np. œmierci¹ w³asn¹ lub bliskich, gdy tajemnica zosta-
nie wyjawiona), obezw³adniaj¹ce poczucie bezsilnoœci (w³adza rodzicielska jest
absolutna, arbitralna i kapryœna), przera¿aj¹ca nieprzewidywalnoœæ przemocy
(poniewa¿ zasady s¹ niekonsekwentne, sprzeczne, ra¿¹co niesprawiedliwe).
W takich warunkach dziecko uczy siê: zachowywaæ nieprzerwan¹ czujnoœæ, roz-
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poznawaæ subtelne sygna³y w twarzy, g³osie, ciele sprawcy oznaczaj¹ce z³oœæ,
podniecenie seksualne czy zamroczenie; unikaæ przeœladowcy (czêsto poczucie
bezpieczeñstwa wi¹¿¹ z miejscami a nie z ludŸmi); mimo stanu pobudzenia mu-
sz¹ zachowywaæ siê cicho i spokojnie, nie zdradzaj¹c niepokoju (zamro¿ona
czujnoœæ) – jest to próba odzyskania kontroli nad sytuacj¹ (Bieniasz 2002). 

Kolejne zadanie rozwojowe to wykszta³cenie pierwotnego przywi¹zania do
opiekunów. W sytuacji, gdy oni s¹ niebezpieczni lub zaniedbuj¹ dziecko, musi ono
wykszta³ciæ pewne mechanizmy psychologiczne, aby poradziæ sobie z tym zada-
niem. Dziecko stara siê zachowaæ wiarê w rodziców poprzez: usuwanie z pamiêci
negatywnych wspomnieñ; umniejszanie i ignorowanie cierpieñ i bólu wyrz¹dza-
nych przez rodziców; wykszta³cenie mechanizmów obronnych, np. wyparcia, ra-
cjonalizacji; szukanie winy we w³asnym zachowaniu, w sobie; idealizowanie przy-
najmniej jednego z nich (czêsto przeœladowcê, bo daje zainteresowanie, wiêŸ emo-
cjonaln¹, jest silny, w przeciwieñstwie do drugiego, czêsto biernego, obojêtnego,
s³abego rodzica).

Dziecko stoi przed koniecznoœci¹ rozwiniêcia poczucia w³asnego „ja” w relacji z in-
nymi, którzy w jego ¿yciu s¹ bezradni, obojêtni lub okrutni. Dziecko buduje swoj¹
to¿samoœæ poprzez rozszczepienie na „ja” pogardzane (s³aby, z³y) oraz „ja” uœwiêco-
ne (grzeczny, perfekcjonista, opiekun rodziców).

W celu realizacji kolejnego zadania rozwojowego – redukcji napiêcia, pocieszania
siê i uczenia siê wyra¿ania swoich stanów emocjonalnych, dziecko stara siê zmieniæ
lub pozbyæ trudnych doznañ, poprzez: samookaleczenie, zadawanie sobie ran; pro-
wokowanie zaburzeñ autonomicznego uk³adu nerwowego (biegunka, wymioty);
przymusowe – kompulsywne zachowania seksualne; przymus wystawiania siê na
niebezpieczeñstwo – zachowania ryzykowne; przyjmowanie œrodków zmieniaj¹-
cych œwiadomoœæ (alkohol, narkotyki); symulowanie dobrego samopoczucia i zado-
wolenia.

Wreszcie dziecko krzywdzone potrzebuje znaleŸæ sposób na zachowanie nadziei
i poczucia sensu, w tej pozbawionej jasnoœci, stabilnoœci i sensu rzeczywistoœci ro-
dzinnej, w jakiej przysz³o mu ¿yæ. Aby zrozumieæ œwiat i sens tego co je spotyka,
przera¿one, zagubione i nie rozumiej¹ce postêpowania rodziców dziecko, próbuje
spe³niæ niejasne i sprzeczne oczekiwania opiekunów, stara siê byæ grzeczne, podpo-
rz¹dkowaæ siê; próbuje panowaæ nad uczuciami (panika, strach, gniew, ból, samot-
noœæ); zamra¿a siê, oddziela od uczuæ i potrzeb, „staje z boku”, dzieli swoje „ja”;
próbuje zrozumieæ zasady „gry”, odgadn¹æ regu³y i przez to odzyskaæ wp³yw na
swoje ¿ycie. Dziecko, które nie rozumie, co i dlaczego dzieje siê w jego najbli¿szym
otoczeniu, ma poczucie, ¿e odzyska kontrolê nad sytuacj¹, gdy bêdzie robi³o innym
to, co robi¹ jemu, ma nadziejê, ¿e chocia¿ najsilniejsza osoba w rodzinie (sprawca)
wie, co robi, wiêc wystarczy robiæ to samo i byæ równie silnym, aby odzyskaæ kon-
trolê, wp³yw, przewidywalnoœæ sytuacji, a co za tym idzie równie¿ poczucie bezpie-
czeñstwa.

Praca z dzieckiem krzywdzonym, w szczególnoœci ta diagnostyczna, jest za-
daniem trudnym i odpowiedzialnym, wymaga zatem od osoby diagnozuj¹cej
wysokiego poziomu umiejêtnoœci komunikacyjnych i diagnostycznych, a tak¿e
wiedzy na temat ró¿nych aspektów i mechanizmów przemocy oraz potrzeb,
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emocji i zaburzeñ mog¹cych pojawiæ siê u badanego dziecka. Diagnoza dziecka
krzywdzonego s³u¿y nie tylko okreœleniu i zrozumieniu problemu z jakim siê
ono boryka, ale równie¿ nawi¹zaniu kontaktu i wiêzi emocjonalnej z dzieckiem,
jest zatem wstêpnym i bardzo istotnym etapem pracy terapeutycznej z ofiar¹
przemocy w rodzinie. W ramach tak rozumianej (procesualnie) dzia³alnoœci dia-
gnostycznej konieczne jest wiêc bardzo rozwa¿ne, taktowne i rozumiej¹ce oraz
umiejêtne zbieranie informacji i opisywanie sytuacji, potrzeb i emocji dziecka,
a tak¿e trafne i rzetelne rozpoznanie i wyjaœnienie badanych faktów, problemów
czy zaburzeñ, stanowi¹ce warunek zaplanowania i udzielenia dziecku skutecz-
nej pomocy.
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Summary

In today's world violence is a widespread but rarely talked about fact, often unde-
restimated. Until recently it was viewed that family violence is rare and only occurs
in „pathological” families, and aggression among family members was considered
one of the normal forms of behaviour in everyday life. Today however we see that
the scale of family violence is alarming and we understand that the problem calls for
immediate action.

ANNA KAR£YK
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Z P R A K T Y K I  P E D A G O G I C Z N E J

TOMASZ TOKARSKI
Oœrodek dla Dzieci Niewidomych
Laski

NAUCZANIE GRY NA ORGANACH NA PODSTAWIE
W£ASNYCH DOŒWIADCZEÑ Z EDUKACJI MUZYCZNEJ
DZIECI NIEWIDOMYCH

W 2000 r., bêd¹c jeszcze studentem III roku Muzyki koœcielnej Akademii Muzycznej
w Warszawie, nie przypuszcza³em, ¿e ju¿ wkrótce bêdê wykonywa³ zawód nauczy-
ciela. Nie poszukiwa³em nowej pracy, tym bardziej, ¿e od kilku lat by³em zatrudnio-
ny jako organista w jednej z warszawskich parafii. Praca znalaz³a mnie sama. Dowie-
dzia³em siê, ¿e w Oœrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach, w Szkole Muzycznej,
potrzebny jest na zastêpstwo nauczyciel gry na organach. Z niewidomymi mia³em
wówczas kontakty sporadyczne, zaœ o samych Laskach s³ysza³em tylko przy okazji
wzmianek na ich temat w programach telewizyjnych lub artyku³ach prasowych. Mi-
mo to postanowi³em spróbowaæ. Zadanie mia³em nieco u³atwione, poniewa¿ umie-
jêtnoœci powierzonych mi uczniów w zakresie gry na instrumencie by³y ju¿ doœæ za-
awansowane. Ich repertuar zosta³ wybrany, dopasowany indywidualnie do ka¿dego
dziecka i przepisany za pomoc¹ notacji braille'a. Moja rola pocz¹tkowo ogranicza³a
siê jedynie do przypilnowania uczniów, aby realizowali to, co zada³a nauczycielka,
któr¹ zastêpowa³em. Jednak ju¿ pierwsze zajêcia pokaza³y, ¿e nie tylko moich podo-
piecznych czeka ciê¿ka praca. Musia³em nauczyæ siê specyfiki pracy z niewidomymi
tak, aby w sposób dla nich zrozumia³y przekazywaæ wskazówki i polecenia. 

Stopniowo zacz¹³em siê tak¿e interesowaæ histori¹ powstania i rozwoju Lasek.
Jedn¹ z lektur, które przeczyta³em na ten temat, by³o „Triuno” Matki Czackiej – ro-
dzaj manifestu zawieraj¹cego za³o¿enia, wed³ug których powsta³o „Dzie³o niewido-
mych” w Laskach. Terminem tym Matka okreœla³a ca³okszta³t pracy na rzecz niewi-
domych. Stosowa³a go wymiennie z okreœleniem Triuno, pochodz¹cym od Trójcy
Przenajœwiêtszej. Obok wskazówek religijnych, fundamentalnych dla funkcjonowa-
nia Lasek, za³o¿ycielka formu³uje tak¿e wiele zaleceñ dydaktycznych nieodzow-
nych wed³ug niej w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci niewidomych.

Czytaj¹c wspomniane dzie³o mo¿na dostrzec, ¿e Matka Czacka w bardzo nowo-
czesny i wszechstronny sposób traktowa³a zagadnienie kszta³cenia i wychowywa-
nia dzieci niewidomych. K³ad³a niezwykle silny nacisk na stawianie podopiecznym
wysokich wymagañ i „nieobni¿anie poprzeczki” z uwagi na ich kalectwo. W³aœnie
ta nieustêpliwoœæ Matki El¿biety zaimponowa³a mi najbardziej. Tylko cz³owiekowi
przesadnie tkliwemu i nierozumnemu mo¿e siê wydawaæ, ¿e niewidomy to osoba,
nad któr¹ trzeba siê litowaæ i „rozpinaæ ochronny parasol”, wyrêczaj¹c we wszel-
kich dzia³aniach. Taka nazbyt tkliwa postawa wychowawcza jest w stanie z ka¿de-
go dziecka uczyniæ jednostkê niesamodzieln¹ i rozbudziæ w nim postawê roszcze-
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niow¹ w stosunku do otaczaj¹cego œwiata. Dziecko niewidome szczególnie potrze-
buje akceptacji siebie takim, jakie jest. Potrzebuje te¿ uzmys³owienia sobie i zaak-
ceptowania swego kalectwa oraz id¹cych za tym ograniczeñ, ale tak¿e rozbudzenia
wiary, ¿e na wszelkich polach, których kalectwo nie dotyczy, jest w pe³ni sprawnym
cz³owiekiem, zdolnym do bardzo wielu osi¹gniêæ. Zatem dla prawid³owego rozwo-
ju psychiki niewidomego (choæ nie tylko), nieodzowne jest cierpliwe poszukiwanie
talentów, jakie w nim drzemi¹ i pracowite ich doskonalenie, a¿ do uzyskania pozio-
mu profesjonalnego. Uzdolnienia te mog¹ przejawiaæ siê m.in. na polu muzycznym. 

Kszta³cenie muzyczne w Laskach odbywa siê dwutorowo. Dzieci najzdolniejsze ucz¹
siê w Podstawowej Szkole Muzycznej, zaœ te, które z ró¿nych przyczyn w tej szkole zna-
leŸæ siê nie mog³y, a jednak pragn¹ mieæ kontakt z muzyk¹, kszta³c¹ siê w ramach Ogni-
ska Muzycznego. Uczniowie Szko³y Muzycznej musz¹ oczywiœcie sprostaæ wymaga-
niom programowym wspólnym dla wszystkich szkó³ muzycznych. Zajêcia w Ognisku
Muzycznym odznaczaj¹ siê wiêksz¹ swobod¹ pod wzglêdem doboru repertuaru, nie-
mniej uczniowie tak samo musz¹ pracowaæ (oczywiœcie, na miarê swoich mo¿liwoœci). 

Zanim opowiem o specyfice mojej pracy, chcia³bym odnieœæ siê do stereotypów
doœæ mocno zakorzenionych w powszechnej œwiadomoœci spo³ecznej, a zwi¹zanych
z nauczaniem muzyki osób niewidomych. Kiedy zdarza siê, ¿e wœród osób niezwi¹-
zanych ze œrodowiskiem niewidomych wspominam gdzie i czym siê zajmujê, zaraz
s³yszê, ¿e niewidomi na pewno znakomicie sobie radz¹ w dziedzinie muzyki, nie
maj¹ sprawnego wzroku, ale w to miejsce obdarzeni s¹ przecie¿ wrodzonymi zdol-
noœciami muzycznymi i wspania³ym s³uchem. Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e w odnie-
sieniu do ca³ej zbiorowoœci niewidomych uczniów powy¿sza opinia jest klasycznym
stereotypem. Oczywiœcie, prawd¹ jest, ¿e brak zmys³u wzroku powoduje z czasem
wyostrzenie (na zasadzie kompensacji) pozosta³ych zmys³ów (zw³aszcza s³uchu).
Nie jest to jednak cecha wrodzona, lecz wyuczona (œwiadomie b¹dŸ nie). Warto tak-
¿e przypomnieæ, ¿e to, co rozumiemy pod potocznym pojêciem „znakomitego s³u-
chu”, ró¿ni siê znacz¹co od sprawnoœci wyspecjalizowanej, jak¹ jest s³uch muzycz-
ny. Nawet te osoby, które przez naturê obdarzone zosta³y bardzo dobrym s³uchem
biologicznym, musz¹ poœwiêciæ wiele czasu i w³o¿yæ wiele pracy, aby ich s³uch mu-
zyczny osi¹gn¹³ satysfakcjonuj¹cy i u¿yteczny poziom.

W Oœrodku w Laskach prowadzê zajêcia z dwóch przedmiotów: „Gra na organach”
oraz „Gra liturgiczna”. W ramach pierwszego przedmiotu uczeñ opanowuje umiejêt-
noœæ wykonawstwa kompozycji organowych. Warto uœwiadomiæ sobie, jak czaso-
ch³onnym zajêciem dla niewidomego jest nauczenie siê na pamiêæ choæby pojedyncze-
go dzie³a oraz jak bardzo nauka taka ró¿ni siê od sposobu opanowywania wspomnia-
nej umiejêtnoœci przez widz¹cych rówieœników. Cz³owiek korzystaj¹cy w procesie na-
uki ze zmys³u wzroku, stawia w takim wypadku nuty na pulpicie organowym i ca³y
utwór jest dla niego dostêpny „tu i teraz”. Mo¿e rozpocz¹æ æwiczenie od dowolnego
fragmentu, od dowolnego g³osu, a nawet æwiczyæ g³osy zestawiane w rozmaity spo-
sób ze sob¹. Pozostaje mu jedynie wyæwiczenie ca³ego utworu. Nie ma nawet koniecz-
noœci uczenia siê kompozycji na pamiêæ. Zw³aszcza, ¿e tendencj¹ dominuj¹c¹ wœród
organistów widz¹cych jest granie „z nut”, tak¿e podczas koncertów1. 

TOMASZ TOKARSKI

1 Wynika to z ró¿norodnoœci typów organów, a przy tym koniecznoœci umieszczania oznaczeñ regi-
stracyjnych w partyturze.
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Zupe³nie inaczej wygl¹da praca nad utworem z osob¹ niewidom¹. Musi ona opa-
nowaæ materia³ muzyczny pamiêciowo w oparciu o zapis notacj¹ braille'a albo na-
granie. Koniecznoœæ grania z pamiêci wyd³u¿a znacz¹co proces nauki. Dodatkowo
utrudnia go tak¿e linearny2 sposób notowania (czy te¿ nagrywania) partytury.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e niewidomy podobnie uczy siê muzyki, jak uczy³ siê postrze-
gania œwiata. Przy pierwszym zetkniêciu siê z partytur¹ braille'owsk¹ „widzi” pod
palcami nastêpuj¹ce po sobie dŸwiêki, nie zaœ ca³y utwór. Mo¿na to porównaæ z sy-
tuacj¹, gdy jako ma³e dziecko (jeszcze bez dodatkowych wyobra¿eñ surogatowych),
poznaj¹c otaczaj¹c¹ go przestrzeñ, „widzia³” przedmioty nie wszystkie jednocze-
œnie, ale jeden po drugim (w kolejnoœci, w jakiej móg³ ich dotkn¹æ).

Opanowanie techniki gry na organach jest na pewno umiejêtnoœci¹ bardzo trud-
n¹ dla osoby niewidomej. Znacznie ³atwiej jest na przyk³ad niewidomemu wokali-
œcie, skrzypkowi lub fleciœcie nauczyæ siê utworu muzycznego bêd¹cego pojedyn-
cz¹ lini¹ melodyczn¹, ni¿ organiœcie – struktury wielog³osowej, niejednokrotnie
doœæ skomplikowanej. Przy pewnej dozie cierpliwoœci i pracowitoœci (zarówno ze
strony ucznia, jak i nauczyciela), wiele mo¿na jednak osi¹gn¹æ. 

Ka¿da lekcja gry organowej wygl¹da nieco inaczej. Oczywiste jest przecie¿, ¿e
uczniowie ró¿ni¹ siê m.in. sprawnoœci¹ manualn¹, intelektualn¹, s³uchem muzycz-
nym, poczuciem rytmu, pamiêci¹ muzyczn¹ itd. Trzeba zatem dostosowaæ poziom
utworu do mo¿liwoœci ucznia i zastosowaæ takie metody nauczania, które w mo¿-
liwie jak najkrótszym czasie pozwol¹ osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. Myœlê, ¿e naj-
wyraŸniej widaæ te ró¿nice na przyk³adach konkretnych dzieci3.

S³awek jest uczniem zdolnym, dobrze s³yszy i ³adnie œpiewa. Grê na organach
dopiero rozpoczyna. Bardzo s³abo orientuje siê w klawiaturze, z trudnoœci¹ od-
najduje w³aœciwe dŸwiêki albo w ogóle nie potrafi tego zrobiæ. Przygotowujê dla
niego proste opracowania pieœni koœcielnych4. Uczeñ gra kilkakrotnie melodiê
pieœni, a nastêpnie uczy siê akompaniamentu. Pocz¹tkowo usi³owa³em wyegze-
kwowaæ opanowanie nazewnictwa dŸwiêków i kojarzenie ich po³o¿enia, jednak
przekona³em siê, ¿e zbyt niska sprawnoœæ intelektualna stoi tu na przeszkodzie.
Jak siê okaza³o, znacznie lepsze efekty daje ustawienie rêki ucznia we w³aœciwej
pozycji na klawiaturze. Wówczas jedyn¹ trudnoœci¹ pozostaje „przekonanie”
przez S³awka swojej nieco usztywnionej rêki, aby zechcia³a zagraæ w zapropono-
wany sposób. Wszystko razem trwa doœæ d³ugo5, jednak w koñcu pieœñ zostaje
przyswojona.

Równie¿ dla Micha³a przygotowujê proste opracowania pieœni religijnych.
W przeciwieñstwie do S³awka dobrze kojarzy po³o¿enie dŸwiêków na klawiaturze
i potrafi je w³aœciwie zlokalizowaæ. Niestety, brakuje mu muzykalnoœci i poczucia
rytmu. Choæ jest w stanie nauczyæ siê zarówno melodii, jak i akompaniamentu, to

NAUCZANIE GRY NA ORGANACH NA PODSTAWIE W£ASNYCH DOŒWIADCZEÑ Z EDUKACJI...

2 Linearyzm polega na tym, ¿e zapisywane s¹ lub nagrywane kolejno linie melodyczne poszczegól-
nych g³osów, które dopiero póŸniej ³¹czone s¹ w ca³oœæ.
3 Imiona zmieni³em.
4 Wykorzystywanie w nauce gry na organach opracowañ pieœni Koœcio³a rzymsko-katolickiego uwa¿am
za bardzo u¿yteczne w pocz¹tkowym etapie nauczania. Uczeñ zwykle zna doskonale melodiê pieœni,
„ma j¹ w uchu" i nie musi siê jej uczyæ. Pozostaje do opanowania jedynie akompaniament. Tak¿e po³¹-
czenie w ca³oœæ melodii i akompaniamentu jest ³atwiejsze ni¿ ³¹czenie dwóch nowo wyuczonych partii.
5 Nauka jednej pieœni mo¿e zaj¹æ nawet kilka lekcji.
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jednak nie udaje mu siê bezb³êdnie opanowaæ ca³ego opracowania. Za ka¿dym ra-
zem pojawiaj¹ siê w jego grze jakieœ b³êdy.

Z kolei Zosia potrafi zarówno opanowaæ melodiê pieœni, jak i akompaniament.
Kontakt z ni¹ jest dobry. Reaguje na polecenia. Odnajduje po³o¿enie w³aœciwych
dŸwiêków. Jest jednak osob¹ bardzo powoln¹. Realizacja poleceñ i nauczenie napi-
sanego dla niej opracowania zajmuje jej bardzo du¿o czasu. Ponadto brakuje jej pew-
noœci siebie, wiêc chce koniecznie wielokrotnie powtarzaæ ju¿ nauczone fragmenty. 

W wypadku wymienionej trójki dzieci kontakt z muzyk¹ pe³ni rolê terapeutycz-
n¹. Nie jest tu zatem najwa¿niejsz¹ spraw¹ d¹¿enie do uzyskania szybkiego efektu.
Wartoœciowe jest ju¿ to, ¿e dzieci czerpi¹ radoœæ z obcowania z muzyk¹ i ¿e pracu-
j¹ na miarê swoich mo¿liwoœci. Inaczej wygl¹da praca z dzieæmi w pe³ni sprawny-
mi intelektualnie. Tutaj nale¿y postawiæ ju¿ znacznie wy¿sze wymagania. Dla lep-
szego zobrazowania znowu pos³u¿ê siê przyk³adami.

W poprzednim roku, gdy Oskar rozpoczyna³ przygodê z organami, uczy³ siê
w oparciu o opracowania pieœni religijnych, które wymyœla³ samodzielnie. Teraz ze-
tkn¹³ siê z nowym, trudnym zagadnieniem – zapisem muzycznym notacj¹ braille'a.
Pismo muzyczne braille'a jest znacznie trudniejsze do przyswojenia ni¿ zwyk³y al-
fabet braille'owski6. Jednak jego opanowanie zapewnia uczniowi du¿¹ samodziel-
noœæ7. Na skutek „zmagañ” z notacj¹ muzyczn¹ braille'a, iloœæ utworów, które prze-
robi³ Oskar w tym roku, jest znacz¹co mniejsza ni¿ w roku ubieg³ym, jednak naby-
cie nowej, cennej umiejêtnoœci jest tu na pewno spraw¹ priorytetow¹. 

Basia i Wiktoria pos³uguj¹ siê ju¿ sprawnie notacj¹ muzyczn¹ braille'a, jak rów-
nie¿ dysponuj¹ dobr¹ technik¹ gry, zarówno na manuale, jak i na pedale instrumen-
tu. W pracy z nimi chodzi przede wszystkim o to, aby nie zapomnia³y tego, czego
nauczy³y siê w poprzednich latach. Maj¹ wiele obowi¹zków w szkole ogólnokszta³-
c¹cej, dlatego wspólnie wybieramy utwory krótkie, mo¿liwe do stosunkowo szyb-
kiego opanowania, ale zawieraj¹ce rozmaite problemy techniczne i przeznaczone
do wykonywania przy u¿yciu zarówno klawiatury rêcznej, jak i no¿nej.

Zgo³a inna jest sytuacja Walerii. Przygotowuje siê ona do zagrania dyplomu
z organów. Musi zatem pracowaæ najbardziej intensywnie. Wybieram dla niej wiê-
cej utworów o zró¿nicowanym charakterze, d³u¿szych, zawieraj¹cych rozmaite pro-
blemy techniczne. Na ogó³ praca z ni¹ wygl¹da w ten sposób, ¿e odczytuje fragment
zadanej kompozycji przy u¿yciu notacji braille'a, a nastêpnie fragment ten opraco-
wujemy wspólnie na lekcji8. Pozosta³¹ czêœæ zajêæ poœwiêcamy na powtarzanie
i ugruntowanie wczeœniej opanowanych utworów.

Nauczanie gry na organach w Szkole Muzycznej i Ognisku dla Dzieci Niewido-
mych w Laskach pe³ni funkcjê terapeutyczn¹9 i rozwija poczucie estetyki10. Lekcje
organów mog¹ stanowiæ wstêp do dalszej edukacji w zakresie solowej gry na instru-

6 Jest bardziej wieloznaczne, znaczenie uzale¿nione jest od kontekstu.
7 Mo¿na wyeliminowaæ metodê uczenia siê na zasadzie powtarzania po nauczycielu zagranych
fragmentów utworu na rzecz samodzielnej pracy podopiecznego. Ponadto uczeñ zyskuje mo¿liwoœæ
korzystania ze zbiorów nutowych zgromadzonych w rozmaitych bibliotekach.
8 Sk³adamy w ca³oœæ (jeœli by³y odczytane pojedyncze g³osy), dobieramy odpowiednie palcowanie,
w³aœciw¹ artykulacjê.
9 Szczególnie dla dzieci z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej.
10 Dla wszystkich podopiecznych.
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mencie. Daj¹ tak¿e solidne podstawy do nauki przedmiotu „Gra liturgiczna”, przy-
gotowuj¹cego do wykonywania zawodu organisty. W ten sposób umo¿liwiaj¹
uczniom ró¿norakie rozwijanie uzdolnieñ.

Jeszcze do niedawna kszta³cenie w tym kierunku zapewnia³y jedynie Instytuty
Szkolenia Organistów. Akademie muzyczne przygotowywa³y adeptów wy³¹cznie
do wirtuozowskiej gry na instrumencie11 (a zatem w zupe³nym oderwaniu od rze-
czywistoœci, z któr¹ styka³ siê absolwent po ukoñczeniu studiów). Nie podlega bo-
wiem dyskusji fakt, ¿e najbardziej powszechnym zajêciem dla organisty jest praca
w koœciele, nie zaœ koncertowanie. Wspaniale jest, jeœli organista koœcielny bêdzie
w stanie wykonaæ piêkny recital po liturgii. Nie powinno byæ jednak tak, ¿e wirtu-
oz organów nie potrafi zagraæ oprawy mszy œwiêtej. 

Na potrzeby przedmiotu „Gra liturgiczna” napisa³em specjalny program prze-
znaczony do zrealizowania w ci¹gu czterech lat12. Obejmuje on wszystkie elemen-
ty, jakie uwa¿am za niezbêdne, w podstawowym wykszta³ceniu organisty:

wszelkie odpowiedzi mszalne;
czêœci sta³e Mszy Œwiêtej (tzw. ordinarium missae);
120 pieœni Koœcio³a katolickiego (w przewa¿aj¹cej mierze tradycyjnych) z ró¿nych
okresów roku liturgicznego;
omówienie nabo¿eñstw i sakramentów (wraz z przyporz¹dkowanymi do nich
pieœniami). 
Od ubieg³ego roku staram siê ten program realizowaæ z najbardziej zaawan-

sowanymi, chêtnymi i najzdolniejszymi uczennicami (tak siê z³o¿y³o, ¿e s¹ to
wy³¹cznie dziewczêta).

Bardzo du¿o uwagi poœwiêcam zw³aszcza nauczaniu odpowiedzi mszalnych. Po-
niewa¿ jestem praktykuj¹cym organist¹, z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e naucze-
nie siê odpowiedzi jest tym elementem, który zabiera najwiêcej czasu i wymaga naj-
wiêcej æwiczeñ13, zaœ ich granie podczas mszy (poprzedzone znalezieniem w³aœciwe-
go dŸwiêku) jest czynnoœci¹ bardzo stresuj¹c¹ dla pocz¹tkuj¹cego muzyka koœcielne-
go. Uczê odpowiedzi mszalnych zharmonizowanych w taki sposób, w jaki gram je
równie¿ samodzielnie we w³asnej praktyce zawodowej. Zwracam przy tym baczn¹
uwagê, aby podopieczne gra³y dan¹ odpowiedŸ, harmonizuj¹c j¹ za ka¿dym razem
tak samo. Wbrew pozorom nie staram siê poprzez to ograniczyæ kreatywnoœci moich
uczennic. Zdajê sobie jedynie sprawê z faktu, ¿e nauczenie siê grania odpowiedzi per-
fekcyjnie, zawsze w ten sam sposób, w du¿ej mierze ogranicza stres przy jej graniu
podczas mszy. Po opanowaniu danej odpowiedzi, uczennica najpierw powtarza j¹
wielokrotnie w ró¿nych tonacjach, a nastêpnie stara siê „odgrywaæ j¹” po zaintonowa-
niu przeze mnie. Idea³em jest uzyskanie niemal¿e odruchowego grania odpowiedzi.
Mówi¹c inaczej, maksymalnego skrócenia procesu myœlowego i motorycznego, który
musi nast¹piæ od momentu zaœpiewania intonacji przez kap³ana, do zagrania odpo-
wiedzi przez organistê. Trzeba przyznaæ, ¿e postêpy uczennic w tym wzglêdzie s¹ wy-
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11 Sytuacja ta uleg³a zmianie dziêki wprowadzeniu w ostatnich latach ubieg³ego wieku specjalnoœci
Muzyki Koœcielnej, przygotowuj¹cej muzyków do pracy w koœciele.
12 Nasuwa siê tu jeszcze jedna potencjalna przeszkoda opanowania zawodu organisty - jeœli uczeñ
zbyt póŸno zdecyduje siê podj¹æ naukê, mo¿e nie zd¹¿yæ zrealizowaæ przewidzianego programu.
13 Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿da odpowiedŸ mszalna musi byæ perfekcyjnie nauczona, a nastêpnie wy-
æwiczona w ka¿dej z dwunastu tonacji.
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raŸne. 
Omówienie nabo¿eñstw i sakramentów ograniczam jedynie do krótkiego wyk³adu.

Dyktujê wiadomoœci niezbêdne do prawid³owej „obs³ugi” muzycznej nabo¿eñstwa czy
sakramentu. Pozosta³e elementy programu „Gry liturgicznej”, tzn. nauka czêœci sta³ych
oraz pieœni, bazuj¹ przede wszystkim na wykorzystaniu wiadomoœci z dziedziny har-
monii praktycznej. Najpierw prezentujê podopiecznej melodiê czêœci sta³ej lub pieœni
(oczywiœcie, jeœli nie jest jej znana). Uczennica powtarza melodiê, nastêpnie próbuje j¹
samodzielnie zharmonizowaæ. Zawsze sugerujê, aby najpierw dobieraæ jak najprostsze
akordy (nawet ograniczyæ siê wy³¹cznie do triady harmonicznej), nastêpnie zaœ to ma-
ksymalnie uproszczone opracowanie bardzo dobrze wyæwiczyæ. W ten sposób uczen-
nica potrafi ju¿ zagraæ harmonizacjê pieœni. Nic nie szkodzi, ¿e bardzo prost¹, najwa¿-
niejsze, ¿e spe³niaj¹c¹ w³aœciw¹ funkcjê liturgiczn¹, tzn. s³u¿¹c¹ jako akompaniament do
œpiewu wiernych w koœciele. Na tym etapie m³ody adept zawodu organisty musi sobie
odpowiedzieæ na zasadnicze pytanie: „czy to, czego siê nauczy³ w zakresie harmoniza-
cji, ju¿ mu wystarcza?”. Innymi s³owy, czy pozostanie na tym poziomie – co jest mo¿li-
we i dopuszczalne – czy zechce siê dalej rozwijaæ? Osobiœcie, jedynie sugerujê mo¿li-
woœæ podjêcia przez ucznia samodzielnych poszukiwañ w zakresie zró¿nicowania
opracowanie poszczególnych zwrotek pieœni14. Uwa¿am bowiem, ¿e granie na przy-
k³ad kilku czy kilkunastu zwrotek pieœni w ten sam sposób jest po prostu nudne. Sta-
ram siê jednak nie narzucaæ m³odzie¿y swoich pomys³ów i nie nak³aniaæ ich na si³ê do
ró¿nicowania opracowañ poszczególnych zwrotek. Ponadto, warto pamiêtaæ, ¿e har-
monizowanie jest sztuk¹, któr¹ cz³owiek musi opanowaæ samodzielnie poprzez æwicze-
nie. Mo¿na mu wprawdzie pokazaæ ró¿ne ciekawe po³¹czenia akordów, ale bez pracy
indywidualnej nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie sukcesów w tej dziedzinie. 

Po niemal¿e dwóch latach wdra¿ania programu „Gry liturgicznej” mo¿na pokusiæ siê
ju¿ o pewne wnioski. Przede wszystkim cieszy fakt, ¿e m³odzie¿ pracuje chêtnie. Nie
trzeba jej specjalnie mobilizowaæ. Pocz¹tkowo najwiêcej trudnoœci by³o z próbami har-
monizacji pieœni. W miarê nabywania doœwiadczenia, harmonizowanie przychodzi jed-
nak coraz ³atwiej. Od bie¿¹cego roku moje podopieczne przyjê³y na siebie obowi¹zki
oprawy muzycznej jednej z niedzielnych mszy w laskowskiej kaplicy. Zaobserwowa-
³em, ¿e wp³ynê³o to bardzo pozytywnie zarówno na tempo pracy na „Grze liturgicz-
nej”, jak równie¿ na sprawnoœæ harmonizowania. Myœlê, ¿e dzieje siê tak, dlatego, ¿e
dziewczêta z jednej strony nabra³y wprawy w wyniku grania „na ¿ywo”, z drugiej zaœ
– wzros³a ich motywacja do nauki, gdy¿ to, czego siê ucz¹, przesta³o byæ tylko wiedz¹
szkoln¹, a sta³o siê umiejêtnoœciami niezbêdnymi do wykonywania okreœlonego zajêcia.

Im d³u¿ej pracujê z dzieæmi niewidomymi, tym bardziej przekonujê siê, ¿e najwa¿-
niejsz¹ cech¹ nauczyciela w tej pracy jest cierpliwoœæ. Tak, jak dla w³aœciwego funk-
cjonowania i rozwoju dziecka niewidomego konieczne jest zaakceptowanie swego ka-
lectwa z wszelkimi ograniczeniami, jakie ze sob¹ niesie, tak równie¿ nauczyciel musi
zaakceptowaæ brak wzroku u uczniów i uwzglêdniæ to, ¿e nie mo¿e oczekiwaæ z ich
strony szybkich wyników pracy. Uczenie gry solowej na organach dzieci niewido-
mych jest po prostu procesem znacznie d³u¿szym ni¿ w wypadku osób widz¹cych.
Tak ju¿ jest. Jeœli nauczycielowi brakuje cierpliwoœci, aby poczekaæ na efekty nieco
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14 Zró¿nicowanie opracowania kolejnych zwrotek pieœni mo¿e polegaæ nie tylko na wprowadzeniu
ró¿nej harmonii, ale tak¿e na zró¿nicowaniu registracyjnym i fakturalnym.



SZKO£A SPECJALNA 4/2005 291

d³u¿ej, to moim zdaniem nie powinien podejmowaæ siê takiej pracy. Niewidomi mu-
zycy zdolni s¹ do osi¹gania takiego samego poziomu zawodowego, jak ich widz¹cy
koledzy, potrzebuj¹ na to jedynie nieco wiêcej czasu. Nie ma te¿ ¿adnych przeszkód,
aby niewidomy by³ znakomitym organist¹ – muzykiem koœcielnym. Musi tylko tego
chcieæ i oczywiœcie ciê¿ko pracowaæ. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e o ile w wypadku nauki
kompozycji organowych, tzn. tam, gdzie mamy do czynienia z materia³em nutowym,
niewidomy bêdzie z przyczyn obiektywnych pracowa³ wolniej ni¿ widz¹cy, to mo¿e
siê okazaæ, ¿e nauka zawodu muzyka koœcielnego bêdzie trwa³a krócej, ni¿ w wypad-
ku organisty widz¹cego. Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie mamy tu do czynienia z utworami
do rozczytania i zapamiêtania, co zajmowa³oby czas, a jedynie z uczeniem siê odpo-
wiedzi mszalnych i opanowaniem zasad harmonizowania. Co ciekawe, gdy obser-
wujê zapamiêtywanie odpowiedzi mszalnych przez moje uczennice, to stwierdzam,
¿e opanowuj¹ je czêsto znacznie szybciej ni¿ ja, gdy sam by³em na tym etapie nauki.

Matka Ró¿a Czacka, jak pamiêtamy, bardzo nocno podkreœla³a koniecznoœæ sta-
wiania niewidomym podopiecznym wysokich wymagañ i zarazem dba³oœæ o ich
usamodzielnianie siê. Zale¿a³o jej zw³aszcza na gruntownym wykszta³ceniu najzdol-
niejszych. Tych, którzy nastêpnie bêd¹ stanowiæ elitê niewidomych. Tych, którzy
swoim przyk³adem poci¹gn¹ za sob¹ innych, pokazuj¹c, ¿e kalectwo jest niczym wo-
bec pracowitoœci i determinacji w doskonaleniu swoich uzdolnieñ. Wydaje mi siê, ¿e
zdobycie zawodu muzyka-organisty stanowi dla osób niewidomych szansê na pod-
jêcie pracy zarobkowej i usamodzielnienie siê, a zarazem samorealizacjê poprzez
sztukê. Ponadto, niewidomego organistê, który wykonuje w pe³ni profesjonalnie
swój zawód, mo¿na niew¹tpliwie zaliczyæ w poczet wspominanej przez Matkê Czac-
k¹ elity. W niektórych œrodowiskach mo¿e siê nawet okazaæ, ¿e bêdzie on nale¿a³ do
szeroko pojêtej elity lokalnej spo³ecznoœci15 (wespó³ na przyk³ad z lekarzem, nauczy-
cielem, ksiêdzem czy policjantem). Moim pragnieniem by³oby zatem uczenie tej pro-
fesji wszystkich podopiecznych. Niemniej trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e nie ka¿dy
z nich mo¿e zostaæ organist¹. Na przeszkodzie staj¹ tu: niedobory intelektualne, nie-
dostatecznie opanowana technika gry lub wreszcie zwyczajny brak chêci ze strony
ucznia. Oczywiœcie, spoœród trzech wymienionych przeszkód jedynie pierwsza fak-
tycznie uniemo¿liwia naukê zawodu16. Niedostatki w zakresie techniki gry mo¿na
nadrobiæ, zaœ ucznia niezdecydowanego czy biernego staraæ siê zachêciæ. 

Patrz¹c z perspektywy kilku lat pracy z dzieæmi w Laskach, dochodzê do wniosku,
¿e od samego pocz¹tku, podœwiadomie stara³em siê traktowaæ moich niewidomych
podopiecznych „zwyczajnie” – maj¹c na uwadze to, ¿e nie widz¹ i pamiêtaj¹c o wszel-
kich ograniczeniach z tym zwi¹zanych, ale i nie akcentuj¹c problemu „niewidzenia”
nadmiernie. To brak s³uchu i w³aœciwej sprawnoœci manualnej uniemo¿liwia grê na
organach. Brak wzroku jedynie wyd³u¿a proces nauki. Dlatego zawsze wa¿ne by³o dla
mnie to, aby nie stwarzaæ nawet minimalnego wra¿enia, ¿e kalectwo mo¿e byæ przy-
czyn¹, dla której „weŸmiemy” utwór poni¿ej mo¿liwoœci ucznia, coœ „potraktujemy
ulgowo”, opuœcimy, nie dopracujemy.
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15 Myœlê tu o ma³ych spo³ecznoœciach, gdzie cz³owiek nie jest anonimowy, tak jak dzieje siê to w
du¿ych miastach.
16 Chocia¿ mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e w cz³owieku nast¹pi w którymœ momencie prze³om
w rozwoju intelektualnym na tyle, ¿e bêdzie w stanie sprostaæ wymaganiom przedmiotu.
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NAUCZANIE JÊZYKA OBCEGO OSÓB 
ZE SPRZÊ¯ON¥ NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ 

Celem nauki jêzyka obcego jest umiejêtnoœæ kompetentnego u¿ywania jêzyka. Oczywi-
œcie, ta kompetencja osi¹ga ró¿ny zakres, poniewa¿ nawet w jêzyku ojczystym nie osi¹gamy
tego celu w pe³ni. Zdarza siê bowiem czasem, ¿e napotykamy wyrazy, które s¹ dla nas ob-
ce, a pisz¹c mamy w¹tpliwoœci stylistyczne i ortograficzne. Celem nauki jest zatem maksy-
malne rozwiniêcie kompetencji jêzykowych, zarówno komunikacyjnych (skuteczne porozu-
miewanie siê), jak i lingwistycznych (tworzenie poprawnych zdañ). We wspó³czesnych kur-
sach podstawowych najistotniejsze s¹ sprawnoœci zwi¹zane z ¿ywym jêzykiem, czyli spraw-
noœæ mówienia i s³uchania.

Jaki wobec tego ustaliæ cel nauki dla podopiecznych ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹,
kiedy uczniowie o obni¿onej sprawnoœci intelektualnej w ró¿nym stopniu s¹ dodatkowo
osobami niewidomymi lub s³abo widz¹cymi? Definicja o maksymalnym rozwiniêciu spraw-
noœci jêzykowych jest tu jak najbardziej trafna, choæ zakres tych sprawnoœci bêdzie du¿o ni¿-
szy (zak³adaj¹c oczywiœcie tê sam¹ pracê) ni¿ zakres sprawnoœci osób w normie intelektual-
nej. Wobec czego wa¿nym jest sformu³owanie odpowiedniej listy sprawnoœci, które decydu-
jemy siê rozwijaæ u uczniów. Musimy dokonaæ odpowiedniej selekcji materia³u.

Selekcja materia³u jêzykowego

Dokonuj¹c selekcji materia³u dla uczniów ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹, musimy
odrzuciæ wszelkie programy k³ad¹ce nacisk na gramatykê, przygotowuj¹cych uczniów
do egzaminów materialnych b¹dŸ egzaminów miêdzynarodowych, opieraj¹cych siê
w du¿ej czêœci na rozwi¹zywaniu du¿ej liczby testów. Bêdziemy równie¿ unikaæ progra-
mów, gdzie w sporym zakresie uczniowie ucz¹ siê pisaæ i czytaæ. Najbardziej istotne dla
uczniów upoœledzonych umys³owo i niewidomych bêdzie umiejêtnoœæ mówienia i s³u-
chania. Owszem, s¹ uczniowie, którzy radz¹ sobie z czytaniem i wówczas trzeba trochê
czasu poœwiêciæ i na tê umiejêtnoœæ. Bêdzie ona jednak podrzêdna. Natomiast bardzo
wartoœciowe mog¹ okazaæ siê programy tematyczne, czyli nauka wokó³ pewnych zakre-
sów treœciowych, oraz sytuacyjne. Istotne jest, aby nasi uczniowie uczyli siê przede wszy-
stkim tego, co ma du¿¹ wartoœæ komunikacyjn¹, co oka¿e siê przydatne oraz tego co jest
³atwiejsze i co stanowi fundament.

Metody nauczania

Z poœród metod konwencjonalnych najbardziej przydatna moim zdaniem jest metoda
komunikacyjna. Metoda ta koncentruje siê przede wszystkim na efektywnym porozu-
miewaniu siê. Rezygnuje ona z bezb³êdnego opanowania jêzyka. Przyjrzyjmy siê mo¿li-
woœciom czasowym naszych uczniów. Uczniowie mieszkaj¹cy w internacie oprócz lek-
cji, praktyk zawodowych, mnóstwa innych zajêæ poza lekcyjnych tak naprawdê na nau-
kê jêzyka obcego mog¹ poœwiêciæ czas, którym dysponujemy na lekcjach (dwa razy w ty-
godniu). Dlatego te¿ bior¹c pod uwagê obni¿on¹ sprawnoœæ intelektualn¹, niemo¿liwe
jest po³o¿enie nacisku na poprawnoœæ gramatyczn¹. Moim zdaniem, najwa¿niejsze bê-
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dzie przekazanie informacji i czasem nawet œwiadoma rezygnacja z t³umaczenia zawi³o-
œci gramatycznych. Dlatego odrzuciæ nale¿y np. metodê gramatyczno-t³umaczeniow¹,
której celem jest samodzielne czytanie tekstów, analizowanie form gramatycznych.
Chcia³bym zatrzymaæ siê jeszcze na dwóch metodach. Pierwsza z nich – audiolingwal-
na – powsta³a w czasie II wojny œwiatowej w Stanach Zjednoczonych. By³a ona najsku-
teczniejszym sposobem nauczania jêzyka obcego ¿o³nierzy. Metoda ta traktuje jêzyk jako
system nawyków (trwa³y zwi¹zek miêdzy bodŸcem a reakcj¹). Po wielokrotnym poda-
niu wzoru zdaniowego powtarzaj¹ go uczniowie. Nauczyciel potem zapewnia bodziec
(obrazek, pocz¹tek zdania, pytania), który powinien wywo³aæ reakcjê. Jakiekolwiek obja-
œnienia gramatyczne metoda ta odrzuca. Uczenie nastêpuje poprzez analogiê, powtarza-
nie i zapamiêtywanie. Z kolei metoda kognitywna dopuszcza pewn¹ liczbê regu³ grama-
tycznych, aby samodzielnie tworzyæ poprawne zdania (nie zgadza siê, ¿e jêzyk to system
nawyków). W przypadku niektórych uczniów o ni¿szej sprawnoœci intelektualnej, wyu-
czenie pewnych nawyków jêzykowych (odpowiedzi na proste pytania, zadawanie pro-
stych pytañ, proœby) unikaj¹c objaœnieñ gramatycznych wydaje siê bardzo trafne. Oczy-
wiœcie, ze wzglêdu na brak pos³ugiwania siê wzrokiem, bodŸcem nie mog¹ byæ ¿adne
œrodki wizualne. Zró¿nicowanie uczniów w szkole specjalnej jest bardzo du¿e, dlatego
te¿ niektórzy uczniowie zadaj¹c pytanie: „czy jesteœ?” bêd¹ kszta³towali nawyk „are
you?” natomiast inni bêd¹ wiedzieli ¿e jest to przestawienie s³ów „you are”. Podobnie
jest z innym pytaniem, np. „czy lubisz?” („do you like?”). Niektórzy uczniowie maj¹cy
problem nawet z okreœleniem, która to osoba i liczba, bêd¹ uczyli siê nawyku zadawania
pytania „do you like?” lub „does he like?”. Inni natomiast poznaj¹ regu³ê, ¿e w trzeciej
osobie liczby pojedynczej nie stosuje siê „do”, lecz „does”. Mówi¹c o metodach naucza-
nia jêzyka obcego, chcia³bym zwróciæ uwagê jeszcze na coraz powszechniej stosowane
metody niekonwencjonalne. Zwracaj¹ one uwagê, ¿e komunikacji uczy siê zarówno nasz
umys³, jak i cia³o i emocje. Ciekaw¹ metod¹, któr¹, moim zdaniem, warto stosowaæ
w pracy z osobami niewidomymi z upoœledzeniem umys³owym jest metoda reagowania
ca³ym cia³em (TPR – Total Physical Response). Metoda ta uruchamia lew¹ pó³kulê mózgo-
w¹ odpowiedzialn¹ za jêzyk i mowê oraz praw¹ pó³kulê odpowiedzialn¹ za realizacjê
ruchu fizycznego. Wydaje siê, ¿e jest ona szczególnie przydatna dla osób niewidomych
ze wzglêdu na podwójn¹ wartoœæ. Oprócz kszta³towania kompetencji jêzykowych
uczniowie doskonal¹ orientacjê w przestrzeni, a czasem uprawiaj¹ najzwyklejsz¹ gimna-
stykê. Proste polecenia w jêzyku angielskim wraz z ich wykonaniem – zamknij okno,
usi¹dŸ, zamknij ksi¹¿kê, po³ó¿ liœæ na g³owie, pod rêk¹, po³ó¿ ksi¹¿kê pod krzes³em, stañ
przed sto³em, odwróæ siê twarz¹ do drzwi, dotknij lewej stopy i inne prowadz¹ do lep-
szego zapamiêtywania zdañ, poleceñ, s³ówek. Wa¿nym jest równie¿ korzystanie z rekwi-
zytów, jak naczynia kuchenne, rekwizyty pla¿owe, ubrania, co oprócz poprawiania
sprawnoœci jêzykowych doskonali równie¿ pos³ugiwanie siê zmys³em dotyku. Inn¹ ko-
rzyœci¹ stosowania tej metody jest pewna dynamika lekcji, jej charakter. Nie tylko wiêc
pytanie – odpowiedŸ, ale ca³y szereg innych dzia³añ. Inn¹ metod¹ niekonwencjonaln¹
jest metoda Counselling Language Learning (CLL). Opiera siê ona na twierdzeniu, ¿e ludzie
porozumiewaj¹ siê jedynie w obrêbie spraw, na których temat uczestnicy naprawdê chc¹
coœ powiedzieæ. Na pocz¹tku oczywiœcie w jêzyku ojczystym. Stosowanie tej metody mo-
¿e zmotywowaæ niektórych uczniów zamkniêtych, wycofanych. Po wys³uchaniu wersji
polskiej nauczyciel t³umaczy tekst na jêzyk obcy. W przypadku opisywanych uczniów
znacznie go upraszcza, kiedy zaistnieje taka potrzeba, po czym mo¿e tê wersje nagraæ.
W ten sposób sukcesywnie powstaje wspólna ksi¹¿ka pe³ni¹ca rolê podrêcznika. Powy¿-
sze metody, czy to konwencjonalne czy niekonwencjonalne maj¹ czêsto charakter prze-
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nikaj¹cy siê i moim zdaniem warto jest korzystaæ z ró¿nych metod. Oczywiœcie na lekcji
nie mo¿e byæ nadmiaru bodŸców, lekcja nie jest widowiskiem artystycznym utkanym
w niesamowite, zaskakuj¹ce sytuacje. Szczególnie dla osób niewidomych, s³abo widz¹-
cych i upoœledzonych umys³owo powinna istnieæ pewna doza przewidywalnoœci, aby
nie spowodowaæ sytuacji lêkowych, które doprowadz¹ do wycofania siê. Tak wiêc roz-
maitoœæ stosowania metod jest wskazana, ale pod warunkiem zachowania umiaru i zdro-
wego rozs¹dku. Myœlê, ¿e w miarê doœwiadczenia ka¿dy nauczyciel buduje swój reper-
tuar niezawodnych æwiczeñ, czerpi¹c wiadomoœci z rozmaitych metod m.in. konwencjo-
nalnych lub nie. Na zakoñczenie tej czêœci chcia³bym wspomnieæ o jeszcze jednej meto-
dzie nazwanej „sugestopedia”. Zak³ada ona, ¿e ludzki umys³ posiada pewne rezerwy,
które mo¿na uruchomiæ, i które zapewniaj¹ poczucie bezpieczeñstwa. Istotna jest dba³oœæ
o wyposa¿enie sali, w³aœciwe oœwietlenie, poczucie intymnoœci, muzyka, rytm. Zw³a-
szcza te dwa ostatnie dla osób niewidomych maj¹ szczególne znaczenie. Muzyka sprzy-
jaj¹ca zapamiêtywaniu podczas prezentacji (np. muzyka dramatyczna z epoki romanty-
zmu) czy utrwalaniu (muzyka barokowa).

Wskazówki dla nauczyciela

Kiedy prowadzimy lekcjê, chcemy przekazaæ okreœlone treœci oraz chcemy aby by³y one
zapamiêtywane (nie mówi¹c o oczywistych aspektach wychowawczych). Wa¿ne jest aby-
œmy stworzyli odpowiedni¹ atmosferê. W koñcu pozytywne emocje sprzyjaj¹ uczeniu siê
i zapamiêtywaniu. Nauczyciel powinien okazywaæ ¿yczliwoœæ, przyjazny stosunek, czêœciej
chwaliæ ni¿ krytykowaæ, pamiêtaj¹c o wiêkszej liczbie sygna³ów werbalnych ni¿ niewerbal-
nych. Te ostatnie po porostu przez naszych uczniów nie zostan¹ zauwa¿one. Nauczyciel po-
winien pamiêtaæ o czêstym i ¿ywym reagowaniu, poruszaniu siê po klasie. Prowadz¹c lek-
cjê powinien pamiêtaæ o stosowaniu krótkich, zró¿nicowanych æwiczeñ, o poprawianiu b³ê-
dów dopiero po zakoñczeniu zdania, nie przerywaj¹c wypowiedzi, aby nie zniechêcaæ, pe-
szyæ w trakcie. Powinien intensywnie wystawiaæ uczniów na dzia³anie jêzyka obcego,
mówiæ w obcym jêzyku, prezentowaæ teksty z taœmy, prezentowaæ i uczyæ wierszy, piose-
nek, organizowaæ scenki i dialogi, konkursy i gry jêzykowe.

Moje osobiste doœwiadczenia

Nauczanie osób z obni¿on¹ sprawnoœci¹ intelektualn¹ dla nauczyciela jêzyka obcego
nie posiadaj¹cego ¿adnych doœwiadczeñ w pracy z takimi osobami, nie bêd¹cego peda-
gogiem specjalnym mo¿e byæ trudnym zadaniem. Ka¿dy nauczyciel lubi obserwowaæ
efekty swojej pracy, cieszy siê tym bardziej, kiedy te efekty s¹ dynamiczne. W naszym
wypadku wymagana jest olbrzymia cierpliwoœæ. Trudno od naszego ucznia spodziewaæ
siê samokszta³cenia, jak to bywa wœród osób w normie intelektualnej w dodatku silnie
zmotywowanych do nauki. W pracy z osobami niewidomymi trzeba zrezygnowaæ z dy-
daktycznych œrodków wizualnych – obrazki, przezrocza, film, fotografie, rysunki. Trze-
ba siê wówczas zdobyæ na pomys³owoœæ poszukiwania innych œrodków dydaktycznych
zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ lekcji. Maj¹c na uwadze sta³y kontakt z ju¿ opracowanym
materia³em, wydzieli³em pierwsz¹ czêœæ lekcji nazywan¹ przeze mnie worm up (roz-
grzewka). Nastêpuje wówczas ca³y szereg ró¿nych æwiczeñ – dialogi, pytania, scenki,
konkursy. Przekazuj¹c nowe treœci, staram siê korzystaæ z bogactwa opisanych wcze-
œniej metod. Pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami (np. pogoda, moja rodzina, ubranie
itd.) nastêpuje czas na naukê prostej i popularnej piosenki, nawet jeœli wystêpuj¹ w niej
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trudnoœci gramatyczne. Staram siê oœmielaæ uczniów do mówienia w jêzyku obcym, sto-
sowaæ pochwa³y, wystawiaæ na ci¹g³y kontakt z jêzykiem. Od uczniów z mniejszymi
mo¿liwoœciami wymagam tylko poszczególnych s³ówek. No có¿, w koñcu za pomoc¹
pojedynczych s³ów oraz gestami te¿ mo¿na siê porozumieæ. Staram siê wytworzyæ at-
mosferê, w której mówienie daje radoœæ i satysfakcjê, a w której uczeñ, który po paru
miesi¹cach nauki pamiêta zaledwie kilkanaœcie s³ów, te¿ czuje siê akceptowany. Bêd¹c
za granic¹ ze swoimi uczniami, odczu³em wielk¹ radoœæ kiedy próbowali oni u¿ywaæ
poszczególnych s³ów, prostych zdañ w kontaktach z obcokrajowcami.

MA£GORZATA BRZUCHACZ 
Uniwersytet Wroc³awski

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA
MA£YCH DZIECI Z ZABURZENIAMI I UTRUDNIENIAMI
W ROZWOJU PSYCHORUCHOWYM W HIPOTERAPII 

Rozwój ma³ego dziecka postrzega siê z perspektywy psychomotoryki, co zdeterminowa-
ne jest nierozerwalnoœci¹ i wspó³zale¿noœci¹ poszczególnych jego sfer. Ka¿de zaburzenie,
parcjalne czy nawet fragmentaryczne, mo¿e doprowadziæ w efekcie do globalnych zaburzeñ
rozwoju lub utrudnieñ w jego przebiegu. Istotne jest, aby rehabilitacja ma³ego dziecka,
w rozwoju którego tak wa¿na jest harmonia poszczególnych sfer, zorientowana by³a nie tyl-
ko na korektê zaburzonej funkcji, ale aby intensywnie stymulowa³a równie¿ te sfery, których
rozwój zosta³ zaburzony wtórnie. Metod¹, która mo¿e przyj¹æ tak¹ w³aœnie postaæ i poprzez
wieloprofilow¹ stymulacjê zapewniæ ma³emu dziecku racjonaln¹ i adekwatn¹ rehabilitacjê
jest hipoterapia.

Termin „psychomotoryka” zosta³ stworzony w 1913 r. przez francuskiego neurofizjologa
E. Dupré, który pod pojêciem tym ukry³ tezê, ¿e sfery motoryczna i psychiczna wzajemnie
na siebie oddzia³uj¹, a stymulowanie jednej z nich prowadzi do aktywizowania drugiej. Hi-
potetyczne prawo o wspó³dzia³aniu sfery psychiki i motoryki zapocz¹tkowa³o zupe³nie no-
we spojrzenie na istotê rozwoju cz³owieka. 

Dziœ termin psychomotoryka postrzegany jest znacznie szerzej i rozumiany jako powi¹-
zanie ruchu z ca³okszta³tem procesów poznawczych i emocjonalnych, w którym wyró¿niæ
mo¿na nastêpuj¹ce sfery:

motoryczna, w sk³ad której wchodz¹ postawa i lokomocja oraz motoryka ma³a, a zatem
chwyt i manipulacja;
adaptacyjna, na któr¹ sk³adaj¹ siê schemat cia³a i lateralizacja, orientacja w przestrzeni oraz
koordynacje zmys³owo-ruchowe;
intelektualna, uwzglêdniaj¹ca procesy poznawcze oraz rozwój mowy;
spo³eczno-emocjonalna, w której mieœci siê rozwój emocjonalny i spo³eczny.
U podstaw harmonijnego rozwoju psychomotorycznego le¿¹ prawid³owe procesy neuro-

i sensomotoryczne. W okresie wczesnodzieciêcym ich niezaburzony przebieg determinuje
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pojawienie siê funkcji podstawowych, nieœwiadomych umiejêtnoœci, które stanowi¹ podsta-
wê dla dalszego prawid³owego rozwoju. Na funkcje te sk³adaj¹ siê takie zdolnoœci, jak neu-
ronalny model cia³a, praksja oraz koordynacja obu stron cia³a. W warunkach harmonijnego
rozwoju umiejêtnoœci te wykszta³caj¹ siê spontanicznie, a na ich gruncie pojawiaj¹ siê kolej-
ne, w równym stopniu determinuj¹ce jego przebieg. Zalicza siê do nich zwiêkszon¹ celo-
woœæ ruchów, rozwój motoryki ma³ej, rozwój koordynacji zmys³owo-ruchowych oraz roz-
wój dominacji stron cia³a. 

Okres strukturalnego i funkcjonalnego dojrzewania uk³adu nerwowego, zdeterminowa-
ny prawid³owymi procesami neuro- i sensomotorycznymi, œciœle podlega zasadom psycho-
motoryki. W tym okresie sfera motoryczna, poznawcza i emocjonalno-spo³eczna oraz ³¹cz¹-
ca je sfera adaptacyjna wp³ywaj¹ na siebie w sposób szczególny. 

W sytuacji zaburzenia czy te¿ utrudnienia rozwoju w pierwszej kolejnoœci dochodzi do
patologii w przebiegu procesów neuro- i sensomotorycznych. Zaburzenia tych podstawo-
wych mechanizmów uderzaj¹ w ca³y rozwój psychomotoryczny dziecka. 

Podobnie jak w przypadku nowego spojrzenia na sam¹ istotê rozwoju, teoria psychomo-
toryki Dupré zapocz¹tkowa³a równie¿ now¹ perspektywê postrzegania terapii w przypad-
ku jego nieprawid³owoœci. 

Rehabilitacja psychoruchowa opiera siê na podstawowej tezie psychomotoryki, która za-
k³ada, i¿ stymulowanie jednej ze sfer rozwoju wp³ywa pozytywnie na funkcjonowanie dru-
giej. Celem jest zatem usprawnianie i harmonizowanie wspó³dzia³ania poszczególnych sfer
rozwoju poprzez korektê zaburzonych funkcji. 

Nieco bardziej wysublimowan¹ formê przybiera terapia psychomotoryczna, gdy stosowa-
na jest w ramach rehabilitacji ma³ego dziecka. W terapii wczesnodzieciêcej punktem wyjœcia
staje siê nie tylko korekta zaburzonych funkcji, ale równie¿ intensywna stymulacja tych sfer,
które nie zosta³y dotkniête pierwotnymi nieprawid³owoœciami. Terapia psychomotoryczna,
stosowana w toku rehabilitacji ma³ych dzieci, koryguje i stymuluje rozwój procesów i funkcji,
które stanowi¹ podstawê prawid³owego rozwoju w okresie wczesnodzieciêcym. 

W toku terapii wczesnodzieciêcej wyrównywanie zaburzeñ w sferze motorycznej osi¹ga
siê poprzez oddzia³ywania maj¹ce na celu normalizacjê napiêcia miêœniowego, æwiczenie
prawid³owych wzorców postawy i wzorców ruchowych oraz æwiczenia równowa¿ne. Wy-
równywanie zaburzeñ sfery adaptacyjnej przebiega w toku æwiczeñ odczuwania w³asnego
cia³a, kszta³cenia dominacji stron cia³a i rozpoznawania ich, æwiczeñ orientacji w przestrze-
ni oraz æwiczeñ koordynacji zmys³owo-ruchowych. Stymulacja sfery poznawczej zawiera
w sobie æwiczenia logopedyczne, nazywanie i rozpoznawanie pojêæ oraz kszta³towanie per-
cepcji wielkoœci, barwy i kszta³tu. 

Wyrównywanie zaburzeñ sfery spo³eczno-emocjonalnej przebiega bardzo indywidualnie,
ale zawsze zawiera w sobie takie elementy, jak nawi¹zanie kontaktu z dzieckiem, stworze-
nie sytuacji poczucia bezpieczeñstwa, wyciszanie nadpobudliwoœci oraz wyzwalanie twór-
czej aktywnoœci dziecka. Æwiczenia w terapii psychomotorycznej prowadzone s¹ zawsze
w formie zabawy, a istotnym ich elementem jest stosowanie technik rozluŸniania napiêæ fi-
zycznych i psychicznych, bêd¹cych antidotum nadmiernej stymulacji.

Wczesnodzieciêca terapia psychomotoryczna w hipoterapii 

Niemiecka fizjoterapeutka Ingrid Strauss, autorka opublikowanego w Polsce podrêcznika
hipoterapii, znajduje sta³e miejsce dla rehabilitacji ma³ych dzieci wœród dziedzin jeŸdziectwa
terapeutycznego. Obszarem tym jest pogranicze rehabilitacji ruchowej i pedagogiki terapeu-
tycznej. Lecznicza jazda konna przybiera tutaj wysublimowan¹ formê wczesnodzieciêcej te-
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rapii psychomotorycznej, w której stymulacja senso- i neuromotoryczna przeplata siê ze sty-
mulacj¹ psychopedagogiczn¹. Wzajemne przenikanie siê tych dwóch aspektów terapii za-
wdziêcza siê obecnoœci ¿ywego, budz¹cego zachwyt i szacunek zwierzêcia-konia, który rów-
nie¿ i tutaj okazuje siê byæ znakomitym partnerem terapeutycznym. 

Podczas terapii koñ przenosi na cia³o cz³owieka ca³¹ gamê ró¿norodnych bodŸców, zmie-
nia siê w precyzyjny stymulator ruchu, który w parze z profesjonaln¹ wiedz¹ terapeuty sta-
je siê generatorem bodŸców neuro- i sensomotorycznych.

W trakcie jazdy na koniu id¹cym stêpem cia³o ma³ego pacjenta porusza siê identycznie
z prawid³owym wzorcem ludzkiego chodu (luŸno zwisaj¹ce koñczyny górne i dolne poru-
szaj¹ siê podobnie, jak u id¹cego cz³owieka, co daje mo¿liwoœæ nauki prawid³owego chodze-
nia – bez chodzenia). Dzieje siê tak dziêki specyficznym impulsom ruchowym przesy³anym
z grzbietu konia na miednicê prawid³owo siedz¹cego dziecka. Trójwymiarowe ruchy pocho-
dz¹ce z grzbietu wprawiaj¹ miednicê ma³ego jeŸdŸca w ruch: góra – dó³, przód – ty³ oraz
opadanie na boki. Tak specyficzna stymulacja neuromotoryczna nie jest mo¿liwa do osi¹-
gniêcia podczas ¿adnej innej gimnastyki leczniczej. 

W przypadku terapeutycznej jazdy konnej przyjmuj¹cej postaæ wczesnej terapii ma³ych
dzieci wykorzystywane powinny byæ konie mniejsze, charakteryzuj¹ce siê drobniejszym
krokiem i wê¿sz¹ k³od¹, tak aby przesy³ane przez nie bodŸce odpowiada³y parametrom ru-
chowym ma³ego pacjenta. 

Robi¹c ka¿dy krok koñ wymaga od jeŸdŸca utrzymywania stanu równowagi dynamicz-
nej, co mo¿liwe jest tylko poprzez naprzemienne napinanie i rozluŸnianie poszczególnych
miêœni. Sytuacja taka powoduje sukcesywne wzmacnianie siê tonusu miêœniowego w ze-
spo³ach sprzê¿onych z jego patologicznym obni¿eniem. 

Dosiadanie konia id¹cego stêpem u³atwia równie¿ normalizacjê tonusu miêœniowego
w wypadku jego patologicznego wzmocnienia. Tutaj czynnikami reguluj¹cymi s¹ naprze-
mienne i rytmiczne impulsy ruchowe przenikaj¹ce oraz aktywizuj¹ce wszystkie ruchome
stawy dziecka, wy¿sza o jeden stopieñ Celsjusza temperatura koñskiego cia³a, dysocjacja
bioder i barków, a tak¿e odwiedzenie i charakterystyczne trójzgiêcie koñczyn dolnych. 

W czasie terapii cia³o dziecka stymulowane jest ca³¹ gam¹ doznañ równowa¿nych. Gene-
ratorem tych bodŸców jest grzbiet konia, który poruszaj¹c siê wed³ug okreœlonego wzorca
ruchowego, naprzemiennie wytr¹ca i pomaga odzyskaæ utracon¹ równowagê. Zadaniem
siedz¹cego na koniu ma³ego jeŸdŸca jest aktywne przeciwstawianie siê sile grawitacji, co
mo¿liwe jest poprzez aktywizowanie odruchów równowa¿nych. Aktywn¹ postawê ma³e-
go dziecka uzyskuje siê przez dostosowanie si³y i intensywnoœci bodŸców równowa¿nych
do jego mo¿liwoœci motorycznych oraz anatomicznych. Wzmacnianie odruchów równo-
wa¿nych doprowadza stopniowo do znacznej poprawy równowagi.

Taka intensywna stymulacja sfery ruchowej ma nieocenione znaczenie w terapii ma³ych
dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Mo¿liwoœci motoryczne ma³ego dziecka
determinuj¹ jego rozwój poznawczy oraz spo³eczno-emocjonalny, a dziêki doznawaniu ru-
chu stymuluj¹ rozwój gnozji sfery adaptacyjnej. 

Dziêki bezpoœredniemu kontaktowi z cia³em konia, cia³o ma³ego jeŸdŸca odbiera w ci¹gu
ka¿dej minuty ponad sto ró¿norodnych bodŸców proprioreceptywno-kinestetycznych, we-
stybularnych i taktylnych, stwarza to okazjê intensywnej stymulacji sensomotorycznej, nie-
zbêdnej w toku terapii.

Podczas jazdy na koniu cia³o pacjenta porusza siê wed³ug okreœlonego wzorca ruchowe-
go, obejmuj¹cego wszystkie ruchome stawy. Aktywizowanie proprioreceptorów, znajduj¹-
cych siê w miêœniach i stawach ca³ego cia³a, powoduje odbieranie przez pacjenta szeregu
wra¿eñ kinestetycznych i somatosensorycznych. Ci¹g³e wytr¹canie z równowagi i koniecz-
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noœæ jej odzyskiwania stanowi intensywn¹ stymulacjê systemu westybularnego, natomiast
poprzez bezpoœrednie stykanie siê cia³a pacjenta z ciep³ym cia³em konia o ró¿nej przecie¿
fakturze, mo¿liwa jest bogata stymulacja tatylna. 

Taki rodzaj bodŸcowania daje mo¿liwoœæ intensywnego odczuwania swojego cia³a w ru-
chu, aktywizacji wyj¹tkowo wartoœciowej dla ma³ego dziecka z zaburzeniami rozwoju psy-
chomotorycznego. Stymulowanie systemu proprioreceptywno-kinestetycznego, westybular-
nego i taktylnego stwarza mo¿liwoœæ stopniowego wykszta³cania siê nauronalnego modelu
cia³a i praksji poprzez impulsowanie ruchów naprzemiennych koordyncji ruchowej obu
stron cia³a. Umiejêtnoœci te zwane s¹ gnozjami, nieœwiadomymi zdolnoœciami mózgu,
których prawid³owe wykszta³cenie siê w znacznym stopniu determinuje dalszy prawid³owy
rozwój ma³ego pacjenta. Wa¿ne jest, aby rodzaj i intensywnoœæ stymulacji sensomotorycznej
by³y adekwatne do mo¿liwoœci oraz potrzeb rozwojowych ma³ego dziecka. 

Nie bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e podczas kontaktu z koniem aktywizowane s¹ kana-
³y zmys³owe filogenetycznie m³odsze, takie jak s³uch i wêch. Zapach œwie¿ego siana, koñ-
skiej sierœci i docieraj¹ce do uszu przyjazne r¿enia, potrafi¹ wywo³aæ przyjemny nastrój
i stworzyæ atmosferê bezpieczeñstwa, niezwykle istotn¹ szczególnie w pracy z ma³ym, nie-
pe³nosprawnym jeŸdŸcem.

W toku hipoterapii aspekty senso- i neuromotoryczne przeplataj¹ siê z oddzia³ywaniami
psychopedagogicznymi. Tutaj jazda konna, koñ i jego najbli¿sze otoczenie stanowi¹ po¿yw-
kê do stymulacji sfery poznawczej, spo³eczno-emocjonalnej i adaptacyjnej, które w istotny
sposób uzupe³niaj¹ stymulacjê sensomotoryczn¹.

Ka¿dy, kto kiedykolwiek mia³ kontakt z koñmi wie, ¿e zwierzêta te budz¹ w cz³owieku
ogromne emocje i nigdy nie pozostawiaj¹ go obojêtnym wobec siebie. Ten silny ³adunek
emocjonalny, p³yn¹cy z kontaktu z koniem, wykorzystuje siê w terapii dzieci z zaburzenia-
mi i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym. Obecnoœæ konia – ¿ywego, wra¿liwego te-
rapeuty – determinuje wzrost motywacji dziecka do uczestniczenia w ró¿norodnych æwicze-
niach i zabawach, obni¿a poziom lêku, sprzyja nawi¹zaniu kontaktu z terapeut¹, wycisza
zachowania agresywne, u³atwia adekwatne okazywanie emocji i daje ma³emu jeŸdŸcy mo¿-
liwoœæ doœwiadczania uczucia radoœci, powodzenia oraz zadowolenia z siebie. Ogromne
znaczenie maj¹ równie¿ doznania somatosensoryczne, które w istotny sposób wspomagaj¹
proces indywiduacji ma³ego dziecka. 

Obcowanie z koniem w jego naturalnym œrodowisku stwarza okazjê intensywnej stymu-
lacji sfery poznawczej oraz wspomagania rozwoju mowy. Wykorzystuj¹c w toku zajêæ ró¿-
nego rodzaju pomoce dydaktyczne, mo¿liwa jest stymulacja procesu postrzegania. Daje to
szansê kszta³towania takich pojêæ, jak wielkoœci, barwa oraz kszta³t, budowanie orientacji
przestrzennej i orientacji czasowej, kszta³towanie percepcji ca³oœci z czêœci oraz umiejêtnoœci
prostych klasyfikacji. Zabawy tematyczne z wykorzystaniem wierszyków i piosenek, prowa-
dzone w toku terapeutycznej jazdy konnej, wspomagaj¹ budowanie pojêcia cia³a, zapozna-
wanie z koniem, jego potrzebami i cechami. Niedocenione znaczenie edukacyjne maj¹ space-
ry w okolicy stajni, podczas których istnieje mo¿liwoœæ obserwacji œwiata przyrody. Efektem
zajêæ edukacyjnych jest kszta³towanie koncentracji uwagi i stymulacja pamiêci dziecka. Nale-
¿y jednak zwróciæ uwagê, aby spacery na koñskim grzbiecie odbywa³y siê zawsze w znanym
dla zwierzêcia otoczeniu. Pozwoli to na ograniczenie do minimum mo¿liwoœci sp³oszenia siê
konia i zachowania poczucia bezpieczeñstwa ma³ego jeŸdŸca. 

W ramach hipoterapii mo¿liwe jest równie¿ wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Ru-
szanie i zatrzymywanie konia poprzez wypowiadanie komend „wio” i „prryt”, „pa – ta –
taj”, cmokanie, dmuchanie w grzywê, zdmuchiwanie suchych liœci z zadu, naœladowanie
stukotu koñskich kopyt w k³usie czy naœladowanie r¿enia konia i g³osów innych zwierz¹t

MA£GORZATA BRZUCHACZ
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zaprzyjaŸnionych z koniem, dzia³a aktywizuj¹co na aparat artykulacyjny i przedwstêpn¹ fa-
zê kszta³towania mowy.

Oddzia³ywania psychopedagogiczne prowadzone w obrêbie sfery adaptacyjnej uzu-
pe³niaj¹ wp³yw stymulacji sensomotorycznej na tê sferê rozwoju. Celem oddzia³ywañ hi-
poterapeuty jest wówczas wykszta³cenie pojêcia cia³a, zwiêkszenie precyzji i celowoœci
ruchów, wypracowanie koordynacji ruchowo-zmys³owych oraz wspieranie rozwoju do-
minacji stron cia³a.

Równie istotnym aspektem hipoterapii jest wyj¹tkowe oddzia³ywanie tej formy rehabili-
tacji w obszarze fizjologii dziecka. Koñ, wprowadzaj¹c cia³o pacjenta w ruch, uaktywnia pra-
cê organów wewnêtrznych. Oddzia³uje pozytywnie na uk³ad oddechowy, funkcje serca
i uk³ad kr¹¿enia oraz na uk³ad trawienny, poprzez wzmaganie perystaltyki jelit. Rytmiczne,
pobudzaj¹ce ruchy towarzysz¹ce jeŸdzie konnej, wzmagaj¹ wydzielanie hormonów, szcze-
gólnie adrenaliny, co stymuluje uk³ad wegetatywny, powoduj¹c poprawê nastroju oraz
sprawniejsze funkcjonowanie uk³adu odpornoœciowego.

Poœród ró¿norodnych form jeŸdziectwa terapeutycznego, hipoterapia mo¿e przyj¹æ rów-
nie¿ postaæ terapii wczesnodzieciêcej, w ramach której mo¿liwe jest wyrównywanie patolo-
gii w obrêbie funkcji podstawowych oraz globalna stymulacja rozwoju psychomotoryczne-
go ma³ego dziecka.
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Cz³owiek jest przepojony rytmem, choæby dlatego, ¿e jego pierwsze
doœwiadczenie jakie zdobywa to rytm, w którym jest sam z uderze-
niami serca matki. W jego g³êbokiej samotnoœci w ³onie matki nic
nie dzia³a na niego tak silnie jak muzyka serca.

G. Harrer

Muzyka, jako sztuka o specyficznych w³aœciwoœciach, w sposób istotny oddzia³uje na ¿y-
cie cz³owieka niemal od pocz¹tku dziejów. Cz³owiek pierwotny, otoczony ze wszystkich
stron dŸwiêkami natury, korzysta³ z dobrodziejstw muzyki, mimo ¿e pojêcie to nie by³o je-
szcze znane. Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e naturalna muzyka spe³nia wa¿n¹ dla niego s³u¿eb-
n¹ funkcjê (informacyjn¹, odreagowuj¹c¹, rytmizuj¹c¹ i relaksacyjn¹). Jednak szybko zorien-
towa³ siê, ¿e poprzez muzykê mo¿na oddzia³ywaæ na stan psychofizyczny odbiorcy. Takim



IRENA WASYLUK

SZKO£A SPECJALNA 4/2005300

prapsychoterapeut¹ by³ szaman-czarownik maj¹cy wielki autorytet u wspó³plemieñców.
Prymitywne muzykowanie sta³o siê dzia³aniem magiczno-religijno-leczniczym. Potêdze
dŸwiêku mia³y byæ pos³uszne choroby, œmieræ i si³y natury. Równie¿ w cywilizacjach archa-
icznych wierzono w wielk¹ moc muzyki powoduj¹c¹ „oczyszczenie duszy” i harmoniê
w cz³owieku, daj¹c¹ zdrowie, dobro i piêkno.

Przez wieki muzyka towarzyszy³a cz³owiekowi, który by³ jej twórc¹ i odbiorc¹, doznawa³
jej leczniczych w³aœciwoœci, staraj¹c siê je okreœliæ i zrozumieæ. Pocz¹tki naukowej muzykote-
rapii przypadaj¹ jednak dopiero na ostatnie stulecie XX w. (Kiery³ 1996). Doceniono jej s³u-
¿ebn¹ funkcjê w ¿yciu codziennym, ale przede wszystkim znalaz³a ona szerokie zastosowa-
nie w medycynie i edukacji. Niejednokrotne badania i naukowe opracowania wskazuj¹ na
terapeutyczny aspekt muzyki (Metera 2002). Posiada ona wyj¹tkow¹ zdolnoœæ wzbudzania
emocji i umo¿liwia ich ekspresjê, pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Zmienia s³ucha-
cza w sposób dynamiczny, stymuluje aktywnoœæ – ma dzia³anie pobudzaj¹ce, relaksacyjne
i odreagowuj¹ce. Muzyka jest czynnikiem u³atwiaj¹cym nawi¹zywanie kontaktów spo³ecz-
nych.

Muzyka jest bardzo silnie powi¹zana ze sfer¹ emocji i dzia³a na powi¹zane z ni¹ reakcje
motoryczne i wegetatywne, takie jak czêstoœæ akcji serca, oddechu, stan napiêcia miêœniowe-
go, opór skóry czy podstawow¹ przemianê materii. W odró¿nieniu od innych rodzajów sztu-
ki, muzyka trafia do cz³owieka (do podœwiadomoœci) bez koniecznoœci przeprowadzania
analizy intelektualnej jej treœci. Dziêki tym w³aœciwoœciom zajêcia muzyczne mog¹ i powin-
ny byæ stosowane w terapii osób z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym. Uczniowie ci bar-
dzo ¿ywo reaguj¹ na muzykê, chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach uatrakcyjnionych muzyk¹, wy-
korzystuj¹c swoje psychofizyczne mo¿liwoœci. Znany teoretyk i praktyk z zakresu pracy
z osobami z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym Jacek Kielin twierdzi, ¿e ¿adne inne zajê-
cia nie wp³ywaj¹ tak aktywizuj¹co na dzieci bierne, wycofane, jak zajêcia muzyczno-rytmicz-
ne. Radoœæ i zaanga¿owanie tych dzieci wyra¿a ich mimika, pobudzenie czy wzmo¿one na-
piêcie ruchowe. Tego typu zajêcia maj¹ równie¿ pozytywny wp³yw na dzieci nadmiernie po-
budliwe, czasem nawet agresywne (Kielin 1999), a tak¿e autystyczne (Metera 2002).

Rozwój wychowania estetycznego i terapii przez sztukê spowodowa³ w³¹czenie muzyki
do systemów edukacyjnych. Zaczêto mówiæ o wychowaniu do muzyki i przez muzykê
wszystkich dzieci. Dostrze¿ono w muzyce potê¿ny instrument wychowawczy. Cele takiej
dzia³alnoœci, to z jednej strony rozwijanie muzykalnoœci i zainteresowañ muzycznych,
a z drugiej – ogólny rozwój dziecka, wychowanie i terapia.

Zofia Konaszkiewicz (1998) podaje, ¿e w odniesieniu do dzieci niepe³nosprawnych powin-
ny istnieæ dwa rodzaje zajêæ muzycznych. Jedne to zajêcia terapeutyczne, w które w³¹czona
jest muzyka. S¹ to zajêcia bardzo potrzebne, ale nie mog¹ byæ jedyne. Drugim rodzajem za-
jêæ muzycznych s¹ zajêcia uwzglêdniaj¹ce formy wychowania muzycznego, a wiêc muzyko-
wanie g³osem, granie na prostych instrumentach, ruch przy muzyce, s³uchanie muzyki.
Oczywiœcie, te formy aktywnoœci muzycznej powinny uwzglêdniaæ mo¿liwoœci dzieci z ró¿-
nymi niepe³nosprawnoœciami.

Przyk³adem terapii bazuj¹cej na muzyce i maj¹cej szerokie zastosowanie w pracy rewali-
dacyjno-wychowawczej z osobami g³êboko niepe³nosprawnymi s¹ „Programy Aktywnoœci.
Œwiadomoœæ Cia³a, Kontakt i Komunikacja” autorstwa Marianne i Christophera Knill (1995).
Zadaniem muzyki w tych programach jest stworzenie bezpiecznego œrodowiska, w którym
udaje siê wywo³aæ uwagê dziecka, skoncentrowaæ j¹ i kierowaæ ni¹ dziêki znacz¹cym dla nie-
go i motywuj¹cym aktywnoœciom. Muzyka stymuluje i podwy¿sza uwagê. Stwarza korzy-
stne podstawy dla uczenia siê. Dziêki s³uchaniu specjalnego tonu sygnaturki dziecko stop-
niowo uczy siê rozpoznawaæ sytuacje, a to przygotowuje do ³¹czenia jej z okreœlon¹ aktyw-
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noœci¹. W ten sposób tworzone s¹ warunki, w których mo¿e byæ ono uwa¿ne i czuæ siê bez-
pieczne. Ka¿dy ruch dziecka jest wspierany przez specjalny akompaniament muzyczny, bê-
d¹cy sygna³em konkretnej aktywnoœci Proponowana muzyka opiera siê na za³o¿eniu, ¿e s³u-
chaj¹cy potrafi nadaæ porz¹dek dŸwiêkom i bêdzie zdolny do rozpoznania ich jako znacz¹-
cego akompaniamentu towarzysz¹cego specyficznej aktywnoœci. U¿ywane w programie te-
maty muzyczne odzwierciedlaj¹ rytm i mowê dostosowan¹ do czynnoœci, której towarzysz¹.
Terapeuta mo¿e akompaniowaæ ka¿dej aktywnoœci, œpiewaj¹c lub melodyjnie mówi¹c.

Wspieraj¹c¹ rolê pe³ni muzyka równie¿ w programie „Dotyk i Komunikacja” Christophe-
ra Knilla (1995), gdy¿ tworzy obudowê dla przeprowadzenia sesji kontaktu opartego na do-
tyku. Kompozycja norweskich muzykoterapeutów ma odmienny charakter w ka¿dej z czê-
œci sesji w zale¿noœci od tego, jaki nastrój ma wywo³ywaæ.

W czêœci I – wprowadzaj¹cej – muzyka jest relaksuj¹ca, stanowi „sygnalizuj¹c¹ melodiê”
pobudzaj¹c¹ oczekiwanie na dalsz¹ czêœæ sesji.

W czêœci II staje siê wyraŸnie bardziej rytmiczna. Stanowi wspieraj¹cy akompaniament dla
pocz¹tku aktywnego kontaktu. Sta³y, mocny rytm mo¿e stworzyæ podstawê dla stanowczych
ruchów terapeuty.

Czêœæ III jest wyraŸnie bardziej intensywna – melodycznie i rytmicznie. Intencj¹ muzyki jest
stworzenie podstaw i bardziej aktywnych interakcji do nawi¹zania bli¿szego kontaktu.

Natomiast w czêœci IV muzyka staje siê l¿ejsza i bardziej melodyjna. Stanowi dobry akom-
paniament do mniej intensywnego i bardziej zabawowego kontaktu oraz komunikacji.

Muzyka zamykaj¹ca w czêœci V przypomina czêœæ wprowadzaj¹c¹, jest uspokajaj¹ca i me-
dytacyjna. S³u¿y relaksacji, daje czas na refleksjê.

Terapeutyczna moc muzyki mo¿e byæ wykorzystana nie tylko przy realizacji ju¿ opraco-
wanych programów, lecz równie¿ jako œrodek wspieraj¹cy innego typu zajêcia. Przyk³adem
jest propozycja Marii Raszewskiej (2001), aby æwiczenia metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego Wero-
niki Sherborne stymulowaæ dŸwiêkiem, w tym wypadku pianina.

Odpowiednio dobrana muzyka, ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci aktywizuj¹ce, relaksu-
j¹ce i odreagowuj¹ce, mo¿e towarzyszyæ niepe³nosprawnemu dziecku podczas ca³odzien-
nych zajêæ, stymuluj¹c jego aktywnoœæ psychoruchow¹. Jest to swoistego rodzaju rozmowa
bez s³ów i tak najczêœciej niezrozumia³ych dla dziecka. Wykonuj¹c masa¿ przy spokojnej re-
laksuj¹cej muzyce, sugerujemy mu odprê¿enie i odpoczynek. Jeœli zale¿y nam na tym, by
dziecko da³o z siebie wszystko podczas zajêæ plastycznych, mo¿emy je do tego przygotowaæ
muzyk¹ aktywizuj¹c¹. Podœwiadome pobudzenie znajdzie wyraz w ekspresji.

Innym ze sposobów wykorzystania dŸwiêku w rewalidacji osób niepe³nosprawnych jest
„poranny kr¹g”, czyli stymulacja polisensoryczna wed³ug pór roku, którego istot¹ jest budo-
wanie relacji miêdzy ludŸmi (Kielin 1997). Ka¿dej porze roku przyporz¹dkowany jest instru-
ment bêd¹cy Ÿród³em bodŸców dŸwiêkowo-wibracyjnych. Latem jest to gong i grzechotka
z piaskiem. Jesieñ to gra wiatru na dzwonkach rurowych: drewnianych b¹dŸ bambusowych.
Zimê muzycznie symbolizuj¹ dzwonki i trójk¹ty. Wiosna budzi bêbnem uderzanym pa³ecz-
k¹ lub d³oni¹. Silne wibracje tych instrumentów wspomagaj¹ odbiór fal akustycznych. Po-
cz¹tkowo zaleca siê u¿ywanie instrumentów blisko cia³a ucznia tak, by móg³ on czuæ wibra-
cje, a potem Ÿród³o dŸwiêku stopniowo oddala siê. Dzieci mog¹ poszukiwaæ Ÿród³a dŸwiê-
ku. Jest to swoiste wprowadzenie w drugi rodzaj zajêæ muzycznych opartych na muzykowa-
niu i zabawach ruchowych przy muzyce.

W tego typu zajêciach na pierwsze miejsce wysuwa siê rytm, gdy¿ jest on pierwotnym sk³a-
dnikiem muzyki i najmocniej oddzia³uje na emocje dzieci. Rytm niesie w sobie du¿y i wyra-
Ÿny ³adunek energetyczny, przenika cia³o i duszê. Muzykowanie silnie akcentuj¹ce rytm
przypomina praktyki plemienne. Wykorzystuje siê piosenki i melodie wprowadzaj¹ce
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w trans. W tego typu zajêciach wartoœæ terapeutyczn¹ ma improwizacja (Kielin 1999). W ryt-
mizowaniu bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ instrumenty perkusyjne. Gra na nich jest technicz-
nie bardzo prosta. Dziecko z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹, z pomoc¹ terapeuty, potrafi wy-
dobyæ z nich dŸwiêk. To bardzo uatrakcyjnia zajêcia i zachêca do podejmowania aktywnoœci,
wyd³u¿a czas koncentracji uwagi. Maria Raszewska (2003), oprócz instrumentów Carla Orf-
fa stosuje w pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi nietypowe „instrumenty muzyczne”, takie
jak „papierowe tuby”, „blaszanki”, „brz¹ka³ki”, „klekotki”, „tarki”, „kubanki”. S¹ to instru-
menty proste zarówno w u¿yciu, jak i w wykonaniu.

Zajêciom muzycznym czêsto towarzyszy spontaniczny ruch. W wielu wypadkach mo¿e
byæ to ruch tylko w pozycji siedz¹cej lub le¿¹cej. Do typowych zabaw muzyczno-ruchowych
dla dzieci nale¿y wiêc wprowadzaæ innowacje typu: „poci¹g” w pozycji siedz¹cej z opieku-
nem siedz¹cym z ty³u w wypadku dzieci maj¹cych problemy z utrzymaniem tej postawy.
Najwa¿niejsze jest w tej zabawie to, ¿e poci¹g ko³ysze siê rytmicznie, a czynnoœci towarzyszy
radosna atmosfera. Zabawie takiej mo¿e towarzyszyæ tak¿e œpiew oraz gra na jakimœ instru-
mencie. Wa¿ne s¹ te¿ elementy inscenizacji, np. czapka kolejarska, bilet, lizak. Warto w³¹czaæ
do zajêæ elementy obrazuj¹ce tekst, jak np. kropelki wody, jesienne liœcie (tam¿e).

Muzyka oraz aktywnoœæ przez ni¹ wywo³ana jest form¹ zajêæ lubian¹ przez dzieci niepe³-
nosprawne. Pozwala doœwiadczyæ doznañ, które w sposób pozaintelektualny docieraj¹ do
serca i duszy. Zachêca do podejmowania dzia³añ, których bez muzyki osoba niepe³nospraw-
na nigdy nie odwa¿y³aby siê przejawiæ. Zajêcia te zaspakajaj¹ potrzebê zabawy, a niekiedy
daj¹ mo¿liwoœæ „wy¿ycia siê”, wy³adowania w pozytywny sposób negatywnych emocji.
W czasie zajêæ muzycznych realizowane s¹ równie¿ inne cele rewalidacyjno-wychowawcze,
pocz¹wszy od poznawania ró¿nych czêœci swojego cia³a, przez kszta³towanie poczucia w³a-
snego JA, do nauki wspó³dzia³ania w grupie, zauwa¿ania innych uczestników zabaw i ko-
munikowania siê z nimi.

Aby muzyka sta³a siê czynnikiem wzbogacaj¹cym ¿ycie cz³owieka, musi byæ wprowadza-
na w formie prawid³owo prowadzonych zajêæ. Poznawany i doœwiadczany w odpowiedni
sposób œwiat muzyki daje dziecku niepe³nosprawnemu radoœæ, satysfakcjê i zadowolenie.
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DRUHNA HM MARIA £YCZKO
TWÓRCZYNI
„NIEPRZETARTEGO SZLAKU”
(1923–2004)

„[...] Najmilsi moi...
Wy, którym smak dzieciñstwa odebra³o

u³omne cia³o.
Powodem zaœ odrzucenia by³y nó¿ki krzy-

we i niesprawne d³onie...
W umyœle zaœ skrywana œwiadomoœæ, ¿e

wszystko, co robisz, to jest nic,
to wszystko nadaremnie podejmowane wy-

si³ki... to ma³o [...]”

Ewelina Balcer, ze zbioru „Dotkniêcie Zie-
mi”

¯ar piêknego czerwcowego dnia, jakich
wiele by³o tego pamiêtnego lata 2004 r.,
zmrozi³ dog³êbnie w jednej chwili nas, in-
struktorów dru¿yn harcerskich „Nieprze-
tartego Szlaku”, sk³aniaj¹c do milczenia
i g³êbokiej zadumy, kiedy to lotem b³yska-
wicy rozesz³a siê wieœæ o odejœciu na
„Wieczn¹ Wartê” naszej wieloletniej, pe³-
nej osobistego wdziêku i uroku komen-
dantki rabczañskich kursów dla instruk-
torów dru¿yn harcerskich „Nieprzetarte-
go Szlaku” – druhny hm Marii £yczko.

Druhna hm Maria £yczko z domu Birn-
baum urodzi³a siê 14 sierpnia 1923 r.
w Skawinie pod Krakowem. Pochodzi³a
z rodziny inteligenckiej. Jej ¿ycie osobiste
i rodzinne zwi¹zane by³o z Krakowem,
z którym nie rozstawa³a siê, którego nig-
dy nie chcia³a opuœciæ w imiê interesów
tych, których kocha³a, i to nawet wów-
czas, gdy Rada Naczelna Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego, której by³a cz³onkiem,

powierzywszy Jej funkcjê szefa Sztabu
Dru¿yn przy Zak³adach Specjalnych
„Nieprzetarty Szlak” – zaproponowa³a
przeniesienie siê do Warszawy. 

Wg³êbiaj¹c siê nieco w jak¿e niezwyk³y,
pe³en optymizmu i nadziei, charyzma-
tyczny ¿yciorys M. £yczko, mo¿na z po-
wodzeniem wyró¿niæ kilka jego etapów. 

Pierwszy z nich mo¿na wi¹zaæ z okre-
sem dzieciñstwa i m³odoœci, kiedy to po
ukoñczeniu Szko³y Podstawowej nr 33
w Krakowie podjê³a naukê w Gimnazjum
Ogólnokszta³c¹cym, a nastêpnie Liceum
Administracyjno-Handlowym równie¿
w Krakowie. Podczas wojny, w 1941 r.,
podobnie jak wielu m³odych Polaków
tamtego pamiêtnego okresu, ¿yj¹c w oku-
powanym kraju, podejmuje pracê w nie-
mieckim przedsiêbiorstwie budowlanym,
koñcz¹c jednoczeœnie roczny kurs dla wy-
chowawczyñ przedszkoli. W roku szkol-
nym 1943–1944 pracuje w przedszkolu
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osie-
dle”, bêd¹c jego kierownikiem i nauczy-
cielem.

Zdobyte doœwiadczenia pedagogiczne
w pracy z dzieæmi w wieku przedszkol-
nym oraz teoretyczna wiedza pedagogicz-
na, jakiej naby³a na kursie, ju¿ wkrótce za-
owocowa³y, bowiem w maju 1946 r. druh-
na hm Maria £yczko zda³a egzamin koñ-
cowy w Seminarium dla Wychowawczyñ
Przedszkoli w Krakowie, by jako w pe³ni
kwalifikowana ju¿ si³a – w latach
1946–1951 – podj¹æ pracê na stanowisku
wychowawczyni i kierownika placówek
przedszkolnych, kolejno: najpierw
w Przedszkolu „Polska YMCA”, potem
w Przedszkolu Æwiczeñ Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie
oraz Przedszkolu WPK tak¿e w Krako-
wie.

W 1946 r. druhna hm Maria £yczko roz-
poczê³a studia w zakresie pedagogiki
i psychologii na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krako-
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wie, które jednak ze wzglêdu na trudnoœci
rodzinne zmuszona by³a zawiesiæ.
PóŸniej, kiedy sprawy rodzinne wzglê-
dnie siê unormowa³y, druhna Marysia –
jak czêsto w sposób eufemistyczny okre-
œlaliœmy J¹ – powróci³a do aktywnego ¿y-
cia zawodowego i spo³ecznego, prowa-
dz¹c zajêcia z zakresu metodyki wycho-
wania i nauczania dzieci przedszkolnych
na kursach dla doros³ych, organizowa-
nych przy Seminarium dla Wychowaw-
czyñ Przedszkoli w Krakowie i Rabce.

Drug¹ czêœæ ¿yciorysu druhny hm Ma-
rii £yczko mo¿na ³¹czyæ z dzia³alnoœci¹
harcersk¹ i harcerstwem, z którym zwi¹-
za³a siê ju¿ w 1936 r. W 1939 r. za³o¿y³a
podziemn¹ dru¿ynê harcersk¹, kontynuu-
j¹c¹ pracê Trzeciej Krakowskiej Dru¿yny
Harcerek. Podczas okupacji pe³ni³a s³u¿bê
³¹czniczki o pseudonimemie „Szara”. By-
³a w randze podporucznika Wojska Pol-
skiego, ¿o³nierzem Armii Krajowej
w Zgrupowaniu „¯elbet” ZWZ-AK, wete-
ranem walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Polski. Po wojnie w³¹czy³a siê czynnie
w dzia³alnoœæ harcersk¹ Ma³opolski i jako
jedna z pierwszych ujawni³a swoj¹
podziemn¹, dzia³aj¹c¹ w konspiracji, dru-
¿ynê harcersk¹. 

Druhna hm Maria £yczko pe³ni³a ró¿ne
funkcje w s³u¿bie harcerskiej. By³a miêdzy
innymi hufcow¹ Pierwszego Hufca Har-
cerek i kierownikiem Wydzia³u Komendy
Krakowskiej Chor¹gwi Harcerstwa. W la-
tach 1964–1968 by³a cz³onkiem Rady Na-
czelnej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
a w latach 1990–1993 wiceprzewodnicz¹-
c¹ Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Ponad-
to ju¿ w 1958 r. stworzy³a i rozpropago-
wa³a w skali ogólnopolskiej niezwykle
dziœ cenion¹ przez adwersarzy oœwiaty
i wychowania, ideê pracy harcerskiej
z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektu-
alnie, sensorycznie i ruchowo (np.
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
z kalectwem fizycznym – niekiedy naby-
tym w dzieciñstwie, a tak¿e z dzieæmi
i m³odzie¿¹ z wad¹ s³uchu i mowy oraz
z dysfunkcj¹ wzroku), kryj¹c¹ siê pod
wielce tajemniczym, niezrozumia³ym
wrêcz dla wielu osób niewtajemniczo-

nych, kryptonimem „Nieprzetarty Szlak",
której to idei wychowania w integracji
i równoœci braterskiej by³a wierna do koñ-
ca swego ¿ycia. 

Dru¿yny harcerskie „Nieprzetartego
Szlaku”, które po 1958 r. z Jej inicjatywy
lawinowo zaczê³y powstawaæ, odgrywa³y
i nadal odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w propa-
gowaniu i krzewieniu tak dobrze nam
dzisiaj znanej idei integracji spo³ecznej
dzieci i m³odzie¿y z deficytami w stanie
zdrowia, z rozlicznymi wadami i zaburze-
niami rozwoju, kalectwem fizycznym i in-
telektualnym, w ich wychowaniu, lecze-
niu, socjalizacji i resocjalizacji oraz kom-
pleksowo ujmowanej terapii i szeroko ro-
zumianej ju¿ dziœ rewalidacji.

Trzeci atap ¿yciorysu druhny hm Marii
£yczko – jako odrêbny i niezwykle wa¿ny
merytorycznie – daje siê po³¹czyæ ze
stworzonym przez Ni¹ wiekopomnym
dzie³em – jakie pozostawi³a w spuœciŸnie
po sobie – a wiêc z dzia³alnoœci¹ Sztabu
Dru¿yn „Nieprzetartego Szlaku”, którego
by³a inicjatorem, aktywnym cz³onkiem,
a zarazem szefem przez wiele lat. 

Przybli¿aj¹c ten w¹tek ¿yciorysu, siê-
gnijmy do faktów. Otó¿ po tzw. „odwil¿y
1956 r.”, z chwil¹ reaktywowania Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego, wznawia sw¹
organizacyjn¹ dzia³alnoœæ wiele dru¿yn
harcerskich znanych ju¿ z wczeœniejszych
swych dokonañ. Zaczynaj¹ równie¿ po-
wstawaæ nowe dru¿yny, które dopiero te-
raz, korzystaj¹c z doœwiadczeñ harcer-
skich okresu miêdzywojennego i powo-
jennego, widz¹c potrzebê i sens prze¿y-
wania harcerskiej przygody, próbuj¹ an-
ga¿owaæ dzieci i m³odzie¿. W ich organi-
zowaniu i tworzeniu od podstaw wyró¿-
niaj¹ siê przede wszystkim nauczyciele.
W tym te¿ okresie, niezbyt sprzyjaj¹cym
osobom niepe³nosprawnym, w klimacie
obojêtnoœci, a czasami nawet i niechêci ze
strony administratorów i adwersarzy
lecznictwa i wychowania, zaczynaj¹ jed-
noczeœnie powstawaæ dru¿yny harcerskie
konsoliduj¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³no-
sprawn¹, to jest dzieci przewlekle chore,
nies³ysz¹ce i niedos³ysz¹ce, a tak¿e z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

Z KRAJU I ZE ŒWIATA



SZKO£A SPECJALNA 4/2005 305

Jednymi z pierwszych tego typu dru-
¿yn by³y: dru¿yna harcerska zorganizo-
wana przez Jana Mlekodaja w Dzieciêcym
Oœrodku Sanatoryjno-Prewentoryjnym
w Rabce oraz dru¿yna harcerska zorgani-
zowana i prowadzona przez Anielê Kojs
w Dzieciêcym Sanatorium Kolejowym
w Rabce. W kolejnoœci powstawa³y dru-
¿yny harcerskie grupuj¹ce dzieci z wad¹
wzroku. Dru¿yny skupiaj¹ce w swych
szeregach dzieci niedowidz¹ce utworzy³y
silny Szczep Harcerski im. phm Janusza
W³odarskiego w £odzi, którym kierowa³a
szczepowa druhna Zofia £êtowska. Na te-
renie £odzi, powsta³a równie¿ Dru¿yna
Harcerska opatrzona nr 114, integruj¹ca
w swych zastêpach dziewczêta i ch³op-
ców z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
któr¹ prowadzi³a niezwykle oddana spra-
wie dziecka druhna Irena Kasprzak.
W kolejnoœci dzieci nies³ysz¹ce i s³abo s³y-
sz¹ce pracuj¹ce w dru¿ynach harcerskich
zorganizowanych w placówkach oœwiato-
wo-wychowawczych zlokalizowanych na
terenie ca³ego kraju (np. szko³y specjalne
dla dzieci g³uchych i niedos³ysz¹cych
oraz zak³ady wychowacze dla dzieci g³u-
chych i niedos³ysz¹cych zlokalizowane na
terenie Warszawy, Krakowa, Wroc³awia,
Poznania, Lubliñca, Raciborza, Ostromec-
ka, Wejherowa), maj¹c ju¿ bogaty dorobek
i niez³e doœwiadczenia w zakresie pracy
harcerskiej, w dniach od 6 do 10 czerwca
1958 r., bra³y udzia³ w organizowanym
przez druha hm Jerzego Lontkowskiego
Pierwszym Krajowym Zlocie Harcerzy
Nies³ysz¹cych we Wroc³awiu z udzia³em
543 harcerek i harcerzy. 

Wa¿nym momentem, a jednoczeœnie
wielce znacz¹cym wydarzeniem dla hi-
storii ruchu harcerskiego na rzecz dzieci
i m³odzie¿y specjalnej troski, by³a debata
ówczesnego ministra zdrowia Jerzego
Sztachelskiego z Naczelniczk¹ Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, druhn¹ hm Zofi¹
Zakrzewsk¹ w sprawie zorganizowania
kursów dla wychowawców sanatoriów
i prewentoriów dla dzieci przewlekle cho-
rych i kalekich. Po zapoznaniu siê ze spra-
w¹ i rozpatrzeniu wielu argumentów
„za” i „przeciw” oraz uzgodnieniu wielu

stanowisk, debata zakoñczy³a siê pe³nym
sukcesem le¿¹cym po stronie reprezentu-
j¹cego interesy dzieci specjalnej troski Je-
rzego Sztachelskiego, który uzyskawszy
tak¹ zgodê samej Naczelniczki Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, staje siê wielkim
mi³oœnikiem harcerstwa i przyjacielem
harcerzy.

Wyra¿enie zgody na zorganizowanie
kursu dla wychowawców zatrudnionych
w sanatoriach i prewentoriach dla dzieci
przewlekle chorych i kalekich, którego ce-
lem mia³o byæ przygotowanie ich do tej¿e
pracy, a przede wszystkim nauczenie wy-
chowawców nowych form zajêæ z dzieæmi
specjalnej troski, ³¹czy³o siê z dalszymi te-
go konsekwencjami. Otó¿ trzeba by³o po-
wo³aæ odpowiedni zespó³ ludzi do zorga-
nizowania takiego kursu, opracowaæ pro-
gram szkolenia, zabezpieczyæ œrodki fi-
nansowe, stworzyæ bazê szkoleniowo-
-noclegow¹, zabezpieczyæ kadrê specjali-
stów i instruktorów do prowadzenia za-
jêæ, a ponadto zapewniæ materia³y i œrod-
ki dydaktyczne niezbêdne kursantom
podczas teoretycznego i praktycznego
szkolenia.

W zaistnia³ej sytuacji druhna hm Zofia
Zakrzewska, Naczelniczka Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego, godz¹c siê na warunki
umowy zawartej z ministrem zdrowia Je-
rzym Sztachelskim, ten niezwykle trudny
do rozwi¹zania problem z³o¿y³a na barki
druhny hm Marii £yczko. Znaj¹c Jej cha-
ryzmatyczn¹ osobowoœæ i merytoryczne
przygotowanie, uwa¿a³a, i¿ nikt bardziej
ni¿ druhna Marysia do funkcji organiza-
tora tego rodzaju kursu nie bêdzie siê
nadawaæ.

Druhna hm Maria £yczko – bêd¹ca
wówczas kierownikiem Wydzia³u Kszta³-
cenia Instruktorów w Krakowskiej Chor¹-
gwi Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego –
przej¹wszy na siebie funkcjê komendanta
i organizatora kursu, zajê³a siê kszta³ce-
niem wychowawców placówek leczni-
czych z ca³ego kraju. Na miejsce kursu
wybrano Dom Wycieczkowy „Turbacz”
w Rabce, który prowadzili jego w³aœcicie-
le, doskonale rozumiej¹cy i identyfikuj¹cy
siê z ide¹ pracy i harcerskiej s³u¿by, pañ-
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stwo Maria i W³adys³aw Klempkowie.
Tak wiêc pierwszy – historyczny ju¿

dziœ – kurs wychowawców-instruktorów
harcerskich rozpocz¹³ siê 16 lutego i trwa³
do 10 marca 1958 r. Kurs da³ pocz¹tek
wieloletniej, systematycznej pracy w za-
kresie kszta³cenia nie tylko kadr wycho-
wawców, ale i instruktorów harcerskich
dla potrzeb nowo powo³ywanych dru¿yn
harcerskich w ró¿nego rodzaju placów-
kach specjalnych rozsianych po terenie ca-
³ej Polski, a wiêc zlokalizowanych – jak
g³osz¹ s³owa piêknej, chêtnie œpiewanej,
harcerskiej piosenki „...od Dniestru fal, ta-
trzañskich gór...”.

Jednym z zadañ kursu by³a ca³odzienna
wyprawa na szczyt Lubonia Wielkiego,
wyraŸnie góruj¹cy nad kotlin¹ rabczañ-
sk¹. Szczyt nale¿a³o zdobyæ w niezwykle
trudnych warunkach zimowych, pokonu-
j¹c zbocza góry pokryte grub¹ warstw¹
zmro¿onego i ci¹gle jeszcze dosypywago
œniegu, i w dodatku ... z pe³nym obci¹¿e-
niem biwakowym.

Po powrocie z jak¿e trudnej dla wielu,
lecz niezapomnianej wyprawy harcer-
skiej, uczestnicy kursu zebrali siê przy ko-
minku, aby komendatce kursu druhnie
hm Marii £yczko z³o¿yæ meldunek o wy-
konanym zadaniu. W blasku ognia
i wspomnieñ dramatycznie przebiegaj¹cej
zimowej wyprawy, ¿ywych doznañ bez-
kresnego, bia³ego œnie¿nego szlaku, zapa-
daj¹cych siê w œniegu nóg, mokrych skar-
petek, butów i rêkawiczek, widoku po-
czerwienia³ych od wiatru policzków, ktoœ
wypowiedzia³ prawie jednym tchem pe³-
ne emocji spostrze¿enia, ujmuj¹c ich sens
w s³owach: „...by³a to dla nas niezwyk³a
wyprawa, podczas której przypad³o nam
przecieraæ, ten trudny do przebycia nie-
przetarty szlak”. Tak wiêc kursanci pod-
chwycili koñcowy akcent tej¿e wypowie-
dzi, zastanawiaj¹c siê nad sensem i kono-
tacj¹ znaczeñ. I oto w ten sposób zrodzi³a
siê propozycja nazwy kursowej gromady,
a jednoczeœnie samej wyprawy „Nieprze-
tary Szlak”, która stopniowo nabiera³a
symbolicznego znaczenia, oddaj¹c istotê
samej idei. Biel œniegu kojarzy³a siê bo-
wiem kursantom z biel¹ œcian sal szpital-

nych i sanatoryjnych, z biel¹ poœcieli i far-
tuchów. Górska wspinaczka po zasypa-
nych œniegiem œladach liderów grupy,
przecieraj¹cych szlak tej¿e niecodziennej
wêdrówki – z wysi³kiem, czasem nawet
heroiczn¹ wrêcz walk¹ podejmowan¹
z w³adzami lokalnymi zawiaduj¹cymi
s³u¿b¹ zdrowia i oœwiat¹ o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie dru¿yn harcer-
skich na terenie szkó³ i placówek leczni-
czo-wychowawczych, skupiaj¹cych dzieci
niepe³nosprawne. Dzieci chc¹ce siê bawiæ,
zdobywaæ – jak inni – sprawnoœci harcer-
skie, chc¹ce dostêpowaæ zaszczytu nosze-
nia harcerskiej lilijki i chusty, jak równie¿
tak wielce dla nich znacz¹cego krzy¿a
harcerskiego, potwierdzaj¹cego przyna-
le¿noœæ do wielkiej, ogólnopolskiej orga-
nizacji, uto¿samianej z rodzin¹ harcersk¹,
grupuj¹c¹ druhny i druhów, instruktorów
i funkcyjnych zastêpów, dru¿yn i szcze-
pów harcerskich, harcerki i harcerzy,
a wiêc osoby bez wzglêdu na p³eæ, wiek
¿ycia, posiadane zdolnoœci i doœwiadcze-
nia, zamieszka³e na terenie rozlicznych
wiosek i miast, naszej polskiej ziemi. 

W takich to warunkach zrodzi³a siê nie
tylko idea, ale i sama nazwa „Nieprzetar-
ty Szlak”. Pierwsi uczestnicy rabczañskie-
go kursu nabywszy nowych umiejêtnoœci
i doœwiadczeñ w zakresie aktywizowania
dzieci specjalnych potrzeb poprzez zaba-
wê, piosenkê, harcersk¹ przygodê i po¿y-
teczn¹, s³u¿¹c¹ innym, pracê, postanowili
wszystko to, co zdobyli na kursie, prze-
nieœæ do swoich placówek leczniczych
i leczniczo-wychowawczych, sprawiaj¹c
dzieciom nie tylko niepodziankê, ale i ra-
doœæ pozwalaj¹c¹ im zapomnieæ o trud-
nych do zaakceptowania objawach i skut-
kach choroby, smaku lekarstwa, ograni-
czeniach wynikaj¹cych ze skutków fizycz-
nego kalectwa, o lêku towarzysz¹cym za-
biegom chirurgicznym, o bólu i cierpie-
niu, których wiele ju¿ doœwiadczyli
w okresie dzieciñstwa. W 1959 r. G³ówna
Kwatera Harcerstwa rozkazem 15 czerw-
ca, zatwierdzi³a „Regulamin Dru¿yny
Nieprzetartego Szlaku”. W sk³ad tej¿e
Dru¿yny weszli uczestnicy I i II kursu
zorganizowanego w Rabce. W tym miej-
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scu mo¿e dodam, i¿ Dom Wycieczkowy
„Turbacz”, zlokalizowany w okolicach
dworca kolejowego w Rabce, s³u¿¹cy za
ogólnopolsk¹ „stanicê harcersk¹”, goœci³
w swych podwojach uczestników 65 kur-
sów instruktorskich I i II stopnia, które
w latach 1958–1985 prowadzi³a komen-
dantka druhna hm Maria £yczko wraz
z nieustannie towarzysz¹cymi Jej w wê-
drówkach po harcerskich szlakach: druh-
n¹ hm Danut¹ Bobek (bez obecnoœci
której trudno by by³o sobie wyobraziæ in-
n¹ ni¿ ta, która nam zawsze towarzyszy³a
koncertowo-wokaln¹ sceneriê, urokliwy
klimat i atmosferê rabczañskich kominko-
wych spotkañ) oraz druhem hm Zdzis³a-
wem £yczko.

Siêgaj¹c do kalendarza dokonañ druh-
ny hm Marii £yczko, trudno nie odnoto-
waæ takiego wydarzenia, jak powo³anie
Sztabu Dru¿yn przy Zak³adach Specjal-
nych „Nieprzetarty Szlak”. Otó¿ G³ówna
Kwatera rozkazem nr 5 z 1 marca 1961 r.,
uznaj¹c zasadnoœæ istnienia, powo³uje
Sztab Dru¿yn przy Zak³adach Specjal-
nych „Nieprzetarty Szlak”, zatwierdzaj¹c
jednoczeœnie jego sk³ad osobowy. Szefem
Sztabu zostaje druhna hm Maria £yczko,
zaœ zastêpc¹ szefa Sztabu – druh hm Sta-
nis³aw Miroszewski. Na cz³onków Sztabu
zostali wówczas powo³ani: druhna pwd
Danuta Bobek, druh pwd Zdzis³aw £ycz-
ko, druhna phm Helena Wagnerowa, dr
Mieczys³aw Marcinkowski oraz dr Danu-
ta Sadkowska. Za siedzibê Sztabu, zgo-
dnie z ¿yczeniem jego szefa, obrano Kra-
ków.

Godnym odnotowania w kronikach
harcerskich by³o tak¿e i to, ¿e 25 maja
1963 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci
wraz z G³ówn¹ Kwater¹ ZHP organizuj¹
w Warszawie konferencjê na temat zasad-
noœci i mo¿liwoœci powo³ywania dru¿yn
harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”
w zak³adach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich. Przekonuj¹ca opinia druh-
ny hm Marii £yczko o zasadnoœci powo-
³ywania takich dru¿yn sprawi³a, i¿ od
czasu tego pamiêtnego spotkania w pla-
cówkach podleg³ych Ministerstwu Spa-
wiedliwoœci, powo³ywane by³y odt¹d

dru¿yny harcerskie, uzyskuj¹ce dobre
efekty pracy w zakresie resocjalizacji
swych cz³onków, ciesz¹ce siê dobr¹ opi-
ni¹ spo³eczn¹ œrodowisk lokalnych.

Prê¿na dzia³alnoœæ wychowawcza w ra-
mach ruchu harcerskiego „Nieprzetarty
Szlak” potwierdzana ci¹gle zwy¿kuj¹c¹
liczb¹ dru¿yn harcerskich i instruktorów
sprawi³a, i¿ w 1972 r. G³ówna Kwatera
ZHP rozkazem nr 2 z 1 lutego 1972 r.,
w miejsce Sztabu Dru¿yn przy Zak³adach
Specjalnych „Nieprzetarty Szlak” powo³a-
³a Wydzia³ Dru¿yn przy Zak³adach Spe-
cjalnych „Nieprzetarty Szlak”, powierza-
j¹c funkcje kierownika Wydzia³u i tym ra-
zem druhnie hm Marii £yczko, a funkcjê
instruktora tego¿ Wydzia³u – druhnie hm
Danucie Bobek-£uczak.

Wieloletnie zmagania, a wreszcie i fi-
zyczne zmêczenie trudami ¿yciowej wê-
dówki sprawi³y, i¿ druhna hm Maria
£yczko – legendarna Komendantka
i organizatorka rabczañskich kursów,
twórczyni i wieloletni kierownik Wydzia-
³u „Nieprzetartego Szlaku” G³ównej Kwa-
tery ZHP z siedzib¹ w Krakowie, 31 sierp-
nia 1986 r. przesz³a na zas³u¿on¹ emerytu-
rê. Pomimo swego nienajlepszego stanu
zdrowia, nadal ¿ywo interesowa³a siê nie
tylko losami dru¿yn „Nieprzetartego
Szlaku”, ale równie¿ losami by³ych dru-
¿ynowych. Chêtnie spotyka³a siê z dawn¹
kadr¹ instruktorsk¹, gromadz¹c przy so-
bie i wokó³ siebie jednoczeœnie tych,
którym nie by³o ju¿ dane z Ni¹ bezpoœre-
dnio wspó³pracowaæ i spotykaæ siê na
harcerskich szlakach.

Przyk³adem tego mo¿e byæ niezapo-
mniana dla nas, instruktorów „Nieprze-
tartego Szlaku”, daj¹ca wiele radoœci p³y-
n¹cej z racji samego spotkania wielu po-
koleñ instruktorów i uczestników rab-
czañskich kursów, uroczystoœæ Jubileuszu
45-lecia „Nieprzetartego Szlaku”, któr¹
obchodziliœmy 24 marca 2003 r., w ramach
Œwiêta Chor¹gwi Krakowskiej Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego z udzia³em naszej
komendantki druhny hm Marii £yczko.
Kominek wspomnieñ znowu zgromadzi³
nas przy Niej i wokó³ Niej, podobnie jak
na ka¿dym kursie, by w œwi¹tecznym na-
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stroju powspominaæ to, co dzia³o siê
i dzieje na naszych, indywidualnie podej-
mowanych szlakach instruktorskich.
Dziel¹c siê swymi doœwiadczeniami z ty-
mi, którzy dopiero teraz weszli w ten, jak-
¿e wa¿ny spo³ecznie problem, wychowa-
nia i usprawniania dzieci oraz m³odzie¿y
specjalnej troski, potrzebuj¹cych dziœ (mo-
¿e nawet bardziej ni¿ kiedykolwiek) tak
bardzo pomocnej rêki ze strony instruktu-
ra harcerskiego. Instruktora wcielaj¹cego
siê w ró¿ne role spo³eczne: cz³owieka,
opiekuna, przyjaciela, doradcy czy te¿ fa-
cylitatora.

Na podstawie gruntownej analizy chro-
nologii i kalendarium prowadzonych kur-
sów instruktorskich, debat spo³ecznych,
narad i dyskusji z w³adzami lokalnymi
i centralnymi oraz dzia³añ o charakterze
reformatorskim i organizacyjnym, podej-
mowanych przez druhnê hm Mariê £ycz-
ko, mo¿na z ³atwoœci¹ ustaliæ, jak niewie-
le z posiadanego bud¿etu czasu pozosta-
wa³o Jej na ¿ycie prywatne, a przede
wszystkim na ¿ycie rodzinne. Przy wiel-
kim swym zaanga¿owaniu spo³ecznym
i zawodowym, by³a tak¿e ¿on¹ i matk¹
trójki dzieci, a potem tak¿e kochaj¹c¹ i ko-
chan¹ babci¹ i prababci¹. Jak godzi³a z so-
b¹ tak wiele czasoch³onnych obowi¹z-
ków, niezwykle zró¿nicowanych funkcji
i interesów osobistych, zawodowych
i spo³ecznych, tego niestety ju¿ nigdy siê
nie dowiemy. 

Za swoj¹ dzia³alnoœæ wojskow¹ okresu
wojennego oraz ofiarn¹ pracê zawodow¹
i spo³eczn¹ na niwie harcerskiej, za pracê
na rzecz dzieci i m³odzie¿y specjalnej tro-
ski, odznaczona zosta³a miêdzy innymi:
„Orderem Uœmiechu”, Krzy¿em Oficer-
skim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy¿em Armii Krajowej, Br¹zo-
wym Krzy¿em Armii Krajowej z Miecza-
mi, Medalem Wojska Polskiego i Odznak¹
Weterana Walk o Wolnoœæ i Niepodle-
g³oœæ, Z³otym Krzy¿em z Mieczami za Za-
s³ugi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Medalem Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem, Odznak¹ za
Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia, Z³ot¹
Odznak¹ za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta

Krakowa, Srebrn¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla
Ziemi Krakowskiej oraz innymi licznymi
medalami i odznaczeniami resortowymi,
a w szczególnoœci Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania oraz
Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Zmar³a 22 czerwca 2004 r. Uroczystoœci
pogrzebowe odby³y siê w dniu 28 czerw-
ca 2004 r. na Cmentarzu Salwatorskim,
gdzie przejêci Jej odejœciem ¿egnaliœmy J¹
w smutku i zadumie nad przemijaniem,
zachowuj¹c w pamiêci Jej dobrotliwe
spojrzenie i spokój emanuj¹cy z Jej, za-
wsze skierowanej w stronê cz³owieka, po-
godnej, niezapomnianej twarzy.

KATARZYNA KAWKA

NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO 
DLA DZIECI Z MÓZGOWYM
PORA¯ENIEM DZIECIÊCYM
– POMPA BAKLOFENOWA

Gdy na œwiat przychodzi dziecko, nikt
nie dopuszcza do siebie myœli o tym, ¿e
mo¿e byæ ono chore. Ka¿dy rodzic czeka
na swoje przepiêkne, wymarzone maleñ-
stwo. Jeszcze przed jego urodzeniem ro-
dzice snuj¹ wizje œwietlanej przysz³oœci
dla swojego potomka. Jeœli jednak tak siê
nie stanie i urodzi siê niepe³nosprawne
dziecko, a rodzice us³ysz¹ od lekarza su-
chy termin medyczny mózgowe pora¿e-
nie dzieciêce, najczêœciej doznaj¹ ogrom-
nego szoku, wpadaj¹ w rozpacz. Zadaj¹
sobie pytania, na które nikt nie zna od-
powiedzi. Obwiniaj¹ wszystko i wszyst-
kich, a przede wszystkim siebie nawza-
jem za zaistnia³¹ sytuacjê. Po okresie
szoku i buntu nadchodzi czas na to, aby
stawiæ czo³o brutalnej rzeczywistoœci,
i tak rodzice przechodz¹ d³ug¹ drogê od
rozpaczy do walki o lepsze jutro dla
swojego dziecka.

W³aœnie takim „lepszym jutrem” sta³a
siê sprowadzona do Polski ze Stanów
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Zjednoczonych w 2001 roku pompa ba-
klofenowa. Urz¹dzenie to jest niewiele
wiêksze od pude³ka zapa³ek i zawiera
lek o nazwie Lioresal – preparat poda-
wany dokana³owo w przypadku ciê¿kiej
postaci mózgowego pora¿enia dzieciêce-
go. Przed zabiegiem wszyscy pacjenci
poddawani s¹ próbie oceny klinicznej,
w celu okreœlenia dawki leku, na któr¹
odpowiadaj¹: 50 l'g (mikrogramów), 75
l'g lub 100 l'g na dobê. Jeœli pacjent od-
powiada na jedn¹ z tych dawek, terapia
jest kontynuowana, jeœli nie – leczenie
nale¿y przerwaæ. W zale¿noœci od wagi
dziecka wszczepiany jest odpowiedni
rodzaj pompy.

I tak u dzieci, których masa cia³a wy-
nosi do 25 kg stosuje siê pompê z rezer-
wuarem 10 ml i szerokoœci¹ 2,27 cm na-
tomiast u pozosta³ych pompê z rezerwu-
arem 18 ml i szerokoœci¹ 2.73 cm. Pompa
jest w pe³ni zmechanizowanym urz¹dze-
niem zawieraj¹cym programowalne pa-
rametry, które mog¹ byæ modyfikowane
przez lekarza trzymaj¹cego w rêku g³o-
wicê programuj¹c¹.

Pompê baklofenow¹ umieszcza siê
w podskórnej kieszonce w przedniej
œcianie brzucha, sk¹d wyprowadzony
jest cewnik, biegn¹cy œródskórnie i ³¹-
cz¹cy siê z przestrzeni¹ podpajêczynów-
kow¹ odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa.
Po wykonaniu zabiegu urz¹dzenie przez
trzy do piêciu dni pozostaje bez zastoso-
wania. Kolejny etap terapii to ustalenie
dawki leku, optymalnej dla danego cho-
rego.

Obecnie 3 oœrodki w Polsce wykonuj¹
zabiegi implantacji pompy. S¹ to m.in.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dzie-
ciêcej Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddzia³
Ortopedii Dzieciêcej Szpitala Wojewódz-
kiego nr 2 w Rzeszowie oraz Pododdzia³
Neurologii w Pañstwowym Szpitalu Kli-
nicznym w Gdañsku. Podczas ka¿dej
operacji wszczepienia pompy obecny
jest dr hab. med. Marek JóŸwiak, specja-
lista ortopedii i traumatologii dzieciêcej,
który jako pierwszy w kraju dokona³ te-
go rodzaju zabiegu. 

Aby mog³o dojœæ do wszczepienia pom-
py baklofenowej, dziecko musi spe³niaæ
œciœle okreœlone przez dr. hab. med. Mar-
ka JóŸwiaka kryteria. S¹ to:

ciê¿ka spastycznoœæ w przebiegu
mózgowego pora¿enia dzieciêcego,
stwardnienia rozsianego lub urazowe-
go uszkodzenia rdzenia krêgowego,
spastycznoœæ ograniczaj¹ca w znaczny
sposób mo¿liwoœci funkcjonalne i sa-
mopielêgnacyjne dziecka,
rokowanie poprawy funkcji i mo¿liwo-
œci samopielêgnacyjnych pacjenta po
ograniczeniu spastycznoœci,
spastycznoœæ przewlek³a, trwaj¹ca mi-
nimum dwanaœcie miesiêcy,
wiek pacjenta powy¿ej czterech lat,
czas od ostatniej operacji w przypadku
pacjenta wczeœniej operowanego musi
wynosiæ minimum dwanaœcie miesiê-
cy,
chory ze spastycznoœci¹ oporn¹ na leki
doustne lub pacjent nietoleruj¹cy le-
ków doustnych, 
pacjent, u którego wykluczono istnie-
nie jakichkolwiek zaburzeñ w przep³y-
wie p³ynu mózgowo-rdzeniowego
w kanale krêgowym,
pacjent i jego rodzina s¹ umotywowa-
ni do leczenia spastycznoœci przy po-
mocy tej terapii i wspó³pracuj¹ aktyw-
nie z zespo³em terapeutycznym,
miejsce zamieszkania pacjenta (odda-
lone od oœrodka terapeutycznego nie
dalej ni¿ dwieœcie kilometrów),
wyrównany stan ogólny chorego.
Podczas kwalifikowania dziecka do

wszczepienia pompy baklofenowej nale-
¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê przeciwwska-
zania do jej za³o¿enia, którymi s¹:

ostry lub przewlek³y stan zapalny,
w wywiadzie alergia lub nadreaktyw-
noœæ na Baklofen,
ci¹¿a,
okres menopauzy,
stan po udarze krwotocznym lub nie-
dokrwiennym mózgu,
ostra lub przewlek³a niewydolnoœæ ne-
rek,
niewydolnoœæ w¹troby,
choroby przewodu pokarmowego,
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brak wspó³pracy ze strony pacjenta,
zbyt ma³a gruboœæ tkanki podskórnej.
Powy¿sze kryteria kwalifikacji zosta³y

spe³nione przez oko³o dwadzieœcioro
dzieci, którym wszczepiono pompê ba-
klofenow¹. Jednym z nich jest 13 letnia
Wiktoria, jedna z najm³odszych pacjen-
tek dr. hab. med. JóŸwiaka po implanta-
cji pompy baklofenowej. Wiki mieszka
wraz z rodzicami w Brodnicy, ma³ym
miasteczku w województwie Kujawsko
– Pomorskim. Przysz³a na œwiat jako
wczeœniak w 28 tygodniu ci¹¿y, z 2
punktami w skali Appgar, wag¹ urodze-
niow¹ 1090 gram oraz etykietk¹ od leka-
rzy „dziecko bez szans na prze¿ycie”.
W chwili narodzin u dziewczynki
stwierdzono zapalenie p³uc nabyte we-
wn¹trz³onowo, niewydolnoœæ oddecho-
w¹ oraz niedokrwistoœæ. Powy¿sze scho-
rzenia spowodowa³y koniecznoœæ pod³¹-
czenia do respiratora – urz¹dzenia
wspomagaj¹cego oddychanie. Wiki by³a
do niego pod³¹czona przez 2 miesi¹ce.
Tyle samo czasu przebywa³a w inkuba-
torze. 

Po d³ugim okresie pobytu w szpitalu
Wiki wróci³a do domu. Podczas wyko-
nywania rutynowych badañ, jakim jest
bilans dwulatka, wykryto u niej mózgo-
we pora¿enie dzieciêce pod postaci¹ di-
parezy spastycznej, która objawia siê
czterokoñczynowym niedow³adem. Od
tej pory zaczê³a siê walka o jak najpe³-
niejsze przywrócenie Wiktorii do zdro-
wia. Rozpoczê³y siê tak¿e wyjazdy na
rozmaite turnusy i ¿mudna, ale zarazem
kompleksowa rehabilitacja, która umo¿-
liwia jej lepsze funkcjonowanie w co-
dziennym ¿yciu. Tak¹ rehabilitacjê Wiki
otrzymuje w oœrodkach „Zabajka” oraz
„Neuron”, do których jeŸdzi wraz z ma-
m¹ kilka razy w roku. 

Pomimo niepe³nosprawnoœci dziew-
czynka jest bardzo pogodn¹ i inteligent-
n¹ osob¹, ma mnóstwo przyjació³,
z którymi uwielbia spêdzaæ czas na d³u-
gich rozmowach. Ponadto Wiki bardzo
lubi malowaæ, rysowaæ, czytaæ ksi¹¿ki
i s³uchaæ muzyki. Jest uczennic¹ 5 klasy
szko³y masowej, gdzie uczy siê wrêcz

wzorowo na 5 oraz 6. Jej ulubionym
przedmiotem jest matematyka, nato-
miast najbardziej nielubianym – historia.

W kontaktach z ludŸmi jest bardzo
ostro¿na, zanim komuœ zaufa, musi go
dobrze poznaæ. Z natury jest bardzo we-
so³¹ dziewczynk¹ o bardzo wysokich
ambicjach. Wszystko, co robi, musi byæ
wykonane perfekcyjnie, dotyczy to za-
równo nauki, jak i rehabilitacji. Jej
ogromn¹ zalet¹ jest punktualnoœæ oraz
pracowitoœæ. Ta ostatnia cecha bardzo
przydaje jej siê podczas rehabilitacji. 

Od 1998 roku Wiktoria jest pod opiek¹
dr. hab. med. Marka JóŸwiaka, który aby
zmniejszyæ napiêcie miêœniowe w koñ-
czynach dziewczynki podawa³ jej botox
(dysport), œrodek u¿ywany przede wszy-
stkim w chirurgii kosmetycznej do wy-
g³adzania zmarszczek. Jednak w przy-
padku mózgowego pora¿enia dzieciêce-
go wstrzykiwanie wy¿ej wymienionego
preparatu pozwala na lepsze kontrolo-
wanie ruchów, a tak¿e zwiêksza ich zdol-
noœæ do rozci¹gania siê, co powoduje
zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia przy-
kurczów. Podawanie tego leku spowodo-
wa³o czêœciow¹ poprawê w stanie zdro-
wia dziewczynki. Poprawa ta polega³a
na tym, i¿ Wiktoria zaczê³a stawaæ na
„ca³ych stopach”, co w przypadku dzieci
z mpdz jest zazwyczaj trudnym do wy-
konania zadaniem. Jednak mimo poda-
wania botoxu, przykurcze by³y w dal-
szym ci¹gu du¿e, dlatego te¿ dr hab.
med. JóŸwiak zaproponowa³ rodzicom
dziewczynki implantacjê pompy baklofe-
nowej. Koszt tego urz¹dzenia jest bardzo
du¿y, wynosi 28 tys. z³otych i musz¹ po-
kryæ go rodzice. Jednak w przypadku
Wiktorii zabieg zosta³ po czêœci dofinan-
sowany przez Fundacjê „Polsat”. Pompa
baklofenowa to urz¹dzenie dzia³aj¹ce na
baterie, które wymieniane s¹ raz na 8 lat,
dope³nianie leku odbywa siê co 6 tygo-
dni, z jednoczesnym badaniem napiêcia
miêœniowego. 

Rodzice wahali siê, decyzjê dotycz¹c¹
zgody na zabieg pomog³a im podj¹æ Wi-
ki, która od samego pocz¹tku by³a za ta-
kim rozwi¹zaniem. W taki sposób
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24.09.2003 roku Wiktoria do³¹czy³a do
grona dzieci posiadaj¹cych pompê ba-
klofenow¹. Zabieg trwa³ oko³o 4 godzin
i zosta³ przeprowadzony w Klinice Orto-
pedii i Traumatologii Dzieciêcej Akade-
mii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu. Operacjê przeprowadzi³ dr
hab. med. Marek JóŸwiak przy wspó³-
pracy z zagranicznymi lekarzami.

Od chwili implantacji pompy ¿ycie
Wiki uleg³o zmianie na lepsze. Przed za-
biegiem w obrêbie wszystkich grup miê-
œniowych napiêcie szacowane by³o na
ok. 4P-5 wed³ug skali Ashworth'a (skala
oceny napiêcia miêœniowego). 

Wiki by³a dzieckiem le¿¹cym i uczy³a
siê wykorzystywaæ spastycznoœæ do sia-
du i codziennego ¿ycia. Po przeprowa-
dzeniu operacji napiêcie miêœniowe
zmniejszy³o siê do 1–2 wed³ug wy¿ej
wymienionej skali. Bior¹c pod uwagê
sprawnoœæ ruchow¹ przed zabiegiem,
poprawi³a siê ona o 15% we wszystkich
ocenianych poziomach sprawnoœci zgo-
dnie z wykonan¹ skal¹ GMFM. 

Rokowania na przysz³oœæ dla Wiki s¹
bardzo pozytywne. RozluŸnienie miêœni
nastêpuje ca³y czas. Obecnie dziewczyn-
ka z dziecka w pozycji le¿¹cej jest w sta-
nie samodzielnie siedzieæ oraz zrobiæ kil-
ka kroków trzymana za rêkê. 

Wszystkie sukcesy Wiki to zas³uga
dzia³aj¹cej w jej organizmie pompy ba-
klofenowej oraz systematycznej, aczkol-
wiek bardzo kosztownej, rehabilitacji.

ANNA TOMCZYK-CHURSKA
ZSO Gimnazjum i Liceum Akademickie
Toruñ

UMOWA NA SKRAWKU
PAPIERU

Biblioteka Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych Gimnazjum i Liceum Aka-
demickiego w Toruniu, specjalistyczna

biblioteka UMK i biblioteka szko³y œre-
dniej dla m³odzie¿y wybitnie zdolnej
ma do spe³nienia podstawowy cel,
którego osi¹gniêcie le¿a³o u podstaw
powo³ania szko³y, a mianowicie wspie-
ranie edukacji i rozwoju uczniów zdol-
nych oraz wypracowanie wzorców edu-
kacyjnych pracy z m³odzie¿¹ szczegól-
nie uzdolnion¹ na poziomie szko³y œre-
dniej.

Powy¿sze zadania biblioteka realizu-
je, wykorzystuj¹c metodê uczenia siê
przez dzia³anie (Okoñ 1999, s. 149,
194–197), metody problemowe (tam¿e,
s. 146), wykorzystuj¹ce dialog (tam¿e, s.
230–231), dzia³ania indywidualne
uczniów (tam¿e, s. 64–78), dzia³ania
grupowe uczniów (tam¿e, s. 224–235),
dzia³ania indywidualne nauczyciela,
dzia³ania grupowe nauczyciela
i uczniów (tam¿e, s. 231). Dzia³ania do-
datkowe prowadzone przez bibliotekê,
to wspieranie rozwoju uczniów w sfe-
rze poznawczej, emocjonalno-spo³ecz-
nej i motorycznej na ró¿nych pozio-
mach poprzez kontakt indywidualny
i stosowanie wybranych form komuni-
kacji spo³ecznej oraz wyrównywanie
asynchronii rozwojowych uczniów po-
przez uspo³ecznianie (tam¿e, 229–231),
kszta³cenie wielostronne (tam¿e, s. 167),
metodê dialogu, pracy indywidualnej,
pracy grupowej, rozmowy kierowanej.

Formu³a Ogólnoszkolnej Pracowni In-
formacyjno-Dydaktycznej pozwala na
realizowanie zadañ dydaktycznych
zgodnie z priorytetami szkolnymi.
Udzia³ w realizacji miêdzyprzedmioto-
wej œcie¿ki edukacji czytelniczej i me-
dialnej wspiera dzia³ania nauczycieli
przedmiotowych i realizuje podstawê
programow¹ kszta³cenia ogólnego
w gimnazjum i liceum. Promowanie
czytelnictwa i ró¿nych form uczestni-
czenia w kulturze, to przygotowanie
m³odzie¿y do bycia kompetentnym
odbiorc¹ i nadawc¹ komunikatów me-
dialnych w ró¿nej postaci, przeznaczo-
nych dla ró¿nych grup odbiorców.
Kszta³cenie kompetencji komunikacyj-
nych, to w wielu wypadkach próba wy-
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równania asynchronii rozwojowych
w sferze kontaktów spo³ecznych.
Kszta³cenie kompetencji informacyj-
nych przygotowuje do samodzielnej
pracy naukowej.

Realizowanie przez bibliotekê szkol-
n¹ tego typu obowi¹zków, ju¿ samo
w sobie jest dzia³aniem innowacyjnym.
Takie nowe, eksperymentalne w odnie-
sieniu do biblioteki szkolnej zadania,
wymaga³y od nauczyciela-bibliotekarza
zupe³nie innego, ni¿ dotychczas stoso-
wane w bibliotekach, podejœcia do ucz-
nia. Zainteresowanych pe³niejszymi in-
formacjami o zaproponowanych roz-
wi¹zaniach organizacyjnych odsy³am
do artyku³u opublikowanego w Elektro-
nicznym Biuletynie Bibliotekarzy (Tom-
czyk-Churska 2003).

Jeden z realizowanych pomys³ów,
choæ zasygnalizowany w wymienionej
publikacji, nie zosta³ w niej szerzej
omówiony. Dotyczy on nowej dla bi-
blioteki szkolnej (a z powodzeniem sto-
sowanej w bibliotekach pozaszkolnych)
procedury – samodzielnego wype³nie-
nia przez ucznia formularza, zwanego
rewersem. Jej celem jest z jednej strony
ulepszenie funkcjonowania biblioteki,
z drugiej zaœ – wzbogacenie realizacji
zadañ dydaktycznych.

Uczniowie, chc¹c wypo¿yczyæ mate-
ria³y ze szkolnej biblioteki, musz¹ nie
tylko samodzielnie odszukaæ je na pó³-
kach (korzystaj¹ z tablic schematu kla-
syfikacji BG UMK), lecz tak¿e zobowi¹-
zani s¹ do wype³nienia dla ka¿dego wy-
po¿yczanego dokumentu odpowiednie-
go formularza bibliotecznego, zwanego
rewersem. Jest to rodzaj pisemnego po-
twierdzenia przez wypo¿yczaj¹cego
przejêcia na siebie zobowi¹zania doty-
cz¹cego terminu zwrotu dokumentu
oraz dba³oœci o jego postaæ fizyczn¹.
Aby wypo¿yczyæ poszukiwany doku-
ment, nale¿y prawid³owo wype³niæ re-
wers, a zatem trzeba umieæ odnaleŸæ
dane bibliograficzne dotycz¹ce konkret-
nego egzemplarza i umieœciæ je we w³a-
œciwych polach. Nieprawid³owo wype³-
niony rewers nie pozwala na realizacjê

wypo¿yczenia. Tego typu (choæ mog¹
mieæ inn¹ postaæ fizyczn¹) formularze
biblioteczne obowi¹zuj¹ we wszystkich
bibliotekach, z wyj¹tkiem szkolnych.
Nie wiadomo mi, aby uczniowie jakiej-
kolwiek szko³y podstawowej czy œre-
dniej byli przyzwyczajani do obowi¹z-
ku komunikowania siê z bibliotek¹ za
pomoc¹ rewersu, a przecie¿ daje to licz-
ne korzyœci:

przyzwyczaja uczniów do odczyty-
wania danych bibliograficznych z kart
katalogowych, ekranu komputera, bi-
bliografii czy przypisów,
uczy odpowiedzialnoœci, poniewa¿
w³asnym podpisem potwierdza siê
zobowi¹zanie wobec biblioteki,
uczy komunikowania siê z bibliotek¹
jako instytucj¹, a taki rodzaj komuni-
kacji lub podobny bêdzie zapewne
obowi¹zywa³ tak¿e na etapie wypo¿y-
czeñ elektronicznych,
pokazuje uczniom koñcowy efekt
i sens dzia³añ, które maj¹ na celu tzw.
opracowanie biblioteczne dokumen-
tów, tzn. pieczêtowanie, oklejanie ko-
dami paskowymi, nadawanie sygna-
tury (co w BGiLA lubi¹ robiæ ucznio-
wie),
pozwala na dobre opanowanie i zau-
tomatyzowanie koniecznej w tym
miejscu czynnoœci, jak¹ jest podanie
we w³aœciwym miejscu istotnych dla
wypo¿yczenia dokumentu danych,
u³atwia bibliotekarzowi prowadzenie
statystyki bibliotecznej,
dostarcza nauczycielowi-bibliotekarzo-
wi, a tak¿e nauczycielom przedmioto-
wym danych do analiz psychologicz-
nych i pedagogicznych uczniów oraz
wychowanków.
Wszyscy uczniowie GiLA przecho-

dz¹ szkolenia w BG UMK wed³ug pro-
gramu, którego elementem jest wype³-
nianie rewersów, utrwalane przez
dzia³ania BGiLA. Biblioteka zobowi¹-
zana jest do archiwizacji rewersów, ja-
ko dokumentacji udostêpniania doku-
mentów oraz materia³ów do badañ nad
prowadzon¹ edukacj¹ uczniów zdol-
nych. Mo¿na przeœledziæ postêpy oraz
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zaniedbania formalne i merytoryczne
uczniów przy nabywaniu tej umiejêt-
noœci. Wprowadziæ natychmiastowe
korekty, wskazaæ b³êdy i niedostatki
wiedzy, któr¹ uczniowie musz¹ uzu-
pe³niæ.

Podczas szkoleñ bibliotecznych
uczniowie ucz¹ siê prawid³owo wype³-
niaæ rewersy. Nauczyciel-bibliotekarz
omawia dok³adnie formularz i na przy-
k³adzie prezentowanego dokumentu
pokazuje, sk¹d czerpaæ dane i jakie da-
ne wpisuje siê w jakie pola. Informuje,
które dane s¹ niezbêdne, a które mo¿-
na zapisaæ skrótowo. Poprzez wielo-
krotne wype³nianie pól na obowi¹zuj¹-
cym formularzu, uczeñ æwiczy tak¿e
czytanie tekstu ze zrozumieniem.
U do³u ka¿dego pola ma podpowiedŸ,
dziêki której powinien wpisaæ prawi-
d³owe dane. Uczniowie wype³niaj¹ re-
wersy na wypo¿yczane ksi¹¿ki, czaso-
pisma, p³yty CD oraz taœmy VHS. Mu-
sz¹ zatem odnaleŸæ informacje o ró¿no-
rodnie opisywanych materia³ach bi-
bliotecznych.

Od czasu do czasu, w celu utrwale-
nia istotnych elementów zapisu, nau-
czyciel-bibliotekarz sprawdza formal-
ne umiejêtnoœci uczniów poprzez bi-
blioteczn¹ „klasówkê”, dodatkowy
sprawdzian umiejêtnoœci. Jest to pole-
cenie wype³nienia „œlepego rewersu”.
Jest to czysta kartka, któr¹ uczeñ musi
wype³niæ tak, aby sta³a siê ona rewer-
sem, czyli by istotne dla dokumentu
dane (spisane z konkretnego egzem-
plarza) znalaz³y siê na w³aœciwych
miejscach (bez podpowiedzi, jak¹ jest
informacja dotycz¹ca zawartoœci pola
na prawdziwym rewersie). Uczniowie
potrafi¹ bawiæ siê takim rewersem, np.
rysuj¹ piecz¹tki w miejscu, gdzie jest
podpowiedŸ: „pieczêæ instytucji”,
„pieczêæ i podpis wypo¿yczaj¹cego”.
Je¿eli jest w szkole tylko jeden Staœ al-
bo tylko jedna Martyna, maj¹ oni przy-
wilej podpisywania rewersu w szkol-
nej bibliotece samym imieniem. Na po-
cz¹tku ka¿dego roku szkolnego
uczniowie poszukuj¹ imienników

i ciesz¹ siê, kiedy s¹ bibliotecznymi je-
dynakami.

Wprowadzenie rewersów do bibliote-
ki szkolnej przynios³o efekty zarówno
dydaktyczne, jak i wychowawcze.
Uczniowie æwicz¹ umiejêtnoœæ czytania
ze zrozumieniem, odnajdywania w³a-
œciwych danych bibliograficznych i bi-
bliotecznych dotycz¹cych wydawnictw
najpierw poszukiwanych, a nastêpnie
wypo¿yczanych. Poznaj¹ skutki w³a-
snych niedoci¹gniêæ i pomy³ek. Ucz¹
siê komunikacji za pomoc¹ czytelnego
pisma odrêcznego, co w erze kompute-
rów jest du¿ym problemem. Ucz¹ siê
przyjmowania na siebie odpowiedzial-
noœci i wywi¹zywania z obowi¹zków.
Poznaj¹ wagê i rolê zaufania w sytuacji
podpisywania kontraktu. S¹ przygoto-
wani na fakt istnienia i koniecznoœæ wy-
pisywania rewersów w innych bibliote-
kach, przez co pope³niaj¹ przy tym
mniej pomy³ek.

Obyczaj ten, moim zdaniem, podniós³
rangê biblioteki w oczach uczniów.
Z poziomu pokoju z dziur¹ w drzwiach
do podawania lektur sta³a siê ona pla-
cówk¹, instytucj¹, funkcjonuj¹c¹ co
prawda na poziomie szko³y, ale posia-
daj¹c¹ swoje odpowiedniki w informa-
toriach bibliotek naukowych i centrach
informacji naukowej w miejscach prze-
znaczonych dla doros³ych u¿ytkowni-
ków. Instytucj¹, która posiada w³asne
regu³y postêpowania i wobec której
ka¿dy, tak¿e uczeñ, jest równowa¿nym
partnerem, klientem, odbiorc¹ oferty
us³ug. Instytucj¹, w której ma on przy-
wileje i wobec której ma okreœlone zo-
bowi¹zania.
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M. Fedorowicz, T. Kruszewski (red.)
BIBLIOTERAPIA – Z ZAGADNIEÑ
POMOCY NIEPE£NOSPRAWNYM
U¯YTKOWNIKOM KSI¥¯KI. Wy-
dawnictwo UMK, Toruñ 2005, ss. 183.

Biblioterapia jest metod¹, która w ostatnich
latach zatacza coraz szersze krêgi przycho-
dz¹c z pomoc¹ potrzebuj¹cym oraz specjali-
stom udzielaj¹cym im wsparcia. Nadal jed-
nak na rynku wydawniczym obserwujemy
niedostatek publikacji z jednej strony przybli-
¿aj¹cych w sposób przystêpny z³o¿onoœæ
form pracy z ksi¹¿k¹, z drugiej zaœ –  wska-
zuj¹cych nowe mo¿liwoœci i obszary do dzia-
³añ ni¹ wspartych. Dlatego z zadowoleniem
nale¿y powitaæ próbê wype³nienia tej swoi-
stej pró¿ni przez Ma³gorzatê Fedorowicz i To-
masza Kruszewskiego. Przygotowany pod
ich redakcj¹ zbiór bez w¹tpienia porusza
kwestie wa¿ne dla rozwoju biblioterapii jako
nauki. Autorami poszczególnych artyku³ów
s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni Uni-
wersytetu £ódzkiego, Wroc³awskiego, Zielo-
nogórskiego, Miko³aja Kopernika, Akademii
Bydgoskiej, Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie oraz Dolnoœl¹skiej Szko³y Wy¿szej
Edukacji TWP we Wroc³awiu. W poszczegól-
nych artyku³ach przybli¿yli oni wyniki ba-
dañ oscyluj¹cych wokó³ zastosowania trady-
cyjnych i nowoczesnych materia³ów czytelni-
czych w pracy z szeroko rozumianym niepe³-
nosprawnym ich u¿ytkownikiem. Udzielaj¹c
cennych wskazówek praktykom, nie zapo-
mnieli oni tak¿e wskazaæ, obok aktualnie do-
minuj¹cych tendencji, szeregu dot¹d pomija-
nych obszarów, jak i tych, do których warto
powróciæ po latach.

Prezentowan¹ pozycjê otwiera artyku³
Ma³gorzaty B. Siemie¿, która koncentruj¹c siê
na aspekcie podmiotowoœci wskazuje szanse
oddzia³ywania poprzez ksi¹¿kê na osobo-
woœæ cz³owieka z niepe³nosprawnoœci¹ fi-
zyczn¹ nabyt¹. Zdaniem autorki literatura
dostarcza narzêdzi inspiruj¹cych do refleksji

nad przysz³oœci¹. Dlatego mo¿liwe staje siê
oderwanie niepe³nosprawnego czytelnika od
koncentrowania swoich myœli na tym, co
utraci³. Œwiadomoœæ w³asnych ograniczeñ
staje siê punktem wyjœcia do odkrycia w so-
bie nowych mo¿liwoœci.

W kolejnym artykule Tomasz Kruszewski
porusza aktualn¹ kwestiê wykorzystania no-
wych technologii w dzia³aniach wychowaw-
czych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci po-
rzuconych i przebywaj¹cych w placówkach
socjalizacyjnych. Analiza uwarunkowañ i ob-
jawów dysfunkcjonalnoœci rodzin, wsparta
wskazaniem braków istniej¹cych w ofercie
opiekuñczo-wychowawczej domów dziecka,
tworzy wspó³czesne t³o do rozwa¿añ nad
mo¿liwoœci¹ oraz zakresem wykorzystania
narzêdzi informatycznych w placówkach so-
cjalizacyjnych. Opatrzenie artyku³u przyk³a-
dami konkretnych zastosowañ programów
multimedialnych wspomagaj¹cych zarówno
proces terapeutyczny, jak i propaguj¹cych
idee czytelnictwa, z pewnoœci¹ stanie siê cen-
nym Ÿród³em inspiracji dla praktyków po-
szukuj¹cych efektywnych, a zarazem atrak-
cyjnych dla wychowanka, sposobów pracy.

Nowy obszar do dzia³añ biblioterapeutycz-
nych we wsparciu uczniów ze specyficznymi
trudnoœciami w uczeniu siê wskazuje Mariola
Antczak. Zdaniem autorki, w pracy
z uczniem zdrowym w wieku szkolnym,
u którego zaobserwowano m.in. brak poczu-
cia w³asnej wartoœci, przygnêbienie, sfrustro-
wanie, wyalienowanie (wynikaj¹ce np. z nie-
umiejêtnoœci organizacji w³asnej nauki, a bê-
d¹ce powodem problemów z uczeniem siê),
mo¿na, w celu wzmocnienia dzia³añ terapii
w³aœciwej u³atwiaj¹cej poznanie przyczyn
i zrozumienie w³asnych mo¿liwoœci, wyko-
rzystaæ literaturê piêkn¹. Za³¹czenie do arty-
ku³u spisu wybranych pozycji popularnonau-
kowych wyjaœniaj¹cych procesy zachodz¹ce
podczas uczenia siê, wskazuj¹cych sposoby
efektywnej pracy naukowej (czyli mog¹cych
wspomóc dzia³ania terapeutyczne z wybran¹
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grup¹ uczniów maj¹cych problemy z ucze-
niem siê), stanowi wartoœciow¹ wskazówkê
dla osób poszukuj¹cych metod zwalczania
przyczyny niepowodzeñ szkolnych.

Rolê biblioteki szkolnej, stosowane w niej
formy pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym
oraz mo¿liwoœci oddzia³ywania kompensa-
cyjnego na czytelnika przybli¿a Katarzyna
Domañska. Prowadz¹c badania w wybra-
nych bydgoskich placówkach (3 Oœrodkach
Szkolno-Wychowawczych, 3 Zespo³ach Szkó³
i Szkole Podstawowej), wykorzystuj¹c techni-
kê wywiadu i analizê dokumentów, dokona-
³a ona m.in. zestawienia funkcji i zadañ biblio-
teki szkolnej, rodzaju gromadzonego w niej
ksiêgozbioru, stosowanych metod pracy oraz
form dokszta³cania personelu biblioteki, które
u³atwiaj¹ wspó³pracê z niepe³nosprawnym
czytelnikiem. Uzyskane optymistyczne wyni-
ki wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoœci zaspokajania
potrzeb czytelniczych uczniów. Zarówno wy-
posa¿enie, ksiêgozbiór, organizacja, formy
pracy, jak i kwalifikacje nauczycieli biblioteka-
rzy s¹, zdaniem autorki, w pe³ni dostosowane
do pracy z niepe³nosprawnym czytelnikiem.

Niezwykle aktualny w kontekœcie rozwija-
j¹cego siê spo³eczeñstwa informacyjnego
przegl¹d standardów obowi¹zuj¹cych w bi-
bliotekach szkó³ wy¿szych w kraju i za jego
granicami uczyni³a przedmiotem swoich do-
ciekañ Ma³gorzata Fedorowicz. Postuluj¹c
stworzenie wytycznych, do których szko³y
wy¿sze mog³yby aspirowaæ w zakresie ob-
s³ugi bibliotecznej niepe³nosprawnych stu-
dentów oraz us³ug i mo¿liwoœci oferowanych
im w trakcie edukacji na poziomie wy¿szym,
przybli¿y³a ona najbardziej przyjazne u¿yt-
kownikowi œwiatowe rozwi¹zania, wskazu-
j¹c wci¹¿ nieliczne przyk³ady uwzglêdniaj¹-
cych je rodzimych uczelni.

Artyku³ autorstwa Lidii Ippoldt jest
omówieniem wyników badañ aktywnoœci
i zainteresowañ czytelniczych 200 dzieci
w wieku 7–16 lat chorych na cukrzycê. Pre-
zentacji wyników towarzyszy ciekawe zesta-
wienie porównawcze czytelnictwa diabety-
ków choruj¹cych nie d³u¿ej ni¿ 2 lata oraz
chorych od urodzenia lub kilku lat.

W interesuj¹cy sposób zosta³ opracowany
przez Ma³gorzatê Czerwiñsk¹ przegl¹d no-

woczesnych form dostêpu osób niewidz¹-
cych do s³owa pisanego. Wspó³czesne mo¿li-
woœci niepe³nosprawnego wzrokowo u¿yt-
kownika ksi¹¿ki nakreœli³a ona w zwartej
i przejrzystej formie 5 bloków: System Brail-
le'a – od kopiowania rêcznego do zapisu cyfrowe-
go, Zapis dŸwiêkowy – od p³yty gramofonowej do
cyfrowej ksi¹¿ki mówionej, Komputer osobisty
i jego tyfloinformatyczne oprzyrz¹dowanie, Urz¹-
dzenia lektorskie od optaconu do auto-lektora, Do-
stêp do Internetu – wydawnictwa i biblioteki elek-
troniczne.

Tematem artyku³u Ireny Boreckiej jest ak-
tywnoœæ czytelnicza niepe³nosprawnych ru-
chowo mê¿czyzn. Przeprowadzone badania
ankietowe wœród 61 u¿ytkowników bibliotek
publicznych w Wa³brzychu, Œwidnicy, Dzier-
¿oniowie, Szczawnie Zdroju, Boguszowie-
Gorcach, Jedlinie Zdroju i G³uszycy stanowi¹
cenne Ÿród³o praktycznych informacji, które
z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy
opracowywaniu programów biblioterapeu-
tycznych.

Zwiêz³y przegl¹d zagranicznych doœwiad-
czeñ w zakresie organizacji funkcjonowania
bibliotek obs³uguj¹cych seniorów, jak i po-
trzebê pedagogizacji spo³eczeñstwa w zakre-
sie pozytywnego do nich nastawienia (np.
poprzez w³¹czanie ich w aktywne ¿ycie spo-
³eczne) odnaleŸæ mo¿na w artykule Renaty
Aleksandrowicz.

Publikacjê zamyka artyku³ Katarzyny Wo-
dniak. Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie
dotycz¹ce korzyœci p³yn¹cych dla kobiet
z lektury miesiêcznika „Cienie i Blaski” pod-
da³a ona analizie 275 losowo wybranych ma-
³ych narracji wydrukowanych na jego ³amach
w latach 1995–1999. Podobieñstwa i ró¿nice
na linii czytelniczka-bohaterka stanowi¹ t³o
do rozwa¿añ nad terapeutycznymi walorami
wspó³czesnych baœni dla doros³ych.

Recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê
ze wzglêdu na aktualnoœæ oraz wieloaspekto-
woœæ prezentowanych w niej zagadnieñ.
Z pewnoœci¹ bêdzie ona ciekaw¹ lektur¹ in-
spiruj¹c¹ do poszukiwania nowych rozwi¹-
zañ oraz podejmowania dzia³añ wzbogacaj¹-
cych metodykê postêpowania w zakresie te-
rapii i doradztwa z u¿yciem tekstu literackie-
go. Ze wzglêdu na wysok¹ wartoœæ meryto-

SPRAWOZDANIA I OCENY



SZKO£A SPECJALNA 4/2005316

ryczn¹ oraz niezwykle du¿¹ przydatnoœæ
praktyczn¹, publikacjê tê polecam nie tylko
osobom zwi¹zanym ze œrodowiskiem biblio-
tekoznawczym i biblioterapeutycznym, ale
wszystkim tym, którym bliskie jest budowa-
nie dostêpnego osobom niepe³nosprawnym
spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.

Danuta Gorajewska

Erich Dauzenroth: JANUSZ KOR-
CZAK – ¯YCIE DLA DZIECI. Wyd.
WAM, Kraków 2005, ss. 184.

Pomimo up³ywu czasu postaæ Janusza
Korczaka, nazywanego Starym Doktorem,
jest wci¹¿ interesuj¹ca, a dla wielu badaczy
wrêcz fascynuj¹ca. Jego osoba, postawa, idea,
jak¹ prezentowa³, nadal stanowi¹ inspiracjê
dla powstaj¹cych stowarzyszeñ czy instytucji
naukowych. Pisane s¹ te¿ liczne rozprawy
naukowe, bardzo czêsto o interdyscyplinar-
nym charakterze, eseje literackie odnosz¹ce
siê do idei, której by³ wierny do koñca ¿ycia.
Powstaj¹ sztuki teatralne i rozwija siê twór-
czoœæ filmowa. Na ca³ym œwiecie, nawet
w Brazylii, jego imieniem nazywane s¹ szko-
³y, szpitale, domy dziecka, zak³ady naukowe
i uniwersyteckie katedry, zwane ,,korcza-
kowskimi”.

Wydaje siê, ¿e w³aœnie pod tym k¹tem naj-
trafniej bêdzie rozpatrywaæ omawian¹ ksi¹¿-
kê. Dauzenroth zastanawia siê, dlaczego Kor-
czak g³êboko tkwi w œwiadomoœci wspó³cze-
snych spo³eczeñstw, na czym polega ten fe-
nomen, dlaczego wci¹¿ powraca do niego
i jego idei wielu badaczy, pisarzy, artystów
i twórców szeroko rozumianej kultury. Dla-
czego ma to tak du¿e znaczenie w³aœnie dziœ.

Otó¿ w dobrze dokumentowanych wywo-
dach spotykanych na ³amach ksi¹¿ki, nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na te zagadnienia.
Z rozwa¿añ autora wynika, ¿e takiej odpo-
wiedzi byæ nie mo¿e. A to dlatego, ¿e Kor-
czak by³ zbyt skomplikowan¹ osobowoœci¹,
wielkim myœlicielem, wychowawc¹, pedago-
giem i wreszcie, jak symbolicznie okreœla siê,
„cichym bohaterem XX wieku”. Chocia¿
w rzeczywistoœci cichym nie by³ i w dalszym

ci¹gu nie jest. Wci¹¿ pozostaje pedagogiem
tak wielkiej miary, ¿e nawet wspó³czeœnie,
gdy dysponujemy stosunkowo du¿¹ wiedz¹
na jego temat, bardzo trudno rozpatrywaæ je-
go osobê pod jednym k¹tem i przedstawiæ
jednoznaczn¹ ocenê.

Janusz Korczak – ¿ycie dla dzieci – to ksi¹¿ka
niezmiernie ciekawa, odkrywcza i zarazem
pouczaj¹ca. Osadzona zosta³a w g³êbokich re-
aliach historycznych, ale jej podstawowe w¹t-
ki odnosz¹ siê do wspó³czesnoœci i tego, co
my mo¿emy zaadaptowaæ do naszych cza-
sów z bogatej spuœcizny Korczakowskiej. Jest
te¿ pewnego rodzaju polemiczna, byæ mo¿e
nawet kontrowersyjna. Mo¿na postawiæ pyta-
nie: w czym tkwi owa polemicznoœæ ksi¹¿ki?
Otó¿ Erich Dauzenroth pisze, ¿e Korczak mi-
mo ¿e mia³ pochodzenie ¿ydowskie, zawsze
czu³ siê Polakiem. Zwi¹zany by³ z polsk¹ kul-
tur¹, Polskê uwa¿a³ za swoj¹ ojczyznê, a War-
szawê za swoje ukochane miasto. By³ spoloni-
zowany, czêsto ubolewa³, ¿e œwiat tak niewie-
le wie o Polsce i tak ma³o zna Polaków, nawet
tych wielkich i zas³u¿onych dla ludzkoœci.
Z drugiej strony dodawa³, ¿e w Polsce, jako
¯yd, doznawa³ wielu przykroœci.

Pomimo tego, ¿e przed drug¹ wojn¹ œwia-
tow¹ kilka razy by³ w Palestynie, nigdy nie
sta³ siê zwolennikiem syjonistycznych idei,
wówczas tak modnych wœród inteligencji ¿y-
dowskiej na ca³ym œwiecie. Jego ojczyzn¹ by-
³a Polska i dziœ nie ma równie¿ ¿adnych w¹t-
pliwoœci, ¿e Korczak by³ wielkim polskim pa-
triot¹, kocha³ Polskê, ludzi, zw³aszcza dzieci,
niezale¿nie od tego, jakiej by³y narodowoœci.
Zawsze mówi³, ¿e najwiêkszej i najbardziej
czu³ej opieki potrzebuj¹ dzieci samotne, osie-
rocone, te, które by³y dzieæmi niczyimi.

Gdy szed³ razem ze swoimi dzieæmi
w swoj¹ i ich ostatni¹ drogê do Treblinki,
szed³ dumnie, robi³o to du¿e wra¿enie na hi-
tlerowskich oprawcach. I to w³aœnie oni pyta-
li: ,,Kim jest ten cz³owiek?”. Dla wielu mo¿e
byæ to ironi¹ losu, ale pomimo up³ywu lat, to
pytanie jest wci¹¿ aktualne. Dziœ trudno jest
nam jednoznacznie powiedzieæ, kim by³ Kor-
czak. Jego myœli i idee nie s¹ tylko symbolem,
ale staj¹ siê ponadczasowe, wci¹¿ wydoby-
wamy z nich nowe wartoœci, które wspó³cze-
œnie nabieraj¹ nowego znaczenia, s¹ nowym
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blaskiem w naszych czasach, gdy pomoc
s³abszym, zw³aszcza dzieciom, ma tak istotne
znaczenie. Gdy miliony dzieci na œwicie po-
trzebuj¹ pomocy i œmieræ wci¹¿ zbiera boga-
te dzieciêce ¿niwo.

Z Korczakowskiej idei wychowania i opie-
ki nad dzieckiem, szeroko analizowanej
i omawianej na ³amach ksi¹¿ki, dowiaduje-
my siê, jak wielkie znaczenie dla dzieci maj¹
te wartoœci, których tak chêtnie siê wyzbywa-
my. Chodzi tu o znaczenie w wychowaniu
fascynacji, niespodzianek czy czêsto niezwy-
k³ych prze¿yæ. Chodzi te¿ o stawianie celów
i zadañ ju¿ w dzieciñstwie, aby póŸniej w ¿y-
ciu doros³ym ³atwiej by³o mo¿na ¿yæ. Kor-
czak wielokrotnie powtarza³, ¿e u ka¿dego
dziecka zawsze trzeba znaleŸæ coœ dobrego,
pozytywnego, coœ co go uskrzydli.

Równoczeœnie ostrzega³, ¿e w wychowa-
niu nigdy nie mo¿e byæ ¿adnych schematów
i sztywnych regu³, bo ka¿dy cz³owiek, zw³a-
szcza ten w wieku dzieciêcym, jest inny. Za-
wsze ostrzega³ przed ferowaniem jedno-
znacznych wyroków, kategorycznych os¹-
dów, bezkrytycznym przyjmowaniem norm,
nawet tych, które uwa¿ane by³y za spraw-
dzone i uniwersalne. Sta³ na stanowisku, ¿e
wszyscy winniœmy siê k³aniaæ przed najwiêk-
sz¹ tajemnic¹, jak¹ by³ cz³owiek. Korczak
twierdzi³, ¿e ka¿de dziecko ma swój œwiat
marzeñ, uciech, ducha, którego nikt nie zna,
jest on bowiem niemo¿liwy do poznania, po-
mimo ludzkiej wiedzy i wrêcz wyuczonej
perfekcji.

Autor, w oparciu o doœwiadczenia wycho-
wawcze Korczaka i bogaty materia³ zbierany
g³ównie w Polsce, Niemczech i Izraelu, daje
pewn¹ przes³ankê na przysz³oœæ. Na tej pod-
stawie stwierdza i uzasadnia, ¿e w wielu wy-
padkach dzieje siê zupe³nie inaczej ni¿ wyo-
bra¿a³ to sobie Korczak, ¿e popadamy w nie-
wyobra¿alny i nie zawsze zasadny sza³ ujed-
nolicania wszystkiego i niewyobra¿alnej per-
fekcji. Totalne planowanie, w tym tak¿e
w sferze wychowania, zdawaæ by siê mog³o
najbardziej racjonalnego, nie daje ¿adnych,
nawet najmniejszych, szans na dzieciêce fa-
scynacje, niespodzianki, oczekiwania. Ma to
równie¿, chocia¿ mo¿e nieco mniejsze odnie-
sienie, do doros³ych. To sprawia, ¿e gdy na-

wet zdarzy siê, zarówno dzieciom, jak i doro-
s³ym, prze¿ywaæ coœ niezwyk³ego, jesteœmy
tym zaskoczeni, skonsternowani i nie zawsze
wiemy, jak siê zachowaæ.

Na ³amach ksi¹¿ki spotykamy siê z czaso-
pismem ,,Szko³a Specjalna”, wydawanym
w Polsce od 1924 r. Autor zna to czasopismo,
które pomog³o mu w badaniach i docieka-
niach Ÿród³owych i historycznych. Przypo-
mnijmy, ¿e Korczak zwi¹zany by³ ze ,,Szko³¹
Specjaln¹”. Na jej ³amach podejmowa³ pro-
blemy wychowawcze zwi¹zane z dzieæmi
i m³odzie¿¹. Jego odpowiedzi oraz pedago-
giczne sugestie by³y czêsto polemiczne i nie
zawsze podoba³y siê nauczycielom czy wy-
chowawcom.

W 1937 r. w Bazylei (Szwajcaria) ukaza³a
siê wydana w jêzyku niemieckim praca Kor-
czaka Obserwacje jednego przypadku. ,,Szko³a
Specjalna” na swoich ³amach po raz pierw-
szy omówi³a j¹ i przybli¿y³a polskiemu czy-
telnikowi. Praca by³a polemiczna, uwzglê-
dnia³a problem onanizmu u dorastaj¹cych
ch³opców. Korczak podejmowa³ to zaga-
dnienie z punktu widzenia medycznego, pe-
dagogicznego i wychowawczego – by³ leka-
rzem. Na ówczesne czasy pogl¹dy te by³y
nies³ychanie nowatorskie. Do dziœ jest to za-
gadnienie trudne w problematyce wycho-
wawczej i niezbyt chêtnie podejmowane
przez wychowawców, lekarzy czy nauczy-
cieli. Czasopismo przybli¿y³o tê problematy-
kê znacznie wczeœniej, ni¿ ukaza³o siê t³u-
maczenie pracy.

Ze wspó³czesnego punktu widzenia mo¿-
na powiedzieæ, ¿e Korczak by³ nie tylko od-
danym dzieciom wychowawc¹, opiekunem,
lekarzem, twórc¹ nowych idei pedagogicz-
nych, ale tak¿e mened¿erem. Umia³ prowa-
dziæ wielk¹ instytucjê wychowawcz¹, groma-
dziæ fundusze, aby mog³a ona funkcjonowaæ,
co wówczas – jak i dziœ – wcale nie jest ³atwe.
Umia³ te¿ przyznawaæ siê do swoich pora¿ek
wychowawczych. Pisa³, ¿e spoœród jego wy-
chowanków w póŸniejszym ¿yciu tylko nie-
liczni byli z³odziejami, prostytutkami czy te¿
byli s¹dzeni za ³amanie prawa. 

Ksi¹¿ka Ericha Dauzenrotha jest prac¹ bar-
dzo ciekaw¹, napisan¹ jêzykiem jasnym,
przejrzystym i zrozumia³ym. Znacznie wzbo-
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gaca nasz¹ wiedzê nie tylko o Januszu Kor-
czaku, ale tak¿e o ludziach, z którymi siê spo-
tyka³, o czasach, w których ¿y³, o problemach
wychowawczych, które maj¹ bezpoœredni
i poœredni zwi¹zek z ide¹ Korczakowsk¹ we
wspó³czesnym œwiecie. Jest historyczna, pe-
dagogiczna i wspó³czesna zarazem.

Ludwik Malinowski

S³awomira Sadowska: KU EDUKACJI
ZORIENTOWANEJ NA ZMIANÊ
SPO£ECZNEGO OBRAZU OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH. Wyd. Edu-
kacyjne „AKAPIT”, Toruñ 2005, ss. 244.

„Fundamentem rozwa¿añ podjêtych
w pracy jest œwiadomoœæ spo³eczna o oso-
bach niepe³nosprawnych” – pisze S³awomira
Sadowska we wstêpie swojej ksi¹¿ki Ku edu-
kacji zorientowanej na zmianê spo³ecznego obra-
zu osób niepe³nosprawnych. Jest to obszerne
studium, w którym uwzglêdniono koncepcje
teoretyczne, wyniki badañ oraz wnioski po-
wsta³e w trakcie praktyki pedagogicznej au-
torki.

Pierwsza czêœæ pracy prezentuje refleksje
koncentruj¹ce siê wokó³ usytuowania osób
niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie. Warto
podkreœliæ, ¿e autorka wysz³a od ustaleñ ter-
minologicznych, które w wypadku wspo-
mnianego zakresu badañ s¹ jak najbardziej
wskazane, gdy¿ eliminuj¹ pojêcia i okreœlenia
stygmatyzuj¹ce, uwypuklaj¹ce deficyty tej
grupy osób. Niezwykle ciekawy i pobudzaj¹-
cy do zastanowienia jest rozdzia³ trzeci tej
czêœci, w której zanalizowano wizerunek
osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie,
prezentuj¹c stereotypy osób niewidomych,
g³uchych, niepe³nosprawnych fizycznie oraz
upoœledzonych umys³owo. Podkreœlono
w niej wp³yw mediów na kszta³towanie spo-
³ecznego wyobra¿enia o ludziach niepe³no-
sprawnych, jako tych potrzebuj¹cych pomo-
cy, bêd¹cych „tylko biorcami”.

W kolejnej czêœci kwestiê „obcoœci” cz³o-
wieka niepe³nosprawnego zarysowano z per-
spektywy, w której centralne miejsce zajmuje
szko³a. Omówiono w niej z³udnoœæ dzia³añ,

podejmowanych przez szko³y pod has³em in-
tegracji uczniów niepe³nosprawnych. Pro-
blem otwartoœci na zjawisko odmiennoœci
osób niepe³nosprawnych ukazano tutaj po-
przez zaprezentowanie postaw nauczycieli,
rodziców i uczniów wobec kszta³cenia inte-
gracyjnego oraz jêzykowy obraz osób niepe³-
nosprawnych w badanych grupach uczniów
i nauczycieli.

„Dla budowania dobrej integracji – jak pi-
sze S. Sadowska – konieczne jest poznanie,
czyli rozumienie, cz³owieka niepe³nospraw-
nego przez pe³nosprawnych cz³onków spo³e-
czeñstwa”. Dla nabycia tych kompetencji nie-
zbêdne s¹ w³aœciwe pomoce dydaktyczne,
a wœród nich odpowiednio opracowane
podrêczniki szkolne. Ich analizie poœwiêcono
trzeci¹ czêœæ ksi¹¿ki. Jak siê okazuje, tylko
nieliczne serie, np. Nowa Szko³a i Weso³a Szko-
³a, z uwag¹ traktuj¹ problem „innoœci”. Pomi-
mo tego, ¿e na tle wiêkszoœci podrêczników,
stanowi¹ one przyk³ad prezentowania do-
brze rozumianej integracji, to i w nich autor-
ka dostrzeg³a pewne uchybienia. Zazwyczaj
podrêczniki, jak i ca³e programy szkolne –
przytaczaj¹c Z. Kwieciñskiego – charaktery-
zuj¹ siê nietolerancj¹ strukturaln¹ wynikaj¹c¹
z determinantów spo³ecznych, ekonomicz-
nych, politycznych i kulturowych. Analiza
dokonana w ksi¹¿ce pokazuje, i¿ przekazy-
wane dzieciom treœci zazwyczaj stygmatyzu-
j¹ ich niepe³nosprawnych i chorych rówieœni-
ków. Tworzenie wizerunku niepe³nospraw-
nych, jako tych bezbronnych i potrzebuj¹cych
pomocy, przyczynia siê do wyodrêbnienia
ich ze wspólnoty. Zamiast postulowanej inte-
gracji mamy wiêc segregacjê.

W kontekœcie przedstawionych przez S.
Sadowsk¹ wyników badañ, spo³eczne wyo-
bra¿enie o niepe³nosprawnoœci jest daleko
ró¿ne od tego, jakiego oczekiwaliby sami nie-
pe³nosprawni. Po¿¹dana integracja, bêd¹ca
motorem rozwoju spo³ecznego myœlenia, bu-
dowana bywa na stereotypach, co powoduje,
i¿ staje siê pozorna. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do
zmiany tego stanu, gdy¿ tylko poczucie
wspólnoty rzeczywiœcie nie bêdzie segrego-
wa³o ludzi na pe³nosprawnych i niepe³no-
sprawnych.

Ma³gorzata Fedorowicz


