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Katarzyna Materny

Doros³oœæ i niepe³nosprawnoœæ
– doœwiadczenia autobiograficzne w narracjach.
Poszukiwania badawcze
Z³o¿onoæ ludzkiego dzia³ania z pewnoci¹ przekracza mo¿liwoci
poznawcze jednej dyscypliny, tym bardziej przekracza mo¿liwoci
jednej techniki badawczej. Nie roszcz¹c sobie pretensji do pe³nego
ukazania tego skomplikowanego zjawiska, warto podkreliæ dwa fundamentalne jego wymiary (biograficzny i interakcyjny), bez uwzglêdnienia których nie tylko nie jestemy w stanie zrozumieæ cz³owieka
jako istoty posiadaj¹cej biograficzny plan dzia³ania oraz interakcyjnych konsekwencji owego planu, ale równie¿ nie jestemy w stanie
formu³owaæ praktycznych czy choæby diagnostycznych wniosków.

M. Granosik

Doros³oœæ i niepe³nosprawnoœæ, a mo¿e po prostu pytanie o los cz³owieka,
o jego codzienne prze¿ycia, doœwiadczenia i sposoby reakcji na nie – to pole badawcze, które próbujê zg³êbiaæ, odwo³uj¹c siê do narracji osób z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. W swoich poszukiwaniach badawczych wykorzystujê badania autobiograficzne, które jak s¹dzê stwarzaj¹ niepowtarzaln¹ szansê na to, aby
spojrzeæ na osobê z jej w³asnej, subiektywnej perspektywy – nie tylko w kontekœcie
prywatnej historii ¿ycia, któr¹ ona tworzy – ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim –
swoistej autoprezentacji, która w czasie tej opowieœci powstaje. Autonarracje
bowiem to nie tylko proste relacje opisuj¹ce ¿ycie moich interlokutorów, ale te¿
obraz tego jak interpretuj¹ oni zapamiêtane fakty i towarzysz¹ce im emocje, zapis
aktywnego budowania przez te osoby w³asnej to¿samoœci.
Zatem zrozumienie sensu zawartego w autonarracjach, przes³añ, jakie konstruuj¹ badane przeze mnie osoby – to jeden z celów, jaki stawiam w prowadzonych przez siebie badaniach. Pomocne dla realizacji tego celu mo¿e byæ przyjêcie
za³o¿enia, ¿e osobowoœæ mo¿na analizowaæ na trzech poziomach:
– cech, które s¹ w znacznym stopniu wrodzone i odpowiedzialne za ogólne tendencje behawioralne, zaznaczaj¹ce siê w ró¿nych sytuacjach oraz wzglêdnie
trwa³e na przestrzeni ¿ycia;
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– na poziomie charakterystycznego stylu adaptacji – sposobu zmagania siê i podejmowania wyzwañ;
– na poziomie koncepcji siebie i narracyjnie okreœlonej to¿samoœci, czyli opowiadanej historii o sobie samym, o wydarzeniach ¿yciowych i w³asnej relacji ze
œwiatem (por. Oleœ, 2004, s. 197).
Analiza autonarracji zdecydowanie dotyczy poziomu trzeciego. Odnosi siê
ona, bowiem do œwiata jednostkowych znaczeñ nadawanych ¿yciu przez opowiadaj¹ce swoj¹ historiê osoby. Umo¿liwia wiêc zapoznawanie siê i porównywanie tematów stanowi¹cych w¹tek przewodni poszczególnych autonarracji,
odkrywanie sensów, jakie nadaj¹ swoim doœwiadczeniom moi rozmówcy, zaprezentowanie te¿ tego, w jakim stopniu panuj¹ oni nad swoim ¿yciem. Taka analiza
sprzyja zatem temu, by móc odkrywaæ osoby w kontekœcie wielu faktów
sk³adaj¹cych siê na swoiœcie komponowan¹ przez nie historiê w³asnego ¿ycia, poznawaæ fenomeny indywidualnego doœwiadczania i dzia³ania ujawniane przez
poszczególne osoby w ich autoprezentacjach.
Interesuje mnie w nich szczególnie wymiar tzw. Ja intencjonalnego, a zatem
tego, co wi¹¿e siê z selekcjonowaniem, ocenianiem, porz¹dkowaniem i integrowaniem doœwiadczeñ – to drugi poziom poznawania osobowoœci. W swoich poszukiwaniach badawczych chcê siê skupiaæ na motywacjach, jak i charakterystycznym dla danej osoby stylu adaptacji do sytuacji trudnych, sytuacji krytycznych,
na tym, w jaki sposób zmaga siê ona z autobiograficznymi punktami krytycznymi
w rozwoju to¿samoœci. Warto w tym miejscu wyjaœniæ, i¿ postrzegam te sytuacje,
u¿ywaj¹c terminologii C. Jaspersa (1990), jako sytuacje graniczne, sytuacje o charakterze transgresyjnym, które mog¹ stwarzaæ niepowtarzalne warunki do samopoznania, do aktualizowania drzemi¹cych w nas si³ i mo¿liwoœci, uruchamiania
naszego wewnêtrznego potencja³u.
Autonarracja to bardzo interesuj¹cy i z³o¿ony przedmiot badañ, jej analiza
pozwala bowiem dotkn¹æ, obserwowaæ osobê w myœleniu, dzia³aniu, w uczuciach, pozwala na poznanie tej osoby z jej subiektywnej perspektywy, poznanie
œwiata takim, jakim go widzi twórca, czyli podmiot tej narracji. Umo¿liwia rekonstrukcjê to¿samoœci podmiotu, ods³ania te¿ œwiat wartoœci oraz zakres i znaczenie
kontekstu spo³ecznego istotnego w procesie jej formowania.
Na znaczenie kontekstu spo³ecznego w biografii zwraca m.in. uwagê M. Granosik (2005), który podkreœla, ¿e tym, co spaja indywidualn¹ biografiê i spo³eczne
otoczenie, jest w³aœnie to¿samoœæ. Budowane przez jednostkê przekonanie o tym,
kim jestem dla siebie oraz kim jestem i kim chcê byæ dla innych to jej podstawa.
Autor ten, powo³uj¹c siê na Z. Krasnodêbskiego, wyjaœnia, ¿e: wszelkie poznanie jest
zapoœredniczone, tzn. o tym, kim jesteœmy, co jest dla nas wa¿ne zazwyczaj dowiadujemy
siê od innych lub opinia innych ma na tê wiedzê znacz¹cy wp³yw (Granosik, tam¿e, s. 356).
Zatem zarówno to¿samoœæ, jak i biografia to, mimo przejawów d¹¿enia do w³as-
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nej niepowtarzalnoœci i wolnoœci, produkt spo³ecznych interakcji, efekt oddzia³ywañ œrodowiskowych, chêci zaspokojenia podstawowej potrzeby uznania
spo³ecznego.
Analizuj¹c to stanowisko, nie sposób nie dostrzec, i¿ osoba, która konstruuje
w³asn¹ to¿samoœæ, doœwiadczaæ mo¿e ambiwalencji wynikaj¹cej z tego, i¿ nie jest
ona w stanie po³¹czyæ tych sprzecznych ze sob¹ potrzeb. Dochodzi tu bowiem do
spotkania trzech ró¿nych wartoœci: wolnoœci, potrzeby uznania i akceptacji oraz
bezpieczeñstwa - tych wartoœci, które najczêœciej w codziennym ¿yciu nie daj¹ siê
ze sob¹ pogodziæ. Œwiadomoœæ tego faktu implikowaæ mo¿e pytania o sens i mo¿liwoœci spo³ecznego wsparcia, jakiego mo¿na by czy te¿ nale¿a³oby udzielaæ
m³odym osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, wkraczaj¹cym w tzw. doros³e ¿ycie. Tym bardziej i¿ œwiat wspó³czesny, na co zwraca uwagê S. Krzycha³a,
zauroczony obecnie ide¹ wolnoœci i indywidualizmu porzuca tradycyjne wzorce
regulacji ¿ycia podporz¹dkowuj¹ce jednostkow¹ biografiê takim bastionom poczucia bezpieczeñstwa, jakimi do tej pory by³y wyraŸnie okreœlone normy i wzory zachowañ na rzecz relatywizacji wartoœci, braku wyraŸnych wzorców dzia³ania:
M³ode pokolenie wzrasta w warunkach permanentnej destabilizacji kulturowej i aksjologicznej, która nie sprzyja przyjmowaniu stabilnych i koherentnych samookreœleñ (2007, s. 228).
Zagadnienie kierowania w³asnym ¿yciem, troska o siebie nie jest te¿ ju¿ przedmiotem kszta³cenia – zak³ada siê, i¿ jest to wiedza powszechna, niewymagaj¹ca
instytucjonalnej nauki. W epoce lansowanego indywidualizmu ka¿dy wiêc sam
mo¿e i powinien projektowaæ w³asne ¿ycie.
Dla m³odych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ brak takich wyraŸnych drogowskazów, ale te¿ trudnoœci z odnajdywaniem sensu w tym tak skomplikowanym œwiecie, mog¹ rodziæ niepewnoœæ w³asnej pozycji, poczucie zagubienia,
poczucie braku wp³ywu na w³asne ¿ycie. ¯ycie w tzw. p³ynnej nowoczesnoœci
w wartkim i nieprzewidywalnym œrodowisku wymusza zatem d¹¿enie do to¿samoœci konsekwentnie niedookreœlonej i w istocie niemo¿liwej do okreœlenia. Podstawy, na których m³odzie¿ mog³aby opieraæ swoje plany ¿yciowe s¹ niepewne –
podobnie jak jej przysz³oœæ. Dlatego te¿ na co dzieñ balansuj¹c pomiêdzy zaspokojeniem potrzeby indywidualnej autonomii a poczuciem bezpieczeñstwa,
doœwiadczaæ ona mo¿e paradoksu niespe³nienia.
Widaæ to w analizowanych przeze mnie narracjach. M³ode osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, opowiadaj¹c o swoim ¿yciu, skupiaj¹ siê na tych doœwiadczeniach autobiograficznych, które mo¿na by uznaæ za istotne, krytyczne
w rozwoju ich to¿samoœci. Tematy, które poruszaj¹ to: ryzyko, œmieræ, choroba,
walka o siebie, przyjaŸñ, mi³oœæ, rodzina, szko³a i praca zawodowa. Opisywane
przez nie prze¿ycia oscyluj¹ wokó³ potrzeby akceptacji i wiêzi, poznawania w³asnych mo¿liwoœci, walki o niezale¿noœæ, doœwiadczania zagubienia, cierpienia,
bezradnoœci i lêku. W swoich autoprezentacjach wyraŸnie pokazuj¹ one, ¿e to,
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czego im najbardziej brakuje, co stanowi dla nich najwiêkszy dyskomfort, to brak
uznania i spo³ecznej akceptacji. Przenosi siê to na manifestowane w ich opowieœciach poczucie niskiej wartoœci i poczucie ograniczonego sprawstwa spo³ecznego.
Bardzo czêsto ujawniane w narracjach negatywne doœwiadczenia s¹ opisywane przez m³odzie¿ jako centralne, to one stanowi¹ punkt wyjœcia ich opowieœci
o prze¿ywaniu trudnoœci, zmaganiu siê z czymœ, co nieuchronne i czêsto zaskakuj¹ce, a co zmusza do wyraŸnego ustosunkowania siê. Co ciekawe, w swoich narracjach m³odzie¿ nie tylko opisuje siebie i swoje ¿ycie, sytuacje, jakich, na co
dzieñ doœwiadcza, ale te¿, co byæ mo¿e zaskakuje, podejmuje nad nimi refleksjê,
prezentuj¹c swój do nich komentarz. WyraŸnie te¿ poszukuje ona odpowiedzi na
podstawowe pytania dotycz¹ce tego, kim jestem? Jaki jest œwiat? Jakie w nim
miejsce zajmujê?
Z analizowanych przeze mnie do tej pory narracji wy³aniaj¹ siê cztery zasadnicze wymiary, w których mieszcz¹ siê poszczególne doœwiadczenia zwi¹zane
z budowaniem to¿samoœci, systemem wartoœci badanych osób, ich sposobem
¿ycia. Te podstawowe wymiary to:
– doznawanie – dzia³anie,
– pasywnoœæ – aktywnoœæ,
– konsolidacja – rozproszenie,
– poczucie sprawstwa – ograniczenie.
Wymiary te odzwierciedlaj¹ egzystencjalne doœwiadczenia moich rozmówców i w jakimœ sensie odpowiadaj¹ ich indywidualnemu poczuciu tego, co ich
okreœla, do czego d¹¿¹, ale te¿ i tego, przez co sami s¹ okreœlani.
Podsumowuj¹c moje rozwa¿ania chcia³abym jeszcze raz podkreœliæ, i¿ poznawanie osób w sytuacjach, w których one dzia³aj¹, czy te¿ bywaj¹ pasywne, w których wyznaczaj¹ sobie cele, oceniaj¹ i wartoœciuj¹, to bardzo pasjonuj¹ce zadanie.
Wymaga ono jednak œwiadomoœci tego, i¿ indywidualna biografia, bêd¹ca odbiciem indywidualnego biegu ¿ycia jest te¿ odzwierciedleniem spo³ecznych mo¿liwoœci
i spo³ecznych barier, które to zosta³y/nie zosta³y wykorzystane lub przezwyciê¿one przez
konkretn¹ osobê dziêki jej determinacji lub szczêœliwemu zbiegowi okolicznoœci (UrbaniakZaj¹c, 2005, s. 118). Refleksja zatem, któr¹ podejmujemy, odnosz¹c siê do poszczególnych autoprezentacji, powinna obejmowaæ namys³ nie tylko nad tym, jak
ludzie rozumiej¹ okreœlone zdarzenia i jak sobie z nimi radz¹, ale te¿ namys³ nad
uwarunkowaniami sytuacyjnymi, nad tym, na ile otoczenie spo³eczne przygotowuje te osoby do zmagania siê z rzeczywistoœci¹, do podejmowania codziennych
wyzwañ. Wa¿ne jest tu dostrzeganie obu planów ludzkiej egzystencji – tego jednostkowego, jak i wspólnotowego. Pod¹¿aj¹c tym tropem, warto zacytowaæ na
koniec zdanie dwu autorek M. Dziemianowicz i E. Kurantowicz, które podkreœlaj¹, i¿ to podwójne poznanie jednostkowego losu oraz spo³ecznych uwarunkowañ zarówno
opisywanych zdarzeñ, jak i ich interpretacji wydaje siê ogromn¹ wartoœci¹ badañ biogra-
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ficznych (2005, s. 109). Badania biograficzne pozwalaj¹ bowiem pedagogom na
uœwiadomienie sobie znaczenia szerokiego spojrzenia na ca³oœciowy sens podejmowanych przez nich dzia³añ, mog¹ te¿ ich zachêcaæ do stawiania pytañ o sens
i kierunki wychowania.
Materia³, który tu prezentujê, stanowi tylko wstêpn¹ próbê mierzenia siê
z rzeczywistoœci¹ narracji. Moje badania trwaj¹. Stawiam sobie kolejne pytania,
mierz¹c siê z zadaniem, które sobie postawi³am – zbli¿enia siê do sposobu postrzegania i rozumienia œwiata przez osoby z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
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Adulthood and disability
The autobiographical experiences in narrations

In the article, the author reflects on researching autobiographical experiences shared
by individuals with mild intellectual disability in their narrations on their lives. The text is
an attempt to underline the questions discovered during the efforts to study the subjective
reality of those researched and ways of creating it. The reflections presented in the article
refer to the integrative model of studying personality and concentrate on the various levels
of its cognition which eventually results in generating a frame for the authors own research interests.

Iwona Lindyberg

Pytanie o specyfikê systemu instytucjonalnego
wsparcia doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹

Warto przyjrzeæ siê wsparciu doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹ w ujêciu
systemowym, w którym jednym z centralnych pojêæ jest pojêcie sieci spo³ecznej.
Wed³ug Kemppa sieæ spo³eczna to ramy instytucjonalne, które pojedynczej osobie szukaj¹cej pomocy i wsparcia ofiarowuj¹ to, czego ona pod wzglêdem
spo³ecznym potrzebuje. Do zadañ takiej sieci nale¿y miêdzy innymi:
– udzielanie spo³ecznego wsparcia;
– ofiarowywanie ochrony i pomocy w obliczu zagro¿eñ i obci¹¿eñ;
– dostarczanie informacji;
– wsparcie instrumentalne;
– wsparcie materialne;
– pomoc w codziennych sytuacjach;
– zapewnienie mo¿liwoœci przynale¿noœci (za Speck, 2005).
Wed³ug K. Mrugalskiej system wsparcia spo³ecznego to zbiór rozwi¹zañ legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych dotycz¹cych celów, kompetencji, uprawnieñ i œwiadczeñ, które s¹ ze sob¹ powi¹zane funkcjonalnie, a tak¿e s¹ dostêpne
w sposób ci¹g³y i odpowiadaj¹cy zró¿nicowanym, a tak¿e zmieniaj¹cym siê w czasie
potrzebom osoby. Zdaniem autorki, celem nadrzêdnym tak definiowanego sytemu wsparcia osób niepe³nosprawnych jest „umo¿liwienie osobie niepe³nosprawnej przezwyciê¿ania ograniczeñ funkcjonalnych, pokonywania barier, na które
napotyka w œrodowisku fizycznym i spo³ecznym, rozwijania ca³ego potencja³u,
aby by³o dla niej mo¿liwe pe³ne uczestnictwo w g³ównym nurcie ¿ycie spo³ecznego i gospodarczego oraz osi¹gania jakoœci ¿ycia nie gorszej ni¿ przeciêtna jakoœæ
¿ycia pozosta³ych obywateli w danej spo³ecznoœci”(2006, s.143).
Wed³ug J. Mcknighta negatywne oddzia³ywanie systemu nale¿y dostrzegaæ
w tym, ¿e przez profesjonalne us³ugi powstaje stopniowo pogl¹d na œwiat, który
definiuje nasz¹ egzystencjê, jak i spo³eczeñstwo jako „seriê technicznych problemów”. Zdaniem autora systemy rozwijaj¹ przede wszystkim tendencjê do utrzymania siebie, tzn. do s³u¿enia samemu sobie, a w mniejszym stopniu ludziom (za
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Speck, tam¿e). Szans¹ na poradzenie sobie ze swoistego rodzaju ¿erowaniem sytemu na w³asnych klientach by³oby miêdzy innymi uproszczenie administracji
oraz d¹¿enie do wiêkszej efektywnoœci. Rzeczywistoœæ jest jednak taka, i¿ w instytucjach funkcjonuj¹cych w obrêbie systemu istnieje silna tendencja do koncentracji i globalizacji.
O. Speck zwraca uwagê na czynniki, które powoduj¹ koniecznoœæ wprowadzenia œrodków zapewnienia jakoœci systemom. Do tych czynników zalicza m.in.:
– wzrost organizacyjnego zró¿nicowania z³o¿onoœci ca³ego systemu pomocy;
– obecnoœæ nieprzejrzystych i myl¹cych organizacyjnych i biurokratycznych
uregulowañ oraz przepisów;
– s³aboœæ finansow¹ kas publicznych, a przez to redukcje œrodków, czy te¿ personelu;
– rosn¹ce znaczenie ekonomicznoœci – d¹¿noœæ do dostosowywania siê do wymagañ rynku (tam¿e).
K. Mrugalska wymienia miêdzy innymi nastêpuj¹ce aspekty, które w ocenie
systemów stanowi¹cych sieæ wsparcia dla osób niepe³nosprawnych musz¹ byæ
brane pod uwagê:
– otwartoœæ struktur i form w zakresie programowego i funkcjonalnego
wspó³dzia³ania;
– dro¿noœæ, która rozumiana jest jako mo¿liwoœæ p³ynnego przechodzenia
uczestników z jednej struktury do drugiej;
– istnienie takiej formy us³ug dla osób niepe³nosprawnych, która mia³aby charakter
wspieraj¹cy ¿ycie w integracji (2006).
Wed³ug autorki kluczow¹ spraw¹ jest równie¿ zmiana podejœcia do renty socjalnej, tak aby jej fakt nie wyklucza³ osoby niepe³nosprawnej z mo¿liwoœci korzystania z instytucji i instrumentów rynku pracy oraz poprawy w³asnym wysi³kiem
swojej sytuacji. Wydaje siê, i¿ system wsparcia osób niepe³nosprawnych, który
w rzeczywistoœci zaspokaja³by potrzeby osób niepe³nosprawnych musia³by byæ
oparty na idei rehabilitacji œrodowiskowej (comminity based rehabilitation) i nie powinien bazowaæ tylko na wsparciu instytucjonalnym.
Wed³ug T. Majewskiego (1997, s.105) rehabilitacja œrodowiskowa polega na
przeniesieniu realizacji programu rehabilitacji danej osoby niepe³nosprawnej
z murów placówki rehabilitacyjnej do jej naturalnego œrodowiska spo³ecznego
i w³¹czaniu we wsparcie osoby niepe³nosprawnej nie tylko instytucji, które zajmuj¹ siê pomoc¹ spo³eczna czy rehabilitacj¹.
System wsparcia bowiem, bêd¹cy systemem rehabilitacji œrodowiskowej, charakteryzowaæ siê powinien nastêpuj¹cymi cechami:
– jest to system staraj¹cy siê zaspokoiæ w miarê mo¿liwoœci wszystkie potrzeby
osoby niepe³nosprawnej;
– jest to system w³¹czaj¹cy w rehabilitacjê osoby niepe³nosprawnej cz³onków jej
rodziny;
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– jest to system w³¹czaj¹cy w rehabilitacjê ca³e œrodowisko, a zw³aszcza organizacje pozarz¹dowe i religijne;
– jest to system w³¹czaj¹cy w rehabilitacjê w³adze lokalne (zob. Majewski, 1997).
Warto zadaæ sobie pytanie, jaki model wsparcia odzwierciedla obecny system
wsparcia doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹. Stosuj¹c typologiê zaproponowan¹ przez Bradleya mo¿emy mówiæ o trzech modelach wsparcia: modelu instytucjonalnym, modelu konsumenckim (rehabilitacyjnym) oraz modelu indywidualnego wspierania (uczestnictwa). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przejœcie z jednego
modelu do nastêpnego zwi¹zane by³o ze zmian¹ paradygmatu w postrzeganiu
osób niepe³nosprawnych (za Firkowska-Mankiewicz, 2006).
A. Firkowska-Mankiewicz twierdzi, i¿ stajemy jako spo³eczeñstwo przed faktem zmiany paradygmatu wynikaj¹cego z ery deinstytucjonalnej na ten bêd¹cy
efektem ery uczestnictwa. W centrum zainteresowania w koncepcji indywidualnego wspierania znajduje siê osoba niepe³nosprawna nie tyle jako klient, ale jako
pe³nosprawny obywatel, a miejscem, w którym taka osoba mieszka i potrzebuje
wsparcia „jest nie zak³ad czy specjalna placówka, umieszczona choæby w otwartym œrodowisku, ale w³asny dom, szko³a w s¹siedztwie i pobliski zak³ad pracy”
(tam¿e, s. 17).
W Polsce wsparcie instytucjonalne adresowane do doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹, a odnosz¹ce siê w swojej istocie do ram instytucjonalnych, ma swoje
umocowanie w wielu aktach prawnych. Najwa¿niejsze z nich to:
– Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku;
– Ustawa o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku;
– Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.
Ka¿da z ustaw okreœla w inny sposób dzia³ania nakierowane na wsparcie doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹, a tym samym w ró¿norodny sposób okreœlana jest misja placówek maj¹cych prawne umocowanie w powy¿szych ustawach.
Przedstawienia wymaga sposób definiowania dzia³añ adresowanych w myœl
tych ustaw do osób niepe³nosprawnych i charakterystyka specyfiki funkcjonowania instytucji w obrêbie tego systemu, ale takich, które mieszcz¹ siê w œrodowisku
otwartym.
W Ustawie o ochronie zdrowie psychicznego w odniesieniu do osób z niepe³nosprawnoœci¹ u¿ywany jest termin oparcie spo³eczne. Owo oparcie spo³eczne rozumiane jest tu przede wszystkim jako:
– podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnego
i aktywnego ¿ycia;
– organizowanie w œrodowisku spo³ecznym pomocy ze strony rodziny, innych
osób, grup, organizacji spo³ecznych instytucji;
– udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych œwiadczeñ.
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Instytucj¹ przeznaczon¹ dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ wymienian¹ w powy¿szej ustawie jest Œrodowiskowy Dom Samopomocy. W ustawie jest bowiem
zapis, i¿ jednostki organizacyjne i inne podmioty dzia³aj¹ce na podstawie ustawy
o pomocy spo³ecznej organizuj¹ na obszarze swojego dzia³ania oparcie spo³eczne
w postaci us³ug w ŒDS.
W Ustawie o pomocy spo³ecznej w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych (tak
jak i innych grup potrzebuj¹cych wsparcia) u¿ywany jest termin pomoc spo³eczna.
Termin ten rozumiany jest tu nie jako instytucja polityki spo³ecznej pañstwa, ale
jako dzia³ania nakierowane na potrzebuj¹cych. Pomoc spo³eczna odnosi siê wiêc
tu do realizacji przede wszystkim nastêpuj¹cych celów:
– wspierania osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb;
– umo¿liwienia ¿ycia osobom i rodzinom w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci cz³owieka;
– podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ¿yciowego usamodzielnienia siê
osób i rodzin oraz ich integracji ze œrodowiskiem.
W Ustawie o pomocy spo³ecznej znajduj¹ swoje umocowanie nastêpuj¹ce formy
wsparcia instytucjonalnego osób niepe³nosprawnych: Domy Pomocy Spo³ecznej,
mieszkania chronione oraz Œrodowiskowe Domy Samopomocy, Dzienne Domy
Pomocy i Kluby Samopomocy, traktowane tu jako tzw. oœrodki wsparcia.
Œrodowiskowe Domy Samopomocy s¹ jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, s¹ organizowane, prowadzone i finansowane
na zasadach okreœlonych w powy¿szej ustawie, która z kolei odsy³a do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawnie Domów
Pomocy Spo³ecznej. W zamyœle ustawodawcy ŒDS-y maj¹ byæ oparciem spo³ecznym dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepe³nosprawnoœci intelektualnej maj¹ powa¿ne trudnoœci w ¿yciu codziennym, zw³aszcza w kszta³towaniem swoich kontaktów z otoczeniem. Pierwotnie Œrodowiskowe Domy
Samopomocy by³y kluczowym elementem systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niewymagaj¹cymi izolacji.
W Ustawie o rehabilitacji zawodowej, spo³ecznej i zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych terminem opisuj¹cym spo³eczne wsparcie jest (jak ³atwo przewidzieæ) pojêcie rehabilitacji spo³ecznej oraz rehabilitacji zawodowej. W powy¿szej ustawie s¹
one definiowane przede wszystkim poprzez cele do realizacji. Tak wiêc rehabilitacja spo³eczna i zawodowa w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych polegaæ
powinna miêdzy innymi na:
– umo¿liwieniu osobom niepe³nosprawnym uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym;
– wyrabianiu zaradnoœci osobistej i pobudzaniu aktywnoœci spo³ecznej osoby
niepe³nosprawnej;
– wyrabianiu umiejêtnoœci samodzielnego wype³niana ról spo³ecznych;
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– likwidacji barier, w szczególnoœci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu siê i dostêpie do informacji;
– kszta³towaniu w spo³eczeñstwie w³aœciwych postaw i zachowañ sprzyjaj¹cych
integracji z osobami niepe³nosprawnymi.
W powy¿szej ustawie znajduj¹ umocowanie takie formy wsparcia instytucjonalnego osób niepe³nosprawnych, jak: Warsztaty Terapii Zajêciowej oraz
Zak³ady Aktywizacji Zawodowej. Placówki te obok turnusów rehabilitacyjnych
okreœlane s¹ w ustawie jako formy wspomagaj¹ce proces rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osoby niepe³nosprawnej. Warsztaty Terapii Zajêciowej powstaj¹
w Polsce od 1992 roku na mocy Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób
niepe³nosprawnych z dnia 9 maja 1991 roku. Obecnie Warsztaty dzia³aj¹ na mocy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 roku oraz przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie Warszatów Terapii Zajêciowej.
Warsztat jest jednostk¹ wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo, która
stwarzaæ ma osobom niezdolnym do podjêcia pracy mo¿liwoœæ rehabilitacji
spo³ecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejêtnoœci
niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia. WTZ musi mieæ w³asn¹ strukturê organizacyjn¹ i zasady dzia³alnoœci. Warsztat nie jest jednak jednostk¹ wyodrêbnion¹
prawnie, a tylko funkcjonuje jako czêœæ struktury jednostki organizacyjnej.
Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajêciowej mog¹ byæ osoby, które ukoñczy³y
16. rok ¿ycia (w praktyce zdarza siê to jednak bardzo rzadko), z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci (umiarkowanym lub znacznym, a wiêc s¹ to osoby
zakwalifikowane jako ca³kowicie lub czêœciowo niezdolne w danym momencie
do pracy) i ze wskazaniem do terapii zajêciowej. Nie ma tu ¿adnych ograniczeñ co
do stopnia i rodzaju niepe³nosprawnoœci czy schorzenia.
Zak³ady Aktywnoœci Zawodowej powsta³y zaœ jako instrument rehabilitacji
zawodowej oraz spo³ecznej i zosta³y wprowadzone do polskiego porz¹dku prawnego za pomoc¹ wymienionej ju¿ przez mnie Ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.
Aktem wykonawczym do przepisu ustawy odnosz¹cego siê do ZAZ-ów jest Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie
Zak³adów Aktywnoœci Zawodowej. Na podstawie art. 29 tej¿e Ustawy powiat, gmina
oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spo³eczna, której statutowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych,
mo¿e utworzyæ wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo jednostkê i uzyskaæ dla
niej statut ZAZ-u.
Warto zadaæ sobie pytanie o to, jaki model wsparcia odzwierciedla obecny
polski system wsparcia doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹. Istnienie bowiem
w œrodowisku ró¿norodnych placówek oferuj¹cych wsparcie terapeutyczne
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i rehabilitacyjne osobom niepe³nosprawnym niew¹tpliwie jest przejawem zmian,
ale œwiadczy te¿ o realizowaniu w praktyce modelu typowo konsumenckiego/rehabilitacyjnego, w którym nie tyle zwiêkszanie jakoœci ¿ycia osoby wspomaganej jest priorytetem, co realizowanie us³ug i programów. Zgadzam siê z A.
Firkowsk¹-Mankiewicz, i¿ powinniœmy mniej myœleæ o tym, by konstruowaæ
specjalne programy i aplikowaæ je w specjalnie zaplanowanych placówkach,
a w wiêkszym stopniu wspieraæ ludzi tam, gdzie mieszkaj¹.
Pozwolê sobie teraz na podzielenie siê pewnymi refleksjami wynikaj¹cymi
z mojej wieloletniej pracy w Warsztacie Terapii Zajêciowej, a wiêc placówce funkcjonuj¹cej w ramach istniej¹cego systemu wsparcia doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹. Refleksje te s¹ pewnym wycinkiem obrazu dotycz¹cego wsparcia
instytucjonalnego, ale myœlê, i¿ œwiadczyæ mog¹ o pewnej dysfunkcjonalnoœci systemu. System znalaz³ powszechne uznanie raczej na zasadzie „lepsze coœ ni¿
nic”, gdy¿ po latach posuchy w instytucjonalnych formach wsparcia doros³ych
osób z niepe³nosprawnoœci¹ pojawi³a siê w tym obszarze jakaœ oferta. To, co daje
siê wed³ug mnie zauwa¿yæ w powy¿szym systemie, to nastêpuj¹ce jego cechy:
• Fikcyjnoœæ (pozornoœæ) z³udzenia
Istot¹ zró¿nicowania instytucji wsparcia jest ponoæ odrêbnoœæ zwi¹zana z odmiennymi cechami i zadaniami wsparcia, co z kolei jest wynikiem „umocowania”
danej placówki w dokumentach ustawodawczych. W praktyce jednak osoby korzystaj¹ce ze wsparcia w ró¿nych placówkach s¹ kwalifikowane w oparciu o bardzo zró¿nicowane kryteria, np. orzeczenie o okreœlonym stopniu niepe³nosprawnoœci, dochód w rodzinie czy wskazanie do terapii zajêciowej, czêsto niemaj¹ce
nic wspólnego z profilem danej placówki. Pozornoœæ dzia³añ pomocowych polega miêdzy innymi na tym, ¿e do poszczególnych placówek trafiaj¹ osoby, które do
nich w ogóle trafiaæ nie powinny. Tak wiêc np. do Œrodowiskowych Domów
Samopomocy (w myœl Ustawy o Pomocy Spo³ecznej do tzw. oœrodków wsparcia) trafiaj¹ osoby dobrze rokuj¹ce na podjêcie pracy na otwartym czy chronionym rynku pracy. Osoby te powinny uzyskiwaæ wsparcie raczej w takich placówkach jak
WTZ czy ZAZ, poniewa¿ placówki takie nastawione s¹ (w zamyœle ustawodawcy)
w³aœnie na aktywizacjê zawodow¹. Do WTZ-ów trafiaj¹ czêsto jednak osoby bardzo s³abo funkcjonuj¹ce w otwartym œrodowisku, niemaj¹ce szans na pracê lub
wrêcz w ogóle niezdolne do samodzielnej egzystencji. Osoby takie w myœl ustawodawcy powinny trafiaæ do Klubów Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
czy te¿ ŒDS-ów – placówek, które z za³o¿enia nie s¹ nastawione na aktywizacjê zawodow¹ i „wypuszczanie” osób niepe³nosprawnych na rynek pracy. W praktyce
mamy wiêc do czynienia z dzia³aniami pozorowanymi i fikcyjnymi, które daj¹
z³udzenie profesjonalizacji i mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb osób niepe³nosprawnych korzystaj¹cych ze wsparcia w tych placówkach.
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Z fikcyjnoœci¹ i pozornoœci¹ zaspokajania potrzeb wi¹¿e siê równie¿ nastêpna
cecha, któr¹ jest:
• Brak dro¿noœci
Dobrym przyk³adem trudnoœci z przechodzeniem z jednej struktury pomocowej do drugiej jest realizacja w praktyce zapisu (rozdz. 3, art. 10a) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej i zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych. W myœl powy¿szego zapisu Ustawy Rada Programowa w WTZ dokonuje okresowej (nie rzadziej
ni¿ co trzy lata) kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osi¹gniêtych przez
niego postêpów w rehabilitacji, uzasadniaj¹cych:
1) podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
2) potrzebê skierowania osoby niepe³nosprawnej do oœrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej, ze wzglêdu na brak postêpów
w rehabilitacji i z³e rokowania co do mo¿liwoœci osi¹gniêcia postêpów uzasadniaj¹cych podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej
rehabilitacji;
3) przed³u¿enie uczestnictwa w terapii ze wzglêdu na:
a) pozytywne rokowania co do przysz³ych postêpów w rehabilitacji, umo¿liwiaj¹cych podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy;
b) okresowy brak mo¿liwoœci podjêcia zatrudnienia;
c) okresowy brak mo¿liwoœci skierowania osoby niepe³nosprawnej do
oœrodka wsparcia.
Przeprowadzanie oceny jest obowi¹zkiem Warsztatu, a z indywidualnymi
ocenami poszczególnych uczestników Rady Programowej w WTZ-ach musz¹ zapoznaæ struktury, od których zale¿¹ na poziomie miasta, powiatu czy gminy.
System w praktyce nie dzia³a, poniewa¿ dla osób nie rokuj¹cych szans na pracê
ani na rehabilitacjê zawodow¹ w „oœrodkach wsparcia” brakuje miejsc, a Rady
Programowe w Warsztatach broni¹ siê przed obiektywn¹ ocen¹ (a raczej podzieleniem siê wynikami tej oceny) ró¿nymi zabiegami, co wynika z lêku przed utrat¹
uczestników, a tym samym utrat¹ pieniêdzy, które „id¹ za uczestnikiem”.
• Rozbudowany system kontroli
System wsparcia nie dzia³a równie¿ dlatego, i¿ istnieje rozbudowany system
kontroli zewnêtrznej dzia³añ profesjonalistów. System ten promuje ujednolicenie
procedur i powtarzalnoœæ (a przez to przewidywalnoœæ ) samego przedmiotu kontroli. Spotka³am siê np. z wymuszaniem podczas kontroli na pracownikach
instytucji realizacji zapisów ustawowych w okreœlony (tzn. narzucony przez kon-
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troluj¹cych) sposób, co jest niezgodne z istot¹ zapisu – ustawodawca wymienia
np. dokumentacjê, jaka ma byæ prowadzona w placówce, ale daje wolnoœæ i niezale¿noœæ, a tym samym mo¿liwoœæ wyboru sposobów realizacji. Kontroluj¹cy niejednokrotnie wymuszaj¹ okreœlony sposób prowadzenia dokumentacji czy organizacji pracy w danej placówce, poniewa¿ jest to dla nich wygodny sposób
przyjêty w ocenie dzia³añ podejmowanych w danej placówce. Przede wszystkim
umo¿liwia kontroluj¹cym porównywanie placówek miêdzy sob¹. W wielu placówkach panuje doœæ sztywny sposób rozumienia realizacji rehabilitacji spo³ecznej czy zawodowej i d¹¿enie do „wydajnoœci” w tym zakresie.
• Formalizacja i biurokratyzacja
W poszczególnych placówkach mamy te¿ czêsto do czynienia z rozbudowan¹
formalizacj¹, a przez to z brakiem elastycznoœci i spe³nianiem oczekiwañ kierownictwa lub organów kontroluj¹cych i nadzoruj¹cych pracê danej instytucji. Ta
rozbudowana biurokratyzacja powoduje, i¿ „wype³nianie papierów” jest wartoœci¹ o wiele bardziej cenion¹ przez pe³ni¹cych funkcje kierownicze i przez kontroluj¹cych, ni¿ praca z potrzebuj¹cymi wsparcia. I ta wartoœæ jako taka jest czêœci¹
kultury organizacyjnej w wielu placówkach. Niew¹tpliwie mo¿e byæ to czynnik
determinuj¹cy w pewien sposób negatywne oddzia³ywanie kultury organizacyjnej nie tylko na samych pracowników uwik³anych w instytucjonaln¹ codziennoœæ, ale przede wszystkim wp³ywaj¹cy na same osoby z niepe³nosprawnoœci¹.
To negatywne oddzia³ywanie skutkowaæ mo¿e miêdzy innymi: tendencj¹ do
zamykania siê, blokowaniem nowych orientacji, utrwalaniem raz sprawdzonych
sposobów dzia³ania czy brakiem elastycznoœci (por. Steinmann, Schreyogg, 1995;
Czerska, 2003).
• Uprzedmiotowienie, czyli pu³apka rehabilitacji
Wszystkie wy¿ej wymienione czynniki powoduj¹, i¿ w instytucjach wsparcia
czêsto mamy do czynienia ze swoistego rodzaju zniewoleniem – jest to zniewolenie przez pracê, rehabilitacjê czy te¿ pomoc spo³eczn¹. W wielu placówkach realizowane s¹ programy aktywizuj¹ce, które maj¹ byæ dowodem na operatywnoœæ
podmiotów, a tym samym maj¹ byæ miernikiem efektywnoœci dzia³añ podejmowanych wobec podopiecznych. Niestety czêsto zdarza siê tak, i¿ nie s¹ one reakcj¹
czy odpowiedzi¹ na indywidualne zapotrzebowanie, ale wynikiem operatywnoœci i zapobiegliwoœci podmiotów zdobywaj¹cych fundusze. Zdarza siê wiêc, ¿e
poszukuje siê niepe³nosprawnych do udzia³u w jakimœ projekcie, po to, aby wydaæ pieni¹dze ju¿ zdobyte dla jakiejœ hipotetycznej grupy niepe³nosprawnych.
Wydaje siê, i¿ obecnie w Polsce mamy w odniesieniu do wsparcia doros³ych
osób z niepe³nosprawnoœci¹ nadal do czynienia z modelem rehabilitacyjnym.
U pod³o¿a funkcjonowania obecnego systemu le¿y bowiem przekonanie, i¿
niepe³nosprawnych powinno siê wspieraæ w wyspecjalizowanych placówkach.
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Paradoks polega tu na tym, i¿ sami niepe³nosprawni s¹ traktowani przez system
albo jako klienci pomocy spo³ecznej (musz¹ wiêc spe³niæ wymogi podyktowane
przez Ustawê o pomocy spo³ecznej) albo traktowani s¹ jako ewentualni kandydaci do
pracy (musz¹ wiêc spe³niæ wymogi podyktowane Ustaw¹ o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych), a wiêc osoby, które musz¹ dowieœæ swojej przydatnoœci do aktywnoœci zawodowej. Wydaje siê, i¿ zamiast
ci¹g³ego dopasowywania ludzi do programów i stawiania im zadañ oraz formu³owania celów wsparcia (a raczej rehabilitacji lub pomocy), które nie wynikaj¹
z rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoœci osoby, powinniœmy w wiêkszym stopniu
tworzyæ sieæ wsparcia nieformalnego oraz d¹¿yæ do uzdrowienia obecnie funkcjonuj¹cej sieci spo³ecznej.
Opisane przeze mnie cechy systemu wskazuj¹ równie¿ na znaczny deficyt indywidualnego podejœcia, skutkuj¹cego równie¿ miêdzy innymi dominacj¹ programu wsparcia/rehabilitacji nad osob¹ niepe³nosprawn¹, pomijaniem indywidualnych celów i ¿yczeñ osoby wspomaganej oraz brakiem respektu dla
autonomicznoœci i niezale¿noœci osób niepe³nosprawnych. Wszystko to sankcjonuje w moim mniemaniu tradycyjny (medyczny) model niepe³nosprawnoœci,
czyni¹cy z osoby niepe³nosprawnej przedmiot (obiekt) dzia³añ naprawczych.
Zmieni³y siê tylko priorytety w owych dzia³aniach.
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A question for the peculiarity of institutional supporting system
of adults with intellectual disability
The article deals with the problem of institutional supporting of adults with intellectual
disability. The variety of special institutions offering a support in rehabilitation and therapy
appears with no doubt the indicate of changes. Anyway it still remains conumer/rehabilitation model in which the increase of the quality of life is not the priority, but simply the task
of realizing schedules and services. Furthermore, the system seems to be characterized by
fiction, outward, lack of permeability and formality that eventually effects in objectifying
intellectually disabled and dismisses the model of participation and partnership.

El¿bieta M. Minczakiewicz

Wsparcie spo³eczne niepe³nosprawnych
w drodze ku doros³oœci

[

] Nie ma ¿adnego zdarzenia, zjawiska,

s³owa ani myli, których sens nie by³by wieloraki [...]

Gilles Deleuze



Wsparcie spo³eczne – jak pisze J.B. Prins (2004) jest konceptualnym metakonstruktem o ró¿nych komponentach. Mo¿na uznaæ je za jedn¹ z po¿¹danych i powszechnie oczekiwanych form pomocy ludziom bêd¹cym w trudnej sytuacji ¿yciowej (por. Schaefer, 1957; Sêk, 1998). Jest ono czymœ w rodzaju buforu dla
negatywnych skutków stresu ¿yciowego i krytycznych wydarzeñ bezpoœrednio
obci¹¿aj¹cych zarówno pojedynczego cz³owieka, jak równie¿ jego otoczenie (np.
jego najbli¿sz¹ rodzinê) (por. Caplan, 1963, 1964; Lazarus, 1980, 1986). Mo¿na je
traktowaæ jako pewien rodzaj interakcji, który charakteryzuje siê tym, ¿e:
– w dynamicznym uk³adzie interakcji wspieraj¹cej (coping) mo¿na wyró¿niæ osobê udzielaj¹c¹ wsparcia (osobê wspieraj¹c¹) oraz otrzymuj¹c¹ wsparcie (osobê
wspieran¹);
– celem interakcji wspieraj¹cej jest spowodowanie u obydwu jej „lustrzanych”
kontrahentów (dawcy i biorcy), wzajemnego (chocia¿ czasem w ró¿nym stopniu autentycznego, za¿y³ego i trwa³ego) zbli¿enia siê ich do siebie, umo¿liwiaj¹cego wzajemne poznawanie, ukazywanie sobie nawzajem wspólnych
celów, podejmowanie prób przezwyciê¿ania zaistnia³ych trudnoœci i szukania
sposobów na odzyskanie równowagi psychicznej i radoœci ¿ycia;
– w toku interakcji dochodzi do wymiany informacji, g³ównie wymiany natury
emocjonalnej (np. œmiech, radoœæ, rozpacz) oraz doœwiadczeñ, wymiany instrumentów dzia³ania (nieco innych wi¹¿¹cych siê z osob¹ obdarowuj¹c¹, a innych zwi¹zanych z osob¹ obdarowywan¹), cementuj¹cych zaistnia³e zwi¹zki
i za¿y³oœci miêdzy uczestnikami tak definiowanych relacji spo³ecznych;
– obustronna wymiana relacji miêdzy uczestnikami tego swoistego aktu spo³ecznego, zachodz¹cego pomiêdzy ofiaruj¹cym wsparcie a przyjmuj¹cym je, mo¿e
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przybieraæ ró¿ny, a wiêc materialny (np. rzeczowy, konkretny) lub te¿ niematerialny (np. czysto psychologiczny) charakter.
W ujêciu graficznym sytuacja wydaje siê byæ prosta: osoba wspieraj¹ca O1
kieruje sw¹ pomoc do wybranej osoby oczekuj¹cej wsparcia O2, a zatem: O1→ O2.
Nakreœlony wektor obrazuje relacjê jednokierunkow¹ miêdzy udzielaj¹cym
wsparcia a otrzymuj¹cym je. Jest on zwrócony w kierunku oczekuj¹cego wsparcia
O2, który mo¿e faktycznie oczekiwaæ wsparcia, ale mo¿e go (z ró¿nych powodów) wcale nie chcieæ, ani te¿ nie potrzebowaæ. Rozwijaj¹c ten w¹tek dyskusji,
mo¿e siê okazaæ, ¿e nawet osoby niepe³nosprawne w sytuacji oferowanego im
wsparcia, mog¹ bardzo ró¿nie reagowaæ. Jedne bêd¹ wdziêczne osobom wspieraj¹cym, a inne w sytuacji obdarowywania wsparciem pozostan¹ obojêtne, oburzone, a nawet agresywne. St¹d wniosek, ¿e w ka¿dej sytuacji, w której zaistnieje
okolicznoœæ s³u¿enia innym, trzeba mieæ dok³adne rozeznanie w zakresie ich
potrzeb, indywidualnego nastawienia i oczekiwañ co do rodzaju i rozmiaru
wsparcia i pomocy. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e osoby niepe³nosprawne wyraŸnie zwracaj¹ siê o udzielenie im wsparcia i pomocy, ale wœród nich mog¹ byæ i takie, które
z racji swej nieœmia³oœci (a czêsto niewiedzy lub wstydu), nie wiedz¹ jak o tê,
czasem niezbêdn¹ im, pomoc siê zwróciæ. Jak o ni¹ poprosiæ, w jaki sposób o ni¹
zadbaæ, by nie sprawiaæ wra¿enia nachalnego intruza lub cwaniaka. Jak siê zachowaæ, aby w razie czyjejœ odmowy nie czuæ siê upokorzonym, ani te¿ nie odczuwaæ
za¿enowania z racji absorbowania kogoœ swoimi, czasami zbyt osobistymi problemami (Sêk, 1986; Sowa, 2004; Lazarus, 1980, 1986; Caplan, 1964; Wegner, 1990).
Bior¹c pod uwagê spo³eczny aspekt omawianego zjawiska, pragnê dodaæ, ¿e
o wsparciu spo³ecznym mówimy na ogó³ wówczas, gdy pomiêdzy jednostk¹ potrzebuj¹c¹ wsparcia a mog¹c¹ go udzieliæ, nastêpuje nie tylko bliska za¿y³oœæ stosunków, ale tak¿e otwartoœæ i bezpoœrednioœæ. Czasami trudna sytuacja cz³owieka
oczekuj¹cego wsparcia, prowokuje i wyzwala u niego reakcje parali¿uj¹cego strachu,
a nawet agresji. Problem – jak siê okazuje – nie nale¿y ani do ³atwych spo³ecznie,
ani emocjonalnie. Ka¿dy przyk³ad historii losów ludzkich wymaga indywidualnego i racjonalnego podejœcia oraz przemyœlanego dzia³ania.
W sytuacji osób niepe³nosprawnych, niezale¿nie od miejsca ich przebywania
i sprawowanej nad nimi opieki, wsparcie spo³eczne przybiera na ogó³ charakter
kompleksowy. Udzielaj¹cymi go mog¹ byæ zarówno osoby fizyczne, jak te¿ instytucje tworz¹ce wspólny program w budowanej sieci wsparcia. Sieæ wsparcia
spo³ecznego mo¿na tworzyæ w ramach najbli¿szej rodziny, grona przyjació³
i krewnych, w ramach wolontariatu (uœciœlaj¹c – w gronie wolontariuszy podejmuj¹cych sw¹ dobrowoln¹ pos³ugê wobec potrzebuj¹cych pomocy), grona specjalistów (np. lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów czy
pracowników socjalnych), jak równie¿ w ramach instytucji lub stowarzyszeñ, podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz osób potrzebuj¹cych (zarówno pe³no-, jak te¿ niepe³nosprawnych, ludzi niedostosowanych spo³ecznie, zagubionych, nieporadnych ¿yciowo, chorych lub samotnych).
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Rozwa¿aj¹c problem wsparcia spo³ecznego, przypomnê, ¿e istot¹ dobrze pojêtego wsparcia jest przede wszystkim bezinteresownoœæ, takt i kultura bycia,
wzajemne zaufanie ludzi do siebie, znajomoœæ natury i autentycznych potrzeb
drugiego cz³owieka, umiejêtnoœæ doboru rodzaju i formy oczekiwanej przez kogoœ pomocy. Zauwa¿my przy tym, ¿e wsparcie spo³eczne mo¿e spe³niaæ swoje zadanie jedynie wówczas, gdy osoby pozostaj¹ce w sieci wsparcia czuj¹ siê w pe³ni
bezpiecznie, pewnie i komfortowo. Podstaw¹ efektywnoœci wsparcia spo³ecznego
z jednej strony jest osi¹gany stan równowagi psychicznej i poczucie zadowolenia
zarówno u obdarowuj¹cego, jak te¿ u obdarowanego wsparciem, z drugiej natomiast trwa³oœæ obopólnych, szczerych, a jednoczeœnie satysfakcjonuj¹cych efektów zaistnia³ych relacji, cementuj¹cych i utrwalaj¹cych wiêzi miêdzy nimi.
Jakoœæ wsparcia spo³ecznego w sytuacji ka¿dego cz³owieka, a w szczególnoœci
niepe³nosprawnego, obarczonego czy to fizyczn¹, czy te¿ intelektualn¹ niepe³nosprawnoœci¹, zale¿y od wielu predykatorów, które wyraŸnie polaryzuj¹ siê b¹dŸ
to wokó³ osoby oczekuj¹cej wsparcia, b¹dŸ wokó³ osoby go udzielaj¹cej. Patrz¹c
na tê kwestiê z perspektywy osoby udzielaj¹cej wsparcia spo³ecznego,
chcia³abym zwróciæ uwagê na kilka czynników, które w omawianym temacie
wydaj¹ siê byæ bardzo istotne. Do nich zaliczy³abym takie, jak: œwiadomoœæ stanu
potrzeb cz³owieka, któremu zamierzamy oferowaæ sw¹ bezinteresown¹ pomoc
czy wsparcie, œwiadomoœæ stanu jego woli i budowanego obrazu siebie jako osoby
(czy to pe³nosprawnej czy obarczonej niepe³nosprawnoœci¹), pe³na dyskrecja,
umiejêtnoœæ wyra¿ania w³aœciwej postawy wobec osoby oczekuj¹cej wsparcia
i œrodowiska, w którym przebywa, ¿yczliwoœæ, otwartoœæ i naturalnoœæ zachowañ
wobec osoby wspieranej, wrodzony takt osobisty, kultura bycia, empatia, pe³na
zadowolenia i bezwarunkowa gotowoœæ do bezinteresownego udzielania jej
wsparcia, pozytywny stosunek do osoby, której udzielamy wsparcia, sposób jej
traktowania i odnoszenia siê do niej jako osoby potrzebuj¹cej pomocy.
Bior¹c pod uwagê perspektywê osoby oczekuj¹cej wsparcia i przyjmuj¹cej je,
za podstawowe predykatory uzna³am m.in. takie, jak: reakcje tej¿e osoby na oferowany jej przez innych rodzaj pomocy, jej postawa wobec osoby udzielaj¹cej
wsparcia, rozumienie wagi udzielanego jej wsparcia, sposób wyra¿ania swego zadowolenia z oferowanego jej wsparcia, z rodzaju budowanych i utrzymywanych
relacji z oferuj¹cym (b¹dŸ oferuj¹cymi) jej wsparcie, sposób okazywania swego
stosunku do osoby udzielaj¹cej wsparcia.
Wsparcie spo³eczne, jakiego udzielamy osobie potrzebuj¹cej, wydaje siê
pe³niæ funkcjê predykatora modyfikuj¹cego tak jej osobiste, dotychczasowe ¿ycie,
jak równie¿ ¿ycie jej najbli¿szych. Nabiera ono szczególnego znaczenia w ka¿dej
trudnej sytuacji, a tak¹ wydaje siê byæ sytuacja doros³ych osób niepe³nosprawnych, bêd¹cych pensjonariuszami domów pomocy spo³ecznej, które w tym opracowaniu uczyni³am szczególnym podmiotem, a zarazem obiektem zainteresowania. Osoby te czêsto do¿ywotnio zdane na pomoc innych (np. opiekunów czy
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rehabilitantów) z pewnoœci¹ zas³uguj¹ na uwagê. To na ich przyk³adzie chcia³am
ukazaæ podjêty, czêsto problematyczny w¹tek, ich nie³atwej egzystencji.
Przygl¹daj¹c siê poszczególnym etapom rozwoju cz³owieka w tzw. biegu ¿ycia ,
zauwa¿y³am, i¿ paralelnie do niego pojawia siê potrzeba wsparcia z zewn¹trz.
St¹d i samo wsparcie spo³eczne bêdzie mia³o inny charakter w przypadku ma³ego
dziecka, a inny w sytuacji cz³owieka doros³ego. Mo¿e ono – jak siê okazuje – mieæ
charakter wsparcia poœredniego (np. wsparcie matki w sytuacji zagro¿enia ci¹¿y)
b¹dŸ bezpoœredniego, udzielanego konkretnemu cz³owiekowi pocz¹wszy od jego
narodzin do póŸnej doros³oœci). Na ogó³ wsparcie spo³eczne przebiega na co najmniej trzech istotnych p³aszczyznach funkcjonalnych, st¹d te¿ daje siê wyró¿niæ:
– wsparcie emocjonalne – polegaj¹ce na tym, ¿e osoba potrzebuj¹ca wsparcia
otrzymuje od osób wspieraj¹cych czytelne komunikaty o zapewnieniu z ich
strony uczucia mi³oœci, szacunku i przywi¹zania, czy te¿ gotowoœci do utrzymywania kontaktu towarzyskiego i niesienia jej pomocy itp.;
– wsparcie instrumentalne (nazywane te¿ rzeczowym) – polegaj¹ce na dostarczaniu pomocy materialnej (np. odzie¿, ¿ywnoœæ, bi¿uteria, czasopisma i inne
drobiazgi), czy te¿ œwiadczeniu us³ug (np. pielêgniarskich, rehabilitacyjnych
czy kosmetycznych);
– wsparcie informacyjne – polegaj¹ce na udzielaniu wa¿nych informacji, ró¿nego rodzaju porad, które mog¹ pomóc osobie wspomaganej w rozwi¹zywaniu
osobistych, czêsto trudnych b¹dŸ wa¿nych dla niej kwestii zdrowotnych lub
¿yciowych (por. Sowa, 2004; Lazarus, 1986; Caplan 1963).
Bior¹c pod uwagê wczeœniej nakreœlone t³o problemu wsparcia spo³ecznego,
w tym miejscu chcia³abym odwo³aæ siê do kilku przyk³adów wyników badañ, którymi objête zosta³y osoby z diagnoz¹ niepe³nosprawnoœci, na sta³e przebywaj¹ce
w kilku domach pomocy spo³ecznej (dalej bêdê pos³ugiwaæ siê skrótem DPS), zlokalizowanych na terenie Ma³opolski, Œl¹ska i Podkarpacia. Badaniami objêto
ogó³em 107 osób, tj. 39 (36,45%) kobiet oraz 68 (63,55%) mê¿czyzn w wieku od 19
do 45 lat, w tym 33 (30,84%) osoby z kalectwem fizycznym (np. z garbem lewo- lub
prawostronnym, brakiem lub niedokszta³ceniem koñczyn górnych lub dolnych,
w tym d³oni, stóp i palców, brakiem ma³¿owiny usznej b¹dŸ ga³ki ocznej, z rozszczepem nosa, podniebienia i wargi) oraz towarzysz¹c¹ dysfunkcj¹ narz¹du
ruchu, 27 (25,24%) osób psychicznie chorych (np. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne i depresja), 32 (29,9%) osoby z zespo³em Downa oraz 15 (14,02%) osób
z objawami wielopostaciowego mózgowego pora¿enia dzieciêcego. Wœród miesz-

Terminem bieg ¿ycia okrelam czas przebiegu ¿ycia ka¿dej jednostki ludzkiej od poczêcia do jej
mierci (patrz: rys. 1 oraz tablica 1). Kiedy uczestnicz¹c w wyk³adzie prof. A. Jaczewskiego
us³ysza³am cytat, którego sens chyba doæ dobrze ujmuje wykonany przeze mnie rysunek, który
opatrzy³am sentencj¹ nawi¹zuj¹c¹ do koncepcji psychospo³ecznego rozwoju cz³owieka Daniela
Levinsona (1986): Cz³owiek na ka¿dym etapie swojego rozwoju jest inny. Jakim bêdzie w ostatecznoci, zale¿y od zadatków i hojnoci natury oraz efektów jego wychowania.

Wsparcie spo³eczne niepe³nosprawnych w drodze ku doros³oci

27

kañców DPS-ów by³o 26 (24,3%) osób nieposiadaj¹cych najbli¿szej rodziny, 42
(39,25%) osoby okazjonalnie utrzymywa³y kontakty z bli¿sz¹ lub dalsz¹ rodzin¹.
Czas pobytu pensjonariuszy w DPS-ie mieœci³ siê w przedziale od 5 do 31 lat.

Rys. 1. Etapy rozwoju cz³owieka

Tablica 1. Ery i fazy rozwoju cz³owieka od narodzin po kres jego ¿ycia

-4) 1

Wiek ¿ycia od 022 lat
Od 17-22 lat
OKRES PRZEJCIA DO WCZESNEJ
DOROS£OCI
W wieku 29 lat
wstêpowanie w wiat doros³ych
W wieku 33 lat
wchodzenie w lata trzydzieste
W wieku 40 lat
kulminacja wczesnej doros³oci
W wieku 45 lat
OKRES PRZEJCIA DO
WIEKU REDNIEGO
W wieku 50 lat
wstêpowanie w wiek redni
W wieku 55 lat wchodzenie
w lata piêædziesi¹te
W wieku 60 lat
kulminacja wieku redniego
W wieku 65 lat
OKRES PRZEJCIA DO PÓNEJ
DOROS£OCI

DZIECIÑSTWO
I DORASTANIE
Faza nowicjatu
Faza ¿ycia w wiecie
doros³ych

-4) 11

WCZESNA DOROS£OÆ

↓
↓
↓
↓

-4) 111

WIEK REDNI

↓
↓
↓
↓

-4) 18
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Wspomniane osoby z racji swego stanu zdrowia, rodzaju i stopnia diagnozowanej niepe³nosprawnoœci, korzysta³y z ró¿nych form oferowanego im wsparcia
spo³ecznego. St¹d celem badañ by³o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
• Czy i w jakim stopniu pensjonariusze domów pomocy spo³ecznej, w zale¿noœci od rodzaju i stopnia diagnozowanej u nich niepe³nosprawnoœci korzystaj¹
ze wsparcia spo³ecznego?
• Z jakiego rodzaju wsparcia spo³ecznego osoby te najczêœciej i najchêtniej korzystaj¹?
• Czy i w jakim stopniu oferowane im wsparcie spo³eczne spe³nia ich oczekiwania?
• Który z obszarów wsparcia spo³ecznego (emocjonalny, instrumentalny, informacyjny) w pe³ni zabezpiecza ich potrzeby?
• Czy i w jakim stopniu rodzaj diagnozowanej niepe³nosprawnoœci determinuje
gotowoœæ otoczenia do udzielania wsparcia spo³ecznego osobom badanym?
• Czy i w jakim stopniu osoby badane bywa³y zadowolone z rodzaju i form oferowanego im wsparcia spo³ecznego?
Badania w ramach przygotowywanych prac licencjackich zosta³y przeprowadzone latach 2008–2009. W badaniach zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego, której podstawê stanowi³y: obserwacja, wywiad i rozmowa ukierunkowana
oraz analiza dostêpnej dokumentacji dotycz¹cej zdrowia, indywidualnego rozwoju i postêpów leczenia oraz jakoœci funkcjonowania spo³ecznego interesuj¹cych nas pensjonariuszy DPS-ów. Badania – ze wzglêdu na czynnik wsparcia
spo³ecznego, jego brak lub niedostatek – przeprowadzono za pomoc¹ intencjonalnie opracowanego Kwestionariusza wsparcia spo³ecznego skierowanego do pensjonariuszy DPS-ów (w opracowaniu w³asnym – wzór do wgl¹du). Zosta³y przeprowadzone podczas tzw. „niedziel odwiedzinowych”. Mia³y postaæ naturalnej,
indywidualnej rozmowy na bliskie badanym, chocia¿ w ró¿nym stopniu im znane, tematy.
Uzyskane wyniki badañ - ze wzglêdów proceduralnych i narzuconych rygorów edytorskich - bêdê ujmowa³a w konwencji jakoœciowo postrzeganych zjawisk o charakterze spo³ecznym. Na wstêpie chcia³abym zaznaczyæ, ¿e wszyscy
pensjonariusze chêtnie podejmowali rozmowy z badaj¹cymi, bez wzglêdu na
p³eæ, wiek i rodzaj diagnozowanej niepe³nosprawnoœci. Pytani o samopoczucie
w sytuacji oferowanego im wsparcia spo³ecznego, dawali odpowiedzi ró¿ne,
czêsto jednak stereotypowe, niepe³ne i zdawkowe. W wielu wypowiedziach,
zw³aszcza osób z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu (w przewadze z norm¹ intelektualn¹), wyczuwa³o siê powœci¹gliwoœæ w s³owach i zachowaniach, a nawet ³zy.
Niewiele mówi³y o sobie i swoich potrzebach czy kontaktach. Osoby m³odsze (tj.
poni¿ej 25. roku ¿ycia), a tak¿e o niskim poziomie funkcjonowania spo³ecznego
(np. osoby z zespo³em Downa i schizofreni¹), pozostaj¹ce w roli otrzymuj¹cego
wsparcie spo³eczne, by³y z niego raczej zadowolone. Bywa³o jednak, ¿e te same

Wsparcie spo³eczne niepe³nosprawnych w drodze ku doros³oci

29

osoby, poddaj¹c siê wahaniom nastroju, okazywa³y wyraŸne niezadowolenie,
a nawet objawy agresji.
Na pytanie: z jakiego rodzaju wsparcia spo³ecznego osoby te korzystaj¹ najczêœciej, odpowiedzi by³y ma³o satysfakcjonuj¹ce. Najczêœciej oscylowa³y wokó³
toalety i pomocy w ubieraniu, asystowaniu w zajêciach warsztatowych i rekreacyjnych (np. zabawa taneczna, festyn, wyjazdy i pisanie listów do rodziców lub
krewnych b¹dŸ dziewczyny lub ch³opaka).
Na pytanie: czy i w jakim stopniu oferowane im wsparcie spo³eczne spe³nia
ich oczekiwania, 23 (21,49%) osoby badane da³y odpowiedŸ twierdz¹c¹. Pozosta³e
natomiast albo nie mia³y zdania, albo nie rozumia³y treœci pytania, b¹dŸ te¿ zwyczajnie – nie chcia³y udzieliæ na nie odpowiedzi. Na podstawie zebranego materia³u empirycznego ustalono, ¿e wiêkszoœæ pensjonariuszy DPS-ów (73 – 68,22% –
osoby) deklarowa³a korzystanie ze wsparcia instrumentalnego. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, a tak¿e niewydolne ruchowo, pomimo swej fizycznej
(w tym tak¿e sensorycznej) niepe³nosprawnoœci, czêœciej oczekiwa³y wsparcia
emocjonalnego. Oczekiwa³y kontaktów z ludŸmi z zewn¹trz, czêstszych odwiedzin, licz¹c na mo¿liwoœci podejmowania rozmów. WyraŸnie by³y zainteresowane polityk¹, a tak¿e ¿yciem spo³ecznym œrodowiska, wydarzeniami dnia codziennego, przyjazdem do miasta wa¿nych osobistoœci, spotkaniami z artystami
i goœæmi festiwalowymi, obecnoœci¹ grup muzycznych czy sportowych, wynikami meczów itp. Z wypowiedzi pensjonariuszy DPS-ów wynika, ¿e gotowoœæ do
udzielania wsparcia spo³ecznego im jako osobom niepe³nosprawnym, o wiele
czêœciej wykazywa³y kobiety ni¿ mê¿czyŸni. Ich zdaniem wsparcia spo³ecznego
czêœciej doznaj¹ osoby „³adne”, „grzeczne” i „zadbane”. Sporadycznie bywa ono
oferowane osobom z ciê¿kimi wadami fizycznymi (tj. osobom kalekim) oraz z zaburzeniami i wadami mowy. Zdaniem badanych w ofercie niesienia pomocy
i wsparcia spo³ecznego osobom niepe³nosprawnym bywaj¹ brane pod uwagê takie predykatory, jak: p³eæ, rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci, wiek, uroda oraz
sposób radzenia sobie w ¿yciu (np. „podlizywanie siê”). Dopiero w dalszej kolejnoœci bywaj¹ brane pod uwagê inne okolicznoœci (np. krztuszenie siê, atak
padaczki, wyraŸna proœba osoby niepe³nosprawnej o udzielenie jej konkretnej
pomocy – podanie basenu, picia, jedzenia lub czegoœ, co wypad³o z rêki, poczêstowanie s³odyczami).
Z obiegowych opinii, jak równie¿ uzyskanych przyk³adów badañ wynika, ¿e
rodziny oddaj¹ce swego niepe³nosprawnego cz³onka do DPS-u, czêsto ca³kowicie
„zapomina³y” o jego istnieniu, jego potrzebach kontaktu, szacunku i mi³oœci. Jedni z mieszkañców godzili siê z tym, inni natomiast, którym trudno by³o ten fakt
zaakceptowaæ, popadali w stan przygnêbienia i apatii, a nawet ciê¿kiej depresji.
Z badañ wynika, ¿e 21,5% (23 osoby) badanych za podstawow¹ potrzebê uznawa³o utrzymywanie kontaktu ze œrodowiskiem (np. z krewnymi, przyjació³mi
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i znajomymi). Na niewystarczaj¹cy stopieñ wsparcia ze strony rodzin
wskazywa³o 14,02% (15 osób) badanych (g³ównie z fizycznym kalectwem powypadkowym, obarczonych padaczk¹ oraz pora¿eniem koñczyn dolnych). Fakt odrzucenia spo³ecznego niepe³nosprawnego cz³onka rodziny przez najbli¿szych
pojawia³ siê czêsto w wypowiedziach osób z zespo³em Downa. Próby wsparcia
przez profesjonalistów lub organizacje wspólnotowe i wyznaniowe na terenie
DPS-u by³y pensjonariuszom zupe³nie nieznane. Udzielanie wsparcia spo³ecznego jednym, a pomijanie drugich, bywa³o niekiedy powodem zazdroœci i nieporozumieñ miêdzy pensjonariuszami. Objawy takie dotyczy³y zarówno kobiet, jak
te¿ mê¿czyzn. Deprywacja potrzeb spo³ecznych pensjonariuszy DPS-ów w sposób niekorzystny odbija³a siê na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz jakoœci ¿ycia duchowego. Objawami niezadowolenia z rodzaju i formy wsparcia
spo³ecznego u kobiet najczêœciej bywa³y: przyhamowania, a w skrajnych przypadkach depresja b¹dŸ agresja. U mê¿czyzn natomiast apatia, lepkoœæ emocjonalna,
czasami agresja s³owna lub objawy autoagresji, chêæ asystowania i pomocy przy
toalecie ob³o¿nie chorych (np. przewijaniu ich lub k¹pieli), przy karmieniu osób
z pora¿eniem koñczyn górnych lub spacerach osób poruszaj¹cych siê na wózkach
inwalidzkich. Stan, wynikaj¹cy z niezaspokojenia potrzeb religijnych i duchowych, wywiera³ wp³yw na jakoœæ i charakter wiêzi miêdzy mieszkañcami
DPS-ów, a tak¿e ich wiêzi z rodzin¹ i œrodowiskiem lokalnym.

Podsumowanie wyników badañ i wnioski
H. Sêk (1998) omawiane w opracowaniu wsparcie spo³eczne traktuje jako
swoisty rodzaj dynamicznie zmieniaj¹cych siê interakcji spo³ecznych. Podaje
wiele przyk³adów cech charakteryzuj¹cych wsparcie spo³eczne, bez których
cz³owiekowi, zw³aszcza niepe³nosprawnemu, zagubionemu w meandrach problemów dnia codziennego, trudno jest efektywnie funkcjonowaæ. Podjête badania dowiod³y, ¿e wsparcie spo³eczne w sytuacji osób niepe³nosprawnych przebywaj¹cych w DPS-ach jest dla nich niezwykle wa¿ne i potrzebne. Mog¹ go udzieliæ
nie tylko cz³onkowie rodzin, wolontariusze, wyspecjalizowani pracownicy socjalni danej placówki czy profesjonaliœci (np. lekarze, nauczyciele, instruktorzy zajêciowi, logopedzi b¹dŸ ró¿nego rodzaju terapeuci), ale te¿ sami pensjonariusze
DPS-sów (sami sobie) i to w ró¿nych okolicznoœciach, na ró¿nych szczeblach zaistnia³ych interakcji. Najwiêksze emocje wœród osób badanych wzbudza³ obszar
wsparcia instrumentalnego (rzeczowego), np. prezenty, modna odzie¿, bi¿uteria,
ksi¹¿ki, kolorowe czasopisma, s³odycze, kawa, drobne pami¹tki, zdjêcia oraz
obszar wsparcia emocjonalnego (np. wzajemne pocieszenie siê, wyjaœnienia,
perswazje). Najmniej popularnym obszarem wsparcia spo³ecznego okaza³o siê
wsparcie o charakterze informacyjnym. Je¿eli czasem jednak pojawia³a siê taka
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opcja, to informacje dotyczy³y najczêœciej porad lekarskich, propozycji kulturalnych, porad matrymonialnych, odwiedzin towarzyskich, wymiany adresów itp.
Na podstawie podjêtych badañ zarysowa³y siê nastêpuj¹ce uwagi i wnioski:
Oko³o 70% osób niepe³nosprawnych bêd¹cych pensjonariuszami DPS-ów
korzysta³o z ró¿nych form wsparcia spo³ecznego, chocia¿ niewiele ponad po³owa
z nich wykazywa³a z tego pe³ne zadowolenie. Niesiona pensjonariuszom
DPS-ów pomoc i wsparcie spo³eczne wydaj¹ siê mieæ istotne znaczenie dla ich samopoczucia oraz fizycznej i psychicznej kondycji, a tak¿e osi¹ganego przez nich
poziomu spo³ecznego funkcjonowania. Wsparcie spo³eczne osób niepe³nosprawnych pozostaj¹cych w DPS-sach zale¿y od wielu predykatorów (m.in. od p³ci
i wieku, urody, rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci oraz umiejêtnoœci w zakresie spo³ecznego funkcjonowania). Wsparcie spo³eczne jest predykatorem wielce
znacz¹cym dla dynamiki wiêzi spo³ecznych, bez których trudno jest funkcjonowaæ cz³owiekowi, niezale¿nie od jego p³ci, wieku, stopnia samodzielnoœci i niezale¿noœci osobistej oraz rodzaju i stopnia diagnozowanej u niego niepe³nosprawnoœci. Kontakty z rodzin¹ pochodzenia wywieraj¹ istotny wp³yw na
samopoczucie i budowany obraz siebie pensjonariuszy DPS-ów oraz ich ¿ycie
religijne i duchowe.
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Social support of the disabled on their way to growing-up
The article concerns various problems of social assistance related to the question of
functioning of adults with various kinds of disability. Social assistance is on one hand analyzed as a meta-category, containing many elements. On the other hand its seen as one of
the most wanted and expected forms of support for people in difficult life situations. It is
implemented in various interpersonal interactions. The reflection is exampled by the results of the research. The sample includes 107 people (among them 39 women and 68 men,
aged 19 to 45), diagnosed with disability and living in few social assistance shelters in three
polish voivodships. The research is based on a diagnostic survey method, including observation, interviews, focused discussion and an analysis of the documents regarding individual health, development, treatment progress and the quality of social existence.
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Edukacja uczniów mniej sprawnych ruchowo
jako czynnik zmiany spo³ecznej
– wci¹¿ niespe³nione zadanie

Pod koniec lat piêædziesi¹tych Talcott Parsons pisa³, ¿e szko³a z perspektywy
systemu spo³ecznego mo¿e byæ uznana za instytucjê s³u¿¹c¹ alokacji si³y roboczej
(za Szkudlarek, Œliwerski, 2000, s. 17), przystosowuj¹c¹ uczniów do wymogów systemu. Powiela ona istniej¹ce zale¿noœci spo³eczne, blokuj¹c ich szansê na pe³ne
i demokratyczne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, uniemo¿liwiaj¹c myœlenie
w kierunku dostosowania systemu do potrzeb ludzi. Tak rozumiana edukacja nie
pe³ni roli czynnika zmiany spo³ecznej, a jedynie ogranicza mo¿liwoœci uczniów
decydowania o ich w³asnym losie (tam¿e, s. 17). W koncepcji reprodukcji ekonomicznej systemu spo³ecznego poprzez system oœwiaty, najbardziej znani przedstawiciele tego nurtu Samuel Bowles i Herbert Gintis uwa¿ali, ¿e szko³y odzwierciedlaj¹ istniej¹ce stosunki spo³eczne. St¹d nie ma mowy o wk³adzie edukacji w rozwój równoœci spo³ecznej. Wrêcz przeciwnie, potwierdza ona nierównoœci, a tak¿e
istniej¹ce stosunki w³adzy (Melosik, 1995, s. 51). System edukacyjny jest integralnym sk³adnikiem reprodukcji istniej¹cej struktury klasowej spo³eczeñstwa (tam¿e,
s. 51). Edukacja pe³ni g³ównie rolê przystosowania uczniów (przysz³ych pracowników) do istniej¹cego rynku pracy, wykszta³caj¹c w nich niezbêdne umiejêtnoœci. Proces ten jest wzmacniany poprzez przekazywanie pogl¹dów w ramach
ukrytych programów nauczania, obejmuj¹cych te elementy ¿ycia szko³y, które
czyni¹ z niej szko³ê przysz³ego ¿ycia – ¿ycia podporz¹dkowanego istniej¹cym autorytetom, ich racjonalnoœci i ich interesom (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e, s. 18).
Ukryty program sprzyja kszta³ceniu uczniów, uznaj¹cych przypisywane im role
spo³eczne za naturalne i uzasadnione. Przedstawiona szko³a nie wype³nia roli
czynnika zmiany spo³ecznej. Jest tylko bezkrytycznym i bezrefleksyjnym odzwierciedleniem istniej¹cej struktury spo³ecznej.
Z kolei, zwolennicy teorii reprodukcji kulturowej, bêd¹c pod wp³ywem Pierre
Bourdieu, zak³adali, ¿e w spo³eczeñstwie wystêpuje uniwersalizacja kulturowych
arbitralnoœci grupy dominuj¹cej poprzez narzucanie arbitralnych znaczeñ (Melosik,
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tam¿e, s. 52). G³ówn¹ osi¹ tego procesu jest w³aœnie edukacja. Szko³a aktywnie
uczestniczy w procesie reprodukowania dominuj¹cej kultury (Szkudlarek, Œliwerski,
tam¿e, s. 19). W jej toku arbitralnoœci kulturowe grupy dominuj¹cej (Melosik, tam¿e,
s. 52) zostaj¹ narzucone wszystkim uczniom. Kultura dominuj¹ca tworzy p³aszczyznê odniesienia dla kultury szko³y – i co jest bardzo istotne – dla okreœlenia
aspiracji ¿yciowych m³odzie¿y i standardów ról spo³ecznych istotnych w procesie
tworzenia to¿samoœci (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e, s. 19). Jest ona przekazywana
jako obowi¹zuj¹ca dla wszystkich uczniów. Proces ten prowadzi do tworzenia
obszaru kultury wspólnej, tym samym do negacji kultury grup zdominowanych
i ich samych. Szko³a jest zatem miejscem przemocy symbolicznej (Melosik, tam¿e,
s. 52). Tworzy kulturê ciszy, sfery spo³ecznego milczenia, wycisza g³os kultur, które
nie zdoby³y pozycji dominuj¹cej (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e, s. 19). Ukrywaj¹c
stosunki si³y, które s¹ podstaw¹ jej mocy, dorzuca sw¹ w³asn¹ si³ê (tzn. si³ê czysto
symboliczn¹) do tych stosunków si³y. W tym sensie oœwiata, opieraj¹c siê na istniej¹cych stosunkach dominacji, wzmacnia je i stanowi w³aœnie ow¹ przemoc
symboliczn¹ (Sawisz, 1989, s. 70). Dokonuj¹c symbolicznej przemocy, tworzy definicjê spo³ecznego œwiata spójn¹ z interesami klasy dominuj¹cej (Szkudlarek,
Œliwerski, tam¿e, s. 20). Obowi¹zuj¹cy porz¹dek przedstawiany jest jako naturalny, a spo³eczne nierównoœci, jako s³uszne i nieuchronne. Przemoc stosowana jest
poprzez narzucanie, wpajanie, transmisjê. Ka¿de dzia³anie pedagogiczne jest
obiektywnie przemoc¹ symboliczn¹, opieraj¹c¹ siê na autorytecie pedagogicznym (Sawisz, tam¿e, s. 70). Dzia³alnoœæ pedagogiczna prowadzona jest tak d³ugo,
aby mog³a stworzyæ habitus, czyli system wzorców, które w okreœlonych sytuacjach s¹ zdolne do generowania okreœlonych praktyk (tam¿e, s. 70). Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê na fakt, ¿e szko³y faworyzuj¹ uczniów posiadaj¹cych kapita³ kulturowy dominuj¹cej grupy (Melosik, tam¿e, s. 52), przy czym zachowuj¹
siê tak, jakby wszystkie dzieci posiada³y równy do niego dostêp. Wystêpuje tu zjawisko potwierdzania wstêpnych nierównoœci poprzez ignorowanie ich (tam¿e,
s. 52). Nie ma tu miejsca dla innoœci, dla uczniów mniej sprawnych ruchowo czy
grup spo³ecznie marginalizowanych. Dokonuj¹c symbolicznej przemocy, skutecznie wycisza ich g³os. Kiedy szko³a nie stwarza mo¿liwoœci przekraczania istniej¹cych ograniczeñ, uczniowie odkrywaj¹, ¿e nie s¹ w stanie wykorzystaæ
swych zdolnoœci – odczuwaj¹ cierpienie. Cierpienie wywo³ane brakiem mo¿liwoœci dzia³ania (Freire, 2000, s. 69). Zatem wskazane wyzwolenie musi byæ praktyk¹
podejmowan¹ w grupie i z grup¹ rówieœnicz¹. Chcia³bym w tym miejscu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e specyfika indywidualnego nauczania czyni kontakty z grup¹
rówieœnicz¹ okazjonalnymi, sporadycznymi, odœwiêtnymi. Czêsto mo¿e to prowadziæ do zjawiska marginalizacji, a w konsekwencji do spo³ecznego wykluczenia m³odego cz³owieka (Przybylski, 2008, s. 67).
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Pojawia siê zatem pytanie o mo¿liwoœæ przeciwdzia³ania istniej¹cemu stanowi rzeczy, o strategiê wyzwolenia. Przedstawione procesy reprodukcji zosta³y zakwestionowane przez Henry Giroux i Petera McLarena. Utrzymywali oni, ¿e
w procesach tych nie ma miejsca dla oporu, wolnej woli, emancypacji (Pellicano,
za Melosik, tam¿e, s. 54). Twierdzili, ¿e szko³y nale¿y postrzegaæ jako instytucje
mo¿liwe do przekszta³cenia w demokratyczne sfery publiczne, gdzie obok przemocy wystêpuje opór, obok ideologii dominacji – ideologia opozycji, gdzie tworz¹
siê alternatywne kultury, daj¹ce podstawy identyfikacji dla to¿samoœci cz³onków
grup zdominowanych (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e, s. 25).
To w³aœnie opór stanowi punkt wyjœcia pedagogiki krytycznej. Kategoria ta
pojawia³a siê wczeœniej, ale rzadko i w pejoratywnym znaczeniu. Zachowania
nosz¹ce znamiona oporu by³y przedstawiane w pedagogice jako dewiacyjne.
Tymczasem opór by³ i jest wci¹¿ wszechobecny. P. McLaren analizuje go na
przyk³adzie zachowañ szkolnego b³azna. Typowe szkolne ma³powanie, posiada
w³aœnie swe emancypacyjne oblicze (Szkudlarek, 1992, s. 47), wskazuje na dokonywan¹ w ten sposób interpretacjê szkolnej przemocy w jêzyku kultury ulicy, na
stwarzanie swoistego pogranicza kulturowego, w jakim odbywa siê kszta³towanie to¿samoœci (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e, s. 26). Znaczenie emancypacyjne
tych zachowañ jest zwi¹zane z dokonuj¹cym siê procesem dekonstrukcji rzeczywistoœci szko³y, z braniem w nawias jej przemo¿nego wp³ywu. Rytua³ oporu zrywa z istniej¹cymi relacjami w³adzy i podleg³oœci, odziera dzia³ania nauczyciela
z atrybutów panowania (Szkudlarek, tam¿e, s. 47). Obowi¹zuj¹ce szkolne relacje
ulegaj¹ symbolicznemu odwróceniu. Zdaniem P. McLarena, kategoria odwrócenia symbolicznej inwersji, jest naczelnym wymiarem rytua³u oporu (tam¿e, s. 47),
który mo¿e stanowiæ pocz¹tek krytycznego myœlenia. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia wobec uczniów instytucjonalnie marginalizowanych, których
system oœwiatowy skutecznie wykluczy³ z ¿ycia szko³y.
Warto w tym miejscu zadaæ sobie pytanie, jak nauczanie indywidualne determinuje rozwój uczniów mniej sprawnych ruchowo? Jakie mog¹ byæ implikacje,
na skutek braku mo¿liwoœci obserwowania zachowañ szkolnego b³azna? Czy
brak mo¿liwoœci obserwowania szkolnego rytua³u oporu, procesu symbolicznego
odwrócenia szkolnych relacji nie ograbia niepe³nosprawnego ucznia z szansy
kszta³towania u niego krytycznego myœlenia?
Postrzegaj¹c edukacjê uczniów mniej sprawnych ruchowo jako czynnik
zmiany spo³ecznej, zasadnym dla dalszych rozwa¿añ jest zdefiniowanie pojêcia
i istoty niepe³nosprawnoœci oraz osadzenie problemu w teorii pedagogicznej.


W mojej ocenie wykluczenie spo³eczne ma dwa znaczenia: 1) niezdolnoæ do uczestnictwa w wa¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, tj. praca, nauka, kultura, polityka itp.; 2) kiedy jednostka odbiera brak tego uczestnictwa
jako nastêpstwo swej odmiennoci. W przypadku osób niepe³nosprawnych ruchowo ta niezdolnoæ ma pod³o¿e
motoryczne i czêsto mo¿e byæ odgórnie wymuszona. Przejawia wówczas znamiona opresji i deprywacji.
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W literaturze z zesz³ego stulecia dostrzegalny jest fakt wystêpowania pejoratywnie odbieranych obecnie okreœleñ typu inwalida, kaleka, cz³owiek z odchyleniami od normy. Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny definiuje inwalidê,
jako osobê, która czêœciowo lub ca³kowicie utraci³a zdolnoœæ do pracy b¹dŸ nigdy
takiej zdolnoœci nie mia³a, wskutek choroby, kalectwa itp. (Zgó³kowa red., 1998,
s. 353). Okreœlenie inwalida oznacza³o cz³owieka bezsilnego, schorowanego, s³abego. Pojêcie to u¿ywane by³o zamiennie z okreœleniami, jak osoba upoœledzona,
kaleka, u³omna. Z czasem zrezygnowano ze wskazanych terminów i zast¹piono
terminem osoba niepe³nosprawna lub osoba mniej sprawna. Natomiast wskazane terminy zosta³y usuniête z oficjalnego jêzyka (Kirenko, 2007, s. 9). Zmiana ta jest
przede wszystkim wyraŸnym odzwierciedleniem trwaj¹cego procesu spo³ecznego. Obrazuje zachodz¹c¹ ewolucjê w spojrzeniu i postrzeganiu niepe³nosprawnoœci. Pod koniec bowiem lat dziewiêædziesi¹tych, Kazimierz Zab³ocki definiowa³
niepe³nosprawnoœæ jako stan fizyczny, psychiczny lub umys³owy, który trwale
lub okresowo utrudnia, ogranicza b¹dŸ uniemo¿liwia wype³nianie ról spo³ecznych (1999, s. 12). Definicja ta wyraŸnie podkreœla i akcentuje sam¹ niepe³nosprawnoœæ, deprecjonuj¹c cz³owieka ni¹ dotkniêtego. W przedstawionym ujêciu jawi
siê obraz osoby niepe³nosprawnej, jako bezbronnej, niesamodzielnej, odstaj¹cej
od reszty spo³eczeñstwa, nie pasuj¹cej do niego. W podobny sposób niepe³nosprawnoœæ rozumie Helena Larkowa, definiuj¹c j¹ jako naruszenie funkcji organizmu i jego sprawnoœci, które mo¿e wp³ywaæ na jego funkcjonowanie psychiczne
i spo³eczne, a zw³aszcza zawodowe (1987, s. 13).
Tymczasem odejœcie od indywidualnego modelu niepe³nosprawnoœci skutkuje zerwaniem z wizerunkiem osoby niepe³nosprawnej, jako bezbronnej, niepotrafi¹cej samodzielnie zadbaæ o siebie i w³asne interesy. Wizerunek osoby innej od
reszty spo³eczeñstwa, zastêpowany jest przez wizerunek osoby, która nieustannie napotyka bariery tworzone przez spo³eczeñstwo. W³aœnie te bariery, a nie cechy osoby niepe³nosprawnej, stanowi¹ g³ówn¹ przeszkodê w funkcjonowaniu na
równych prawach w spo³eczeñstwie (Raport o sytuacji…, 2009). Zdaniem Bo¿eny
Balcerzak-Paradowskiej niepe³nosprawnoœæ w znacznym stopniu wynika z przeszkód i barier doœwiadczanych przez osoby ni¹ dotkniête. Zatem nie indywidualne ograniczenia, ale niedostarczenie przez spo³eczeñstwo odpowiednich us³ug
oraz niezaspokajanie potrzeb osób niepe³nosprawnych tworz¹ sam¹ niepe³nosprawnoœæ. Niepe³nosprawnoœci nie szuka siê w jednostce, lecz w œrodowisku
i ró¿nego rodzaju barierach spo³ecznych, ekonomicznych i fizycznych (tam¿e).
Upatruj¹c w edukacji uczniów mniej sprawnych ruchowo Ÿród³a samodzielnego powiêkszania obszaru swej podmiotowoœci, odnoszê siê do emancypacyjnej
teorii edukacji. Emancypacjê rozumiem jako œwiadome uwalnianie siê osoby
(grupy spo³ecznej) od odczuwanych ograniczeñ, opresji i zale¿noœci, poprzez podejmowanie dzia³añ skierowanych na ich odrzucenie oraz osi¹ganie przez jedno-
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stkê (grupê) nowych pól wolnoœci i odpowiedzialne z nich korzystanie. Przy czym
doœwiadczenie i refleksja trwaj¹ we wzajemnym trwa³ym zwi¹zku (CzerepaniakWalczak, 1999, s. 16). Edukacja, jako czynnik zmiany spo³ecznej oraz indywidualne nauczanie, stanowi¹ dwa pozornie odleg³e zagadnienia. Jest to jednak nieprawda, gdy¿ jedno i drugie nie tylko maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego, ale równie¿
wzajemnie siê determinuj¹. Istnieje tu zale¿noœæ polegaj¹ca na tym, ¿e edukacja
mo¿e stanowiæ czynnik zmiany spo³ecznej tylko wówczas, kiedy nauka odbywa
siê w klasie, wœród rówieœników, jego naturalnym œrodowisku, a nie w domu ucznia. Izolacja bowiem osób niepe³nosprawnych nie tylko stoi na przeszkodzie ich
integracji, ale przede wszystkim generuje i pog³êbia ju¿ istniej¹c¹ niepe³nosprawnoœæ (Kirenko, tam¿e, s. 48). Chcia³bym w tym miejscu wyraŸnie zaakcentowaæ, ¿e
uœwiadomienie sobie w³asnego po³o¿enia w relacji do szkolnych kolegów, procesów i zjawisk jest podstaw¹ podejmowania decyzji zmierzaj¹cych do osi¹gania
nowych praw i pól wolnoœci. Zatem obecnoœæ ucznia mniej sprawnego ruchowo
w naturalnym œrodowisku, jakim jest klasa jest koniecznoœci¹. Zdaniem W³adys³awa
Puœleckiego prawo ucznia do w³asnej podmiotowoœci oraz doœwiadczanie tej
podmiotowoœci stanowi warunek sine qua non pe³nomocnego funkcjonowania
ucznia w szkolnym procesie edukacyjnym. Chodzi tu o dzia³ania zmierzaj¹ce do
równorzêdnego, pe³nego i demokratycznego uczestnictwa uczniów mniej sprawnych ruchowo w sferze edukacji, gdzie realizowane s¹ prawa cz³owieka oraz skutecznie wspomagane s¹ jednostki i grupy w realizacji ich celów ¿yciowych (Puœlecki,
2002, s. 35).
Franciszek Wojciechowski podkreœla, ¿e spe³nienie tego warunku wymaga
usuniêcia wielu barier tkwi¹cych w œrodowisku, które w rezultacie prowadz¹ do
dyskryminacji, marginalizacji i spo³ecznego wykluczenia (tam¿e, s. 28). Rozwi¹zaniem tej sytuacji jest nie integracja zbudowana na dotychczasowej strukturze, lecz zmiana tej struktury tak, by wszyscy uczniowie mogli staæ siê bytami dla
siebie (Freire, tam¿e, s. 69). Istot¹ tego jest przekszta³cenie dotychczasowego ³adu
spo³ecznego, jako czynnika opresji osób niepe³nosprawnych, których oczekiwania ewoluuj¹ w kierunku równych szans i dostêpu do wszystkich spo³ecznych
zasobów, w tym w edukacji (Wojciechowski, tam¿e, s. 28).
Poprzez ci¹g³e nabywanie doœwiadczeñ oraz poszerzanie wiedzy o œwiecie
i swojej niepe³nosprawnoœci, mniej sprawny ruchowo uczeñ kszta³tuje swój obraz
spo³eczeñstwa, otoczenia i swoich mo¿liwoœci. Poznaje i rozumie Ÿród³a w³asnego
po³o¿enia oraz uczy siê, jak stawaæ siê wolnym. Tak pojmowana edukacja wspiera
uczniów w (…) identyfikowaniu i rozumieniu istoty ich podmiotowego uciemiê¿enia (tam¿e, s. 161). Powy¿sze cele osi¹ga siê poprzez organizowanie sytuacji
edukacyjnych, w których uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ zdiagnozowania w³asnego
po³o¿enia w stosunku do grupy rówieœniczej oraz podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych
do przekroczenia istniej¹cych opresji. Porównuj¹c swe prawa i mo¿liwoœci
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sprawcze do tych, które posiada grupa odniesienia, jak¹ jest klasa, mniej sprawny
ruchowo uczeñ mo¿e uœwiadomiæ sobie, ¿e stan jego wolnoœci i mo¿liwoœci decydowania o wa¿nych dla niego sprawach jest taki sam, wiêkszy lub mniejszy od
tego, jakim dysponuj¹ rówieœnicy. W ostatniej sytuacji uczeñ uœwiadamia sobie
w³asne deprywacje i ograniczenia, co mo¿e wyzwalaæ jego nowe d¹¿enia emancypacyjne. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e tylko rzetelna i uporz¹dkowana wiedza
dotycz¹ca poszczególnych dziedzin ¿ycia jest podstaw¹ dzia³ania i wartoœciowania, a wiêc przekraczania w³asnych ograniczeñ. Zatem kszta³towanie oraz rozwój
kompetencji emancypacyjnych mo¿na uznaæ za jedno z zadañ edukacji (Czerepaniak-Walczak, 1992, s. 76).
Zatem wysi³ek pedagogów winien byæ skupiony na tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które umo¿liwiaj¹ rozpoznawanie i przekraczanie w³asnych ograniczeñ. Pamiêtaj¹c przy tym, ¿e nikt nie mo¿e wyzwoliæ cz³owieka, wyobcowuj¹c go
z grupy spo³ecznej, z jego naturalnego otoczenia. Wyzwolenie winno byæ praktyk¹,
podejmowan¹ w grupie i z grup¹ rówieœnicz¹. W dzia³aniach tych chodzi
o kszta³towanie uczniów dostrzegaj¹cych i rozumiej¹cych swe spo³eczne po³o¿enie, odwa¿nych i dojrza³ych do dokonywania zmian i uczestniczenia w ich tworzeniu. Podstawowym obszarem uczestnictwa w demokratycznym zdobywaniu
pól wolnoœci, jest szko³a ze swoimi zadaniami, formami i metodami kszta³cenia.
Jej istotn¹ rol¹ jest – jak ju¿ wspomnia³em – wspieranie uczniów w rozpoznawaniu, identyfikowaniu i rozumieniu istoty swych ograniczeñ. Cel ten osi¹ga siê poprzez aran¿owanie sytuacji, w których uczniowie uœwiadamiaj¹ sobie swe
po³o¿enie, odkrywaj¹ jego Ÿród³a oraz identyfikuj¹ zdobywanie nowych pól wolnoœci.
Fakt, ¿e osoby mniej sprawne ruchowo maj¹ ni¿szy poziom wykszta³cenia od
ich pe³nosprawnych rówieœników jest efektem wielu czynników. Wa¿n¹ rolê odgrywa tu zjawisko istnienia w systemie spo³ecznym wielu barier architektonicznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, jak i œrodowiskowych. Niemniej jednak brak mo¿liwoœci obserwowania na przyk³ad rytua³u oporu prezentowanego
przez szkolnego b³azna nie pozostaje bez wp³ywu na mo¿liwoœæ kszta³towania siê
krytycznego myœlenia oraz kompetencji emancypacyjnych mniej sprawnego
ruchowo ucznia. W przedstawionym kontekœcie mo¿liwoœæ kszta³towania kompetencji emancypacyjnych w naturalnym œrodowisku, jakim jest klasa, nabiera
wyj¹tkowego znaczenia. Traktuj¹c bowiem opór nie tylko w kategorii szkolnego
niepos³uszeñstwa, ale równie¿ jako próbê odczytania przez uczniów szkolnych
nakazów i ograniczeñ, dostrzec mo¿na jego emancypacyjne mo¿liwoœci. H. Giroux
twierdzi, ¿e sytuacja, w której uczeñ, nie bêd¹c bezpoœrednim uczestnikiem
rytua³u oporu, a jedynie jego obserwatorem (opór mentalny), bez czynnego uczestnictwa stwarza najpewniejsz¹ i najbezpieczniejsz¹ drogê emancypacji (za Szkudlarek, 1992, s. 48). Jest wskaŸnikiem uczniowskiego bycia w drodze ku œwiado-
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moœci krytycznej, ku rozumieniu w³asnej roli w procesie edukacji. W takim razie
zachowania szkolnego b³azna mog¹ stanowiæ podstawê poznania swoich zachowañ i wyzwolenia siê spod ich rytualnego oddzia³ywania dziêki dystansowi,
jakiego nabiera siê do œwiata (Szkudlarek, tam¿e, s. 48). Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia wobec uczniów niepe³nosprawnych i oznacza, ¿e szko³y mog¹
byæ miejscami tworzenia kultury, tworzenia okreœlonych wizji œwiata, ideologii
przeciwstawiaj¹cych siê hegemonii (Szkudlarek, Œliwerski, tam¿e s. 26) dla wszystkich uczniów. Uznanie oporu, jako Ÿród³a zmiany spo³ecznej, wprowadza mo¿liwoœæ zerwania z deterministycznym sposobem myœlenia. Opór jako kategoria
jest aktywnoœci¹ dla zmiany: pojêcie to przekracza dychotomiê jednostki
i spo³eczeñstwa, likwiduje alternatywê indywidualizmu i spo³ecznego determinizmu, wprowadzaj¹c w jej miejsce aktywistyczne pojmowanie jednostki jako
dzia³aj¹cej w sferze publicznej, w bezpoœrednim otoczeniu spo³ecznym (tam¿e,
s. 26). To znaczy, ¿e traktuj¹c edukacjê jako czynnik zmiany spo³ecznej, mo¿na j¹
uznaæ za drogê i sposób przekraczania dotychczasowych deprywacji i ograniczeñ
uczniów mniej sprawnych ruchowo. Wymaga to podjêcia dzia³añ, stwarzaj¹cych
realne i trwa³e warunki nieskrêpowanego dostêpu do jej zasobów, poprzez zerwanie z praktyk¹ indywidualnego nauczania, jako czynnika tworz¹cego bariery
w rozwoju niepe³nosprawnego cz³owieka. Zdaniem Marii Czerepaniak-Walczak,
jest to szczególnie wa¿ne w odniesieniu do œrodowisk tradycyjnie dotkniêtych
deprywacj¹, znajduj¹cych siê nierzadko poza obszarem inicjatyw i projektów
zmiany, albo takich, w których zmiana wywo³a³a pog³êbienie dotychczasowych
kryzysów i trudnoœci (1999, s. 3).
Na koniecznoœæ aktywnego przeciwdzia³ania wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji uczniów zwracaj¹ uwagê autorzy Narodowego Planu
Dzia³añ na Rzecz Dzieci 2004-2012 Polska dla Dzieci (www.osoba.pl/plan, 2009),
przyjêtego w 2004 roku. Za g³ówne obszary dzia³añ uznano zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostêpu do edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, by móc rozwijaæ krytyczne i twórcze myœlenie … by
szko³a by³a otwartym œrodowiskiem skupionym na dobru dziecka (tam¿e, s. 4).
Dostêp do edukacji jest podstawowym prawem cz³owieka, czynnikiem ograniczaj¹cym skalê ubóstwa dzieci, a tak¿e promuj¹cym demokracjê, pokój, tolerancjê
i rozwój (tam¿e, s. 9). Autorzy planu upatruj¹ wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawienie warunków dostêpnoœci do szkó³ ogólnodostêpnych
dla uczniów niepe³nosprawnych oraz umo¿liwienie nauczycielom uzyskania
przygotowania z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych (tam¿e, s. 12). Upowszechniaj¹ oni koniecznoœæ tworzenia szko³y poszerzaj¹cej horyzonty dziecka,
w tym szko³y otwartej dla wszystkich dzieci mieszkaj¹cych w jej obwodzie (równie¿ dzieci z niepe³nosprawnoœciami), por. tam¿e, s. 11.
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Chcia³bym w tym miejscu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mniej sprawnych ruchowo jest dziœ jedn¹ z najwa¿niejszych
kwestii nie tylko edukacyjnych, ale równie¿ spo³ecznych. Pytanie o obowi¹zuj¹ce
i powszechnie aprobowane systemy wartoœci, które winny byæ istot¹ dzia³añ edukacyjnych i wychowawczych, jest dzisiaj szczególnie aktualne i stanowi fundament albo niæ przewodni¹, która chroni pedagogikê przed zagubieniem orientacji
w spo³eczeñstwie pluralistycznym pod wzglêdem norm (tam¿e, s. 24). Potrzebne
jest ponowne spojrzenie, analiza i refleksja dotycz¹ce nauczania, ze szczególnym
uwzglêdnieniem uczniów mniej sprawnych ruchowo, korzystaj¹cych z dobrodziejstwa indywidualnego nauczania. Jak twierdzi Jean Francois Lyotard obecnie
pojedynczy cz³owiek, jak równie¿ grupa (rodzina), czuj¹ siê zdani ca³kowicie na
samych siebie pozbawieni niezbêdnego oparcia (1997, s. 47). S³owa te nabieraj¹
szczególnego znaczenia w stosunku do uczniów pozostaj¹cych na marginesie
szkolnego ¿ycia. W tym miejscu wart podkreœlenia jest fakt, ¿e najlepsz¹ przestrzeni¹ spo³eczn¹ w ¿yciu osoby niepe³nosprawnej jest klasa, która ma wp³yw na
tworzony system wartoœci i norm. Pod wp³ywem kolegów z klasy dziecko przyjmuje je jako w³asne, a jego cechy egoistyczne zaczynaj¹ nabieraæ wymiaru
spo³ecznego (Prusko, Arkuszewska, 2005, s. 26). Zatem p³aszczyzny dzia³alnoœci
w sferze edukacji winny uwzglêdniaæ tworzenie sytuacji opartych na wzajemnej
¿yczliwoœci, sprzyjaj¹cych zaspokojeniu potrzeb psychicznych, takich jak: potrzeba bezpieczeñstwa, afiliacji, uznania, sukcesu (tam¿e, s. 26). Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e uczniowie mniej sprawni ruchowo, którzy ucz¹ siê w szko³ach
z pe³nosprawnymi rówieœnikami, w wiêkszym stopniu rozwijaj¹ swoje spo³eczne
i zawodowe umiejêtnoœci. Nauka w tej samej szkole jest korzystna dla dzieci niepe³nosprawnych, ale tak¿e dla ich pe³nosprawnych kolegów (Przybysz, 2005,
s. 11). Zatem kierunek zmian powinien zmierzaæ w stronê zwiêkszenia autonomii
osób mniej sprawnych ruchowo, tworz¹c warunki do osi¹gania przez nich nowych pól wolnoœci. Tak rozumiana edukacja odgrywaæ mo¿e rolê czynnika zmiany spo³ecznej, wyznaczaj¹c im nowe drogi rozwoju.
Przyjêcie emancypacyjnej teorii edukacji pozwala dostrzec elementy mog¹ce
generowaæ zmianê w ¿yciu uczniów mniej sprawnych ruchowo. Kluczow¹ rolê
w tym procesie pe³ni podmiot dzia³ania, jego œrodowisko rówieœnicze, stanowi¹ce
naturaln¹ grupê odniesienia oraz nauczyciel transformatywny intelektualista.
Proces ten niew¹tpliwie wymaga podjêcia znacznych wysi³ków organizacyjnych
oraz œrodowiskowych (ustawowa likwidacja indywidualnego nauczania). Jednak
poprzez synergiê wskazanych czynników, edukacja mo¿e stanowiæ now¹ drogê
zmiany spo³ecznej dla wszystkich uczniów, lecz dzisiaj jest wci¹¿ niespe³nionym
zadaniem.
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Education of physically handicapped students
as a factor of social change – still unrealized task
The school preparing students for system's requirements blocks their chances for a normal participation in social life, functioning chefly for reproduction purposes. Education in
that view restricts students' abilities of deciding about their lives. There is no place for or socially marginalized groups. Reproduction processes were questioned by Henry Giroux and
Peter McLaren. They claimed that schools should be perceived as democratic public
spheres with the occurence of resistance having emancipation nature. It is an indication of
student's way to a critical awareness. Thus, teaching ought to create situations allowing
physically handicapped students to recognize and cross their own limitations. Emphasizing that no one can alienate a human from a social group.
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Relacje spo³eczne „Ja–My–Oni”
niepe³nosprawnych adolescentów
Wprowadzenie
Z analizy literatury przedmiotu wynika, ¿e istnieje wiele opracowañ na temat
relacji spo³ecznych pomiêdzy uczniami niepe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi
na ró¿nych poziomach kszta³cenia (zob. B¹bka, 2001; Nowicka, 2001; Minczakiewicz, 2003; Rudek, 2006). Dotycz¹ one m. in. struktury spo³ecznej w klasie szkolnej, któr¹ wyznacza pozycja niepe³nosprawnych w grupie. Niezaprzeczaln¹ wartoœci¹ opracowañ jest diagnoza pod k¹tem spo³ecznej integracji. Na gruncie
pedagogiki specjalnej w niewystarczaj¹cym stopniu podejmuje siê problem dynamiki procesów grupowych oraz znaczenia interakcji spo³ecznych dla rozwoju
niepe³nosprawnych uczniów w kolejnych fazach ¿ycia. Relacje z rówieœnikami s¹
wa¿ne, ale warto pamiêtaæ, ¿e w okresie dorastania pe³ni¹ one inn¹ rolê ni¿ np.
w okresie przedszkolnym.
W opracowaniu podjêto problem relacji spo³ecznych „Ja–My–Oni” w kontekœcie grupy rówieœników. Znawcy problematyki w tym np. A. Brzeziñska (2008,
s. 242 i in.), I. Obuchowska (2004, s. 175–178) podkreœlaj¹, ¿e dorastanie jest okresem intensywnych zmian fizycznych, psychicznych i spo³ecznych. Tak jak zmienia siê cia³o i funkcjonowanie organizmu adolescenta, tak przemianom ulegaj¹ jego
relacje z otoczeniem spo³ecznym, a w szczególnoœci rodzicami, nauczycielami i rówieœnikami. Dorastaj¹cy w okresie wczesnej adolescencji poszukuj¹ uznania
i akceptacji wœród rówieœników. A. Brzeziñska (2000, s. 234; 2008, s. 242–243) dostarcza dowodów, ¿e rówieœnicy stanowi¹ dla dorastaj¹cych istotny spo³eczny
czynnik rozwoju. Je¿eli klasa szkolna jest spostrzegana przez niepe³nosprawnych
jako grupa odniesienia, co wi¹¿e siê z chêci¹ przebywania w niej, to mo¿e ona byæ
istotnym terenem gromadzenia doœwiadczeñ spo³ecznych i opanowywania
zadañ rozwojowych warunkuj¹cych przygotowanie do doros³ego ¿ycia (por.
R. Havighurst, 1981; H. Erikson, 2000). Niniejszy tekst stanowi przyczynek do innego spojrzenia na stosunki spo³eczne pomiêdzy niepe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi w integracyjnych klasach szkolnych. Opracowanie ma na celu ukazanie istotnych cech klasy szkolnej jako ma³ej grupy spo³ecznej, w której maj¹
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miejsce spo³eczne relacje i kategoryzacje „Ja-My-Oni”, stanowi¹ce podstawê for
mowania siê to¿samoœci dorastaj¹cego cz³owieka. Wybrane wypowiedzi osób
niepe³nosprawnych pozwoli³y wyostrzyæ znaczenie relacji z rówieœnikami dla
rozwoju w okresie adolescencji.

1. Klasa szkolna jako grupa spo³eczna i kontekst rozwoju adolescentów
Obecnoœæ niepe³nosprawnych uczniów w klasach integracyjnych jest powszechnym zjawiskiem w polskiej oœwiacie. Z pedagogicznego punktu widzenia
istotna jest analiza procesu funkcjonowania niepe³nosprawnych wychowanków
w grupie formalnej, jak¹ stanowi klasa integracyjna, jak i nieformalnej, jak¹ jest
rówieœnicza grupa odniesienia. Ujêcie R. Arendsa (1995, s. 130) pozwala spojrzeæ
na klasê szkoln¹ jako system spo³eczny i ekologiczny, w którym zachowanie uczniów jest wynikiem wzajemnego oddzia³ywania, realizacji jednostkowych
potrzeb oraz instytucjonalnych ról. Iloœæ i jakoœæ interakcji pomiêdzy uczniami
tworzy klimat klasy, który wyznacza stopieñ wspó³pracy miêdzy nimi. Klasê
szkoln¹ mo¿na rozpatrywaæ jako ma³¹ grupê spo³eczn¹, której nie okreœla statut
czy regulamin, lecz istnienie osobistych stosunków spo³ecznych. Zdaniem S. Miki
(1998, s. 194) ma³a grupa to „zbiór dwóch lub wiêcej osób, miêdzy którymi istnieje
bezpoœrednia interakcja; osoby te musz¹ mieæ œwiadomoœæ swojej przynale¿noœci
do grupy, która ró¿ni siê od innych grup. Osoby te maj¹ jakiœ wspólny cel, wspólne normy oraz tworz¹ strukturê”. Wynika z tego, ¿e klasa szkolna jest dynamicznym uk³adem procesów grupowych i interakcji spo³ecznych.
Znawcy problematyki, w tym np. A. Brzeziñska z zespo³em (2008, s. 242–250),
M. Bardziejewska (2002, s. 131–151), dowodz¹, ¿e uczniowie poprzez gromadzenie doœwiadczeñ zwi¹zanych z takimi cechami grupy jak: cel, normy, struktura,
spoistoœæ, odrêbnoœæ uzyskuj¹ now¹ jakoœæ rozwoju. Chodzi o to, ¿e ka¿da z wymienionych w³aœciwoœci grupy warunkuje szczególny rodzaj zmian w strukturze
to¿samoœci dorastaj¹cego (Rutkowska, 2002, s. 129). Wynika z tego, ¿e istnieje potrzeba wyjœcia w rozwa¿aniach poza aspekt struktury grupy i badania socjometryczne oraz ¿e jest uzasadniona analiza wszystkich cech klasy szkolnej jako ma³ej
grupy spo³ecznej. O grupie mo¿na mówiæ tylko wtedy, kiedy jej cz³onkowie maj¹
œwiadomoœæ wspólnych celów. W przypadku klasy szkolnej cel grupy z jednej
strony wyznacza instytucja, w tym przypadku funkcje szko³y. Z drugiej strony cel jest
wypadkow¹ interakcji miêdzy cz³onkami grupy (Mika, 1998, s. 196; Bardziejewska,


W opracowaniu zaprezentowano wybrane wypowiedzi niepe³nosprawnych adolescentów, które zarejestrowano podczas prowadzonych z nimi wywiadów. Omawiany problem znajduje siê w obszarze
naukowych zainteresowañ autora opracowania, ale wymaga bardziej zaawansowanych badañ.
W klasie mo¿emy mieæ do czynienia z przewag¹ celów indywidualnych, np. bycie najlepszym w
grupie, co mo¿e wzmacniaæ u uczniów zachowania rywalizacyjne i antyspo³eczne oraz nie sprzyjaæ
generowaniu wspólnych celów.
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2002, s. 138). Jeœli uczniów ³¹czy wiêŸ emocjonalna, poczucie przynale¿noœci, lojalnoœæ wobec siebie, to grupa pozwala swoim uczestnikom realizowaæ indywidualne i grupowe zamierzenia (por. S. Mika, tam¿e, s. 217; Bardziejewska, tam¿e,
s. 149). W ka¿dej klasie, jako ma³ej grupie spo³ecznej, obowi¹zuj¹ normy, które
reguluj¹ zachowanie uczniów. Dotycz¹ one ró¿nych aspektów funkcjonowania,
np. sposobów realizacji celów grupowych, interakcji w grupie (rozwi¹zywania
konfliktów), postaw, wartoœci i przekonañ, okreœlanych jako po¿¹dane, zewnêtrznych oznak przynale¿noœci do wspólnoty takich, jak fryzury, sposoby ubierania
siê, itp. (Janowski, 2002, s. 59). Dziêki temu cz³onek wspólnoty uczy siê wiernoœci
okreœlonym zasadom oraz uzyskuje poczucie przynale¿noœci do grupy. W badaniach najczêœciej podejmuje siê problem struktury socjometrycznej jako istotnej
cechy grupy, któr¹ wyznacza pozycja spo³eczna uczniów. Iloœæ oraz jakoœæ werbalnych interakcji tworz¹ strukturê komunikowania siê. Struktura w³adzy dotyczy
pe³nionych przez uczniów ról. Struktura nieformalna w klasie jest wynikiem
spontanicznych relacji uczniów, komunikowania siê ze sob¹ oraz przejawiania
ró¿nych upodobañ i zainteresowañ (£obocki, 2003, s. 326). Wynika z tego, ¿e grupa mo¿e dostarczaæ jednostce informacji zwrotnych o jej atrakcyjnoœci, a tak¿e
umo¿liwiæ gromadzenie doœwiadczeñ zwi¹zanych z pe³nieniem ró¿nych ról. Spoistoœæ, jako jedna z cech grupy, jest wypadkow¹ si³, które zwiêkszaj¹ poczucie
przynale¿noœci jednostki do zespo³u. Na stopieñ spójnoœci wp³ywaj¹, m.in.: atrakcyjnoœæ uczestnictwa w grupie, zaspokajanie potrzeb, realizacja wspólnych celów,
satysfakcja z ró¿nych form ¿ycia grupowego oraz naciski grupowe (Sowiñska,
1974, s. 102; £obocki, tam¿e, s. 333). J. Szczepañski (1970, s. 245) podkreœla, ¿e
istotn¹ cech¹ grupy jest poczucie odrêbnoœci oraz odmiennoœci od innych. Odrêbnoœæ tworzy siê na bazie wspólnoty celów, wartoœci i norm cz³onków grupy
wzglêdem jakiegoœ innego uk³adu odniesienia. Identyfikowanie siê jednostki
z grup¹ oraz poczucie odrêbnoœci wobec innych sprzyja wzrostowi poczucia to¿samoœci grupowej. Dziêki temu powstaj¹ schematy „My”, „Oni”, które pozwalaj¹
uczniowi definiowaæ siebie oraz inne osoby, jako swoich i obcych. Problematyka
spo³ecznej kategoryzacji i identyfikacji znajduje wyraz w pracach H. Tajfela
(1982), J. C. Turnera (1999) oraz M. Jarymowicz (2000), K. B³eszyñskiej (2001),
S. Sadowskiej (2005). Ten aspekt funkcjonowania uczniów warto uwzglêdniæ
w badaniach dotycz¹cych spo³ecznej integracji. Œwiadomoœæ przynale¿noœci do
grupy z jednej strony sprzyja formowaniu siê to¿samoœci spo³ecznej (My), jak
i poszukiwaniu przez dorastaj¹cego to¿samoœci indywidualnej (Ja), por. Mika,
1982, s. 153; Jarymowicz, tam¿e, s. 123.
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2. Znaczenie relacji spo³ecznych „Ja–My–Oni”
dla rozwoju niepe³nosprawnych adolescentów
U dorastaj¹cych pojawia siê wzmo¿ona potrzeba kontaktów z rówieœnikami.
Oznacza to, ¿e klasa szkolna oraz grupa rówieœników stanowi dla adolescentów
spo³eczny kontekst rozwoju. Relacje rówieœnicze w tym okresie charakteryzuje
du¿a dynamika zmian: od pozorowanego antagonizmu dorastaj¹cych wobec p³ci
przeciwnej, poprzez kliki (kilkuosobowe grupy osób tej samej p³ci) i paczki (heterogeniczne wiêksze grupy osób o zbli¿onych zainteresowaniach), a¿ po zwi¹zki
przyjacielskie (pary osób oparte na zaufaniu i lojalnoœci), por. Bee, 2004, s. 377;
Obuchowska, 1996, s. 176. Z analizy literatury przedmiotu wynika, ¿e zapotrzebowanie dorastaj¹cych na kontakty z rówieœnikami w ramach klik, paczek oraz
zwi¹zków przyjacielskich wynika z tendencji rozwojowych. Grupa rówieœników
mo¿e spe³niæ istotne funkcje na drodze do przezwyciê¿enia przez dorastaj¹cych
kryzysu to¿samoœciowego oraz oponowania zadañ rozwojowych odpowiadaj¹cych temu etapowi ¿ycia. U nastolatków utrata poczucia kontroli nad cia³em
i w³asnej wartoœci, napiêcie emocjonalne, poczucie nieadekwatnoœci, na skutek
zmian fizycznych, zwiêkszaj¹ tendencjê do poszukiwania osób w jakiœ sposób podobnych oraz do myœlenia o sobie i innych w kategoriach „My”. W tym okresie
przemianom ulegaj¹ stosunki dorastaj¹cych z rodzicami. M³odzi ludzie przejawiaj¹ siln¹ potrzebê autonomii, manifestuj¹ bunt wobec rodziców oraz krytyczny
stosunek do ich autorytetu oraz systemu wartoœci (por. Oleszkowicz, 2005, s. 60).
Prowadzi to do rozluŸnienia siê wiêzi pomiêdzy dorastaj¹cymi a ich rodzicami, co
mo¿e wzbudzaæ rodzaj myœlenia w kategoriach „Ja–My–Oni” (doroœli).
Zdaniem I. Obuchowskiej (tam¿e, s. 96–103), A. Brzeziñskiej (2008, s. 245–250)
i M. Bardziejewskiej (tam¿e, s. 346) najwa¿niejsze zadanie rozwojowe wymaga od
dorastaj¹cych przezwyciê¿enia niepokojów zwi¹zanych ze zmianami w wygl¹dzie
i funkcjach organizmu, jak i koniecznoœci odnalezienia siebie na nowo, co wi¹¿e
siê z procesem formowania siê to¿samoœci indywidualnej „Ja” i spo³ecznej „My”.
Dorastaj¹cy w tym okresie z jednej strony odczuwaj¹ potrzebê odró¿niania siê od
innych, z drugiej manifestuj¹ podobieñstwo do okreœlonej grupy odniesienia. Ta
sprzecznoœæ wyra¿a siê w tym, ¿e m³ody cz³owiek „poszukuje i wspólnoty z innymi
(…), i w³asnej unikatowoœci (…)”, Jarymowicz, tam¿e, s. 125. To¿samoœæ spo³eczna
wyra¿a siê w identyfikowaniu z innymi osobami oraz podzielaniem wspólnych
wartoœci, celów, norm postêpowania. Z kolei to¿samoœæ indywidualna wyra¿a siê
w spostrzeganiu siebie przez jednostkê jako kogoœ niepowtarzalnego, a tak¿e podejmowaniu dzia³ania zgodnie ze standardami osobistymi, wyznaczanymi przez
w³asne wartoœci, przekonania, potrzeby, kryteria ocen, itp. (por. A. Brzeziñska,
2000, s. 239; M. Jarymowicz, tam¿e, s. 117 i 125). Uczniowie redukuj¹ poczucie rozproszenia poprzez identyfikowanie siê z okreœlon¹ grup¹ oraz naœladowanie sposobu ubierania siê, zachowania, jak i przyjmowanie przekonañ innych, uznaj¹c je
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za w³asne. Poszukiwanie przez dorastaj¹cych osób, z którymi mo¿na siê identyfikowaæ, wchodziæ w bli¿sze relacje oraz odczuwaæ wspólnotê wartoœci, przekonañ, norm postêpowania sprzyja kszta³towaniu siê to¿samoœci spo³ecznej (My).
Z³o¿onoœæ procesu nabywania to¿samoœci indywidualnej i spo³ecznej przez osoby niepe³nosprawne oddaje nastêpuj¹cy przyk³ad: Mam w¹skie grono przyjació³.
Wiêkszoœæ to równie¿ osoby niepe³nosprawne fizycznie, no i niestety umys³owo. Ci ostatni
czêsto okupuj¹ mój dom. Przyznajê, ¿e jest to dla mnie uci¹¿liwe, bo zazwyczaj rozmawiaj¹
bez mojego udzia³u o pierdo³ach (…). Nie chcê byæ z³oœliwa ani zarozumia³a, ale ja nie pasujê do nich (baranów). (…) Wiem, ¿e to mo¿e wygl¹daæ, ¿e nie czujê siê do koñca dobrze ani
w towarzystwie jednych [pe³nosprawnych – J. B.], ani drugich (uczennica niepe³nosprawna ruchowo). WypowiedŸ œwiadczy o tym, ¿e niepe³nosprawna uczennica ma
trudnoœci ze spo³eczn¹ identyfikacj¹. Badana ma œwiadomoœæ, ¿e nie myœli o sobie
i upoœledzonych umys³owo w kategoriach „My”, ale te¿ nie identyfikuje siê
z pe³nosprawnymi rówieœnikami.
Charakterystyczne jest to, ¿e m³odym ludziom zale¿y na tym, aby otoczenie
zauwa¿y³o ich wyj¹tkowoœæ, jak i odrêbnoœæ. K. Rutkowska (tam¿e, s. 128–129)
dowodzi, ¿e uczestnictwo jednostki w rówieœniczej grupie odniesienia pozwala
uformowaæ elementy sk³adaj¹ce siê na to¿samoœæ indywidualn¹, takie jak: wartoœci, kryteria ocen innych, normy postêpowania, zainteresowania, plany ¿yciowe
itp. To w³aœnie grupa rówieœników uczy realizacji wspólnych celów, wiernoœci
idea³om, wzbudza poczucie wartoœci. Wynika z tego, ¿e relacje spo³eczne w grupie „Ja” -„My” oraz ró¿nicowanie „Ja”- „Inni” stanowi¹ podstawy formowania siê
u dorastaj¹cych to¿samoœci indywidualnej (Jarymowicz, tam¿e, s. 123). Przynale¿noœæ m³odych ludzi do grupy pozwala otrzymaæ informacje zwrotne na temat
w³asnej osoby, w tym atrakcyjnoœci wynikaj¹cej z posiadanych kompetencji.
Dziêki temu dorastaj¹cy mog¹ skonfrontowaæ opinie o sobie z tym, jak widz¹ ich
inni (Brzeziñska, Appelt, Zió³kowska, 2008, s. 242). Adolescenci maj¹ wzmo¿one
potrzeby afiliacyjne oraz przejawiaj¹ tendencje do zachowañ, którymi mo¿na zaimponowaæ grupie, a przez to uzyskaæ akceptacjê. Poni¿szy przyk³ad wypowiedzi œwiadczy o tym, ¿e grupa rówieœników stanowi dla niepe³nosprawnego ucznia zwierciad³o spo³eczne, w którym odbija siê jego poczucie kompetencji
warunkuj¹ce akceptacjê oraz relacje spo³eczne: Mogê siê poszczyciæ II miejscem
w wojewódzkim konkursie matematycznym. Bra³em w nim udzia³ razem z moimi rówieœnikami. ¯adnych udogodnieñ zwi¹zanych z moj¹ niepe³nosprawnoœci¹ (…) poza ni¿szym
stolikiem. Pamiêtam jak rzuca³em kumplom œci¹gi. Z rozwi¹zaniem zadañ nie by³o problemów, gdy¿ matematyka by³a moim konikiem.
Dla adolescentów wyj¹tkowo bolesne jest funkcjonowanie poza grup¹. Z badañ wynika, ¿e niepe³nosprawni uczniowie nie zajmuj¹ wysokich pozycji
spo³ecznych w grupie. Œwiadczy to o ich ma³ej atrakcyjnoœci dla rówieœników.
Du¿y odsetek niepe³nosprawnych wychowanków to uczniowie izolowani i od-
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rzucani (zob. Nowicka, 2001, s. 127–130; Rudek, 2006, s. 135–162; 2006; Baraniewicz, 2007, s. 555–560). Pozycjê niepe³nosprawnego ucznia w klasie warunkuje
wiele czynników, m.in. mo¿liwoœci wp³ywu na innych poprzez okreœlon¹ rolê
w grupie, stopieñ, w którym uczeñ jest lubiany lub nielubiany przez kolegów,
umiejêtnoœci interpersonalne, podporz¹dkowanie siê obowi¹zuj¹cym normom,
uzdolnienia intelektualne oraz postêpy w nauce, czy wygl¹d zewnêtrzny (przyjemny lub nieprzyjemny), por. Janowski, tam¿e, s. 57; Obuchowska, 1996, s. 129.
U dorastaj¹cych mo¿na zaobserwowaæ wzrost tendencji do dystansowania siê
wobec uczniów w jakiœ sposób „innych”, co wi¹¿e siê z procesami spostrzegania
i kategoryzacji spo³ecznej. Jeœli nietolerancja wychowanków na odmiennoœæ bêdzie czasowa, to mo¿e mieæ charakter rozwojowy i sprzyjaæ poczuciu odrêbnoœci
oraz formowaniu siê to¿samoœci spo³ecznej. Jeœli natomiast bêdzie mia³a charakter
trwa³y, to mo¿e prowadziæ do wzrostu nietolerancji wobec ka¿dego „innego” oraz
praktyk dyskryminacyjnych (por. Bardziejewska, tam¿e, s. 360). Kolejna wypowiedŸ œwiadczy o tym, ¿e nastolatka na skutek wykluczenia nie dostrzega³a celów
wspólnych z grup¹ i nie traktowa³a rówieœników z klasy jako grupy odniesienia.
Oto przyk³ad: Dzieci odk¹d pamiêtam mnie nie lubi³y. By³am klasow¹ niedojd¹, popychad³em. Przerwy spêdza³am sama. Moje ulubione miejsce, w którym czu³am siê bezpieczna, to murek, zaraz przy klasie. Dzieñ w dzieñ siada³am pod tym murkiem i sobie coœ œpiewa³am. Mia³am spokój, na którym mi zale¿a³o. W dniu, kiedy oficjalnie otrzyma³am
œwiadectwo ukoñczenia szko³y, by³am najszczêœliwszym dzieckiem na œwiecie. Cieszy³am
siê, ¿e nie bêdê musia³a wiêcej spotykaæ dziewczyn-gwiazd, dla których by³am nikim (…),
dla niektórych „pann¹ z g³ow¹ w chmurach” (uczennica z epilepsj¹).
Bywa, ¿e niepe³nosprawni uczniowie na skutek z³ej realizacji nauczania indywidualnego s¹ pozbawieni mo¿liwoœci gromadzenia doœwiadczeñ spo³ecznych w
grupie. Poni¿sza wypowiedŸ œwiadczy o tym, ¿e badana osoba jest œwiadoma
bezpowrotnej utraty doœwiadczeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem w klasie szkolnej i grupie rówieœników: Myœlê, ¿e pope³ni³am b³¹d, godz¹c siê na nauczanie indywidualne w domu. Mam przez to w¹skie grono przyjació³. Mog³am wybraæ naukê w domu.
Z pocz¹tku by³o mi nawet na rêkê. Z tego powodu, ¿e kiedy uczêszcza³am do szko³y podstawowej, to wyraŸnie czu³am, ¿e dzieci i nauczyciele siê mnie boj¹. Myœlê, ¿e gdybym mog³a
cofn¹æ czas, to wola³abym siê uczyæ w budynku szko³y, w klasie, w ³awce, tak jak pe³nosprawni. Przecie¿ ja nawet nie znam osób, które ze mn¹ chodz¹ do klasy (uczennica niepe³nosprawna ruchowo).
Grupa rówieœnicza pozwala przejœæ dorastaj¹cemu od roli cz³onka rodziny do
pozycji obywatela, co wi¹¿e siê z odrzuceniem wyuczonych wzorów w rodzinie,
np. zwi¹zanych z przywilejami dziecka. Zdaniem M. Bardziejewskiej (tam¿e,
s. 361) sposób funkcjonowania w grupie oraz specyfika ról w niej pe³nionych
umo¿liwia dorastaj¹cemu opanowanie regu³ spo³ecznego funkcjonowania jako
pe³noprawnego obywatela. Oznacza to koniecznoœæ zachowania siê zgodnego
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z pe³nion¹ rol¹, np. osoby ³agodz¹cej spory, podejmowania aktywnoœci aby zostaæ liderem grupy, poddawania siê ocenom innych itp. Oto przyk³ad potwierdzaj¹cej te zjawiska wypowiedzi: Ja chêtnie anga¿uje siê w ró¿ne rzeczy na tak¹ szerok¹
skalê. I nie dlatego, ¿e chcê byæ w centrum uwagi, ale chcê pokazaæ, ¿e ta moja niepe³nosprawnoœæ nie istnieje (uczennica niepe³nosprawna ruchowo).

Zakoñczenie
Podjêta problematyka pozwala spojrzeæ na grupê rówieœników jako teren
gromadzenia przez niepe³nosprawnych adolescentów doœwiadczeñ spo³ecznych
zwi¹zanych z kategoryzacj¹ i ujmowaniem relacji „Ja–My–Oni”, które stanowi¹
podstawê formowania siê to¿samoœci. Je¿eli niepe³nosprawni uczniowie bêd¹
spostrzegali rówieœników jako grupê odniesienia oraz bêd¹ jej akceptowanymi
cz³onkami, to zdobêd¹ doœwiadczenia zwi¹zane z poczuciem bezpieczeñstwa,
akceptacji oraz wspólnoty celów, wartoœci i norm, a tak¿e pe³nieniem ró¿nych ról,
co wi¹¿e siê z procesem formowania siê to¿samoœci spo³ecznej i indywidualnej.
Naukowe doniesienia na temat spo³ecznej integracji pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e
niepe³nosprawni uczniowie w okresie dorastania s¹ nara¿eni na trudnoœci
zwi¹zane z opanowaniem zadañ rozwojowych, dla których istotnym czynnikiem
s¹ rówieœnicy. Wynika z tego, ¿e istnieje potrzeba podjêcia dalszych badañ na temat relacji „Ja–My–Oni” niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych rówieœników,
które uwzglêdni¹ dynamikê procesów grupowych oraz wykrocz¹ poza aspekt
socjometryczny relacji spo³ecznych.
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Social relations „I–We–Them” of the disabled adolescents
In the article, the author assumes that the problem of dynamics group processes as well
as the beneficial effect of social interactions for the development of pupils with disabilities
in their subsequent life phases is insufficiently depicted in the area of special pedagogy. Instead, it focuses on the context of a school class and peer group relations. The article introduces a different a different look at social relations between disabled children and their
colleagues in inclusive school groups. It aims at showing relevant qualities of a school class
as a small social group which, in consequence, allows the formulation of social relations and
the I-We-Them categorization. That gives the basis for forming identity of a growing person. The accent is strongly on the meaning of relations with peers for adolescent individuals with disability.
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Praca nad samokontrol¹ emocjonaln¹ osób
z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

Wprowadzenie. O autorewalidacji na poziomie emocjonalnym
Autorewalidacja, któr¹ traktowaæ mo¿na jako drogê do osi¹gniêcia autonomii
osób z niepe³nosprawnoœci¹ (Kosakowski, 2003), jest procesem przebiegaj¹cym
na trzech poziomach: œwiadomoœciowym (dotycz¹cym budowy koncepcji samego siebie), behawioralnym (odnosz¹cym siê przede wszystkim do kszta³towania
prospo³ecznych zachowañ) oraz emocjonalnym (Obuchowska, 1991). Niniejsze
opracowanie dotyczy ostatniego z wyró¿nionych poziomów.
Emocje w du¿ym stopniu decyduj¹ o ¿yciu cz³owieka. „Ka¿da emocja – pisze
D. Goleman (1997, s. 24) – daje nam szczególn¹, inn¹ od pozosta³ych gotowoœæ do
dzia³ania, ka¿da popycha nas w kierunku zachowañ, które okaza³y siê skuteczne
w okreœlonych, powtarzaj¹cych siê sytuacjach, kiedy ludzie musieli sprostaæ wyzwaniom, jakie rzuca³o im ¿ycie”. I. Obuchowska (tam¿e, s. 48) uznaje w³¹czenie
pozytywnych emocji w proces autorewalidacji za podstawowy warunek jej skutecznoœci, poniewa¿ prowadz¹ one do d³ugotrwa³ej fizycznej i psychicznej mobilizacji.
Powsta³e u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zaburzenia emocjonalne dotycz¹ ró¿nych zakresów. R. Koœcielak (1989, s. 53) zalicza do nich: stany
podwy¿szonego nastroju (euforia, sk³onnoœci maniakalne, ¿artowanie, lepkoœæ
uczuciowa), stany obni¿onego nastroju (depresja, apatia, melancholia, smutek,
agresja), nieumotywowane wahania nastroju, rozhamowanie psychoruchowe,
pobudzenie ruchowe oraz nieadekwatne do bodŸca reakcje ochronne i obronne.
Analiza badañ pozwoli³a J. Kostrzewskiemu (1981, s. 117) na stwierdzenie, ¿e osoby
z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ czêœciej, w porównaniu z jednostkami
o prawid³owym rozwoju, charakteryzuj¹ siê takimi cechami, jak: niesta³oœæ emocjonalna, impulsywnoœæ, agresywnoœæ, niepokój, niedomoga w zakresie mechanizmów kontroli, gorsza samokontrola. Do podobnych wniosków dochodzi I. Obuchowska (tam¿e, s. 226), która zaznacza, ¿e je¿eli osoby z niepe³nosprawnoœci¹
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intelektualn¹ wyró¿niaj¹ siê pod pewnymi wzglêdami, to s¹ to g³ównie: labilnoœæ
emocjonalna i s³aba kontrola nad afektami, co prowadziæ mo¿e do wybuchów
z³oœci i zachowañ agresywnych. Szybciej tak¿e ni¿ u dzieci zdrowych wystêpuje
zniechêcenie i rezygnacja, po³¹czone z p³aczliwoœci¹, biernoœæ, zahamowanie,
niepewnoœæ i lêkliwoœæ.
Tymczasem, jak pokazuje analiza literatury, pozytywna postawa wobec w³asnej rewalidacji pozwala na ³atwiejsze pokonywanie stanów negatywnych emocji,
czyni¹c z nich krótkotrwa³e przeszkody do pokonania. Ma to podstawowe znaczenie m.in. dla procesu nauczania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, jak
pokazuj¹ bowiem wyniki badañ K. Obuchowskiego (za Obuchowska, tam¿e, s. 49)
istnieje zwi¹zek pomiêdzy poziomem przyswajania informacji a stanem emocjonalnym. Przy negatywnych emocjach (np. lêk, wstyd) informacje przepracowywane s¹ przez jednostkê na poziomie konkretnym i polikonkretnym, z kolei pozytywne stany emocjonalne pozwalaj¹ na funkcjonowanie informacyjne na
poziomie wy¿szym, hierarchicznym . W procesie autorewalidacji przepracowanie w³asnej sytuacji na poziomie hierarchicznym, zdaniem Obuchowskiej, sprzyja
oderwaniu siê od konkretów sytuacyjnych, ujawnieniu siebie w dalszej perspektywie czasowej, rozwiniêciu koncepcji samego siebie. Pozytywne nastawienie emocjonalne czyni wiêc proces autorewalidacji prospektywnym. Znaczenie pozytywnych emocji dla autorewalidacji jednostki autorka dostrzega równie¿ w perspektywie chwili obecnej i, choæ zauwa¿a równie¿ rolê negatywnych emocji w krótkotrwa³ej rewalidacji, a tak¿e w procesie stawania siê dojrzalszym!, przekonuje, ¿e
w oddzia³ywaniu rewalidacyjnym powinno ono koncentrowaæ siê na kszta³towaniu nastawienia pozytywnego.



!

K. Obuchowski (1966, s. 190) du¿¹ wagê przy ograniczeniach zdolnoci poznawczych przyk³ada do
rozwoju mechanizmów dynamizuj¹cych zaspokajanie potrzeby poznawczej, która aktualizuj¹c siê
w okrelonych napiêciach, zapewnia jednostce wykonanie czynnoci eksploracyjnych.
Warto w tym miejscu przytoczyæ tzw. teoriê motywacyjn¹, któr¹ stosowaæ mo¿na w analizowaniu
rozwoju zdolnoci uczenia siê osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Zak³ada ona, i¿ przyczyna ich trudnoci w tym zakresie tkwi w zaburzeniach motywacji. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w sytuacji zadaniowej prezentuj¹ postawê unikow¹, maj¹c¹ na celu unikniêcie pora¿ki.
Orientacja ta dominuje nad oczekiwaniem sukcesu i zak³óca proces uczenia siê (por. J. Kirenko, M.
Parchomiuk, 2006, s. 25; J. Kirenko, 2006, s. 56).
W przypadku osób niepe³nosprawnych intelektualnie zwraca siê równie¿ szczególn¹ uwagê na koniecznoæ stworzenia im takich warunków pracy w procesie poznawania wiata jak: jasne ukazywanie zwi¹zków, umo¿liwienie poznawania polisensorycznego, ograniczanie materia³u,
zwalnianie tempa pracy, stopniowanie trudnoci oraz wi¹zanie zdobytych wiadomoci z prac¹ praktyczn¹ (por. M. Grzegorzewska, 1966, s. 88).
Rola negatywnych emocji, takich jak przygnêbienie, depresja, niezadowolenie z siebie, poczucie
wstydu w autentycznym rozwoju osoby dostrzegana jest równie¿ przez K. D¹browskiego (1986)
oraz A. ¯ywczok (2005).
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1. Badania w³asne – metoda
Przedstawione poni¿ej rezultaty badañ s¹ efektem szerzej zakrojonych prac
badawczych autorki realizowanych w ramach pracy doktorskiej". Na jej potrzeby
badaniom poddano 180 uczniów szkó³ specjalnych z orzeczeniem o lekkiej niepe³nosprawnoœci intelektualnej, jak równie¿ ich rodziców (N=180) oraz nauczycieli (N=146). Badani uczniowie uczêszczali do trzech rodzajów szkó³: szko³y
podstawowej specjalnej (klasy IV–VI), gimnazjum specjalnego (klasy I–III) oraz
szko³y zawodowej specjalnej (klasy I–III). Na ka¿dym szczeblu szkolnym liczba
poddanych badaniom respondentów by³a jednakowa (N = 60), w tym 30
ch³opców i 30 dziewcz¹t. W celu zbadania kwestii samokontroli emocjonalnej badanych zastosowano kwestionariusz wywiadu w³asnej konstrukcji.

2. Rezultaty badañ – kontrola w³asnych emocji przez osoby
z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (perspektywa
w³asna uczniów, ich rodziców i nauczycieli)
Poni¿ej przedstawione zostan¹ dane dotycz¹ce kontroli emocjonalnej przez
uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oraz ich pracy nad samokontrol¹ zebrane od samych uczniów, a tak¿e ich rodziców i nauczycieli. Materia³ iloœciowy odnosz¹cy siê do oceny samokontroli emocjonalnej z perspektywy badanych uczniów szkó³ specjalnych prezentuje tablica 1.
Tablica 1. Ocena w³asnej kontroli emocjonalnej a rodzaj szko³y

Szko³a
podstawowa

Gimnazjum

Szko³a
zawodowa

N

%

N

%

N

%

N

%

Wysoka

11

18,3

23

38,3

22

36,7

56

31,1

Raczej wysoka

12

20,0

2

3,3

5

8,3

19

10,6

3

5,0

2

3,3

1

1,7

6

3,3

34

56,7

33

55,0

32

53,3

99

55,0

Ogó³em
60
ród³o: badania w³asne.

100,0

60

100,0

60

100,0

180

100,0

Ocena

Raczej niska
Niska

Ogó³em

Dane wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie w ocenie emocjonalnej kontroli wœród
badanych. Wiêkszoœæ uczniów przyzna³a, ¿e nie potrafi (55%) lub raczej nie potra"

K. Æwirynka³o (2009), rodowisko szko³y a spo³eczne funkcjonowanie uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹, Olsztyn (niepublikowana praca doktorska).
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fi (3,3%) kontrolowaæ swoich emocji (p³aczu, z³oœci itp.), np. Szybko siê denerwujê
i p³aczê, Robert, kl. IV SP, Bo czasami siê denerwujê, jak siê ze mnie na podwórku œmiej¹,
Marcin, kl. VI SP, Nie potrafiê dogadaæ siê z mam¹, Monika, kl. VI SP, Czasem zbyt szybko siê denerwujê, Ewa, kl. II G. Pozostali ocenili sw¹ kontrolê emocjonaln¹ wysoko
(31,1%) i raczej wysoko (10,6%). Ró¿nice pomiêdzy uczniami poszczególnych rodzajów szkó³ nie s¹ bardzo wysokie, choæ na poziomie istotnoœci statystycznej
(x =14, 126, p=0,028, r=0,206, p=0,006).
Zaskakuje, ¿e tak du¿a grupa osób przyznaje, ¿e ma problemy w swej emocjonalnej kontroli. Brak samokontroli czêsto jest barier¹ we wspó³¿yciu z innymi ludŸmi w spo³ecznoœci. Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad œrodkami minimalizuj¹cymi
te trudnoœci i powodowane nimi spo³ecznie nieakceptowane zachowania. Analiza literatury pokazuje, ¿e w przypadku osób z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wykorzystywane s¹ najczêœciej dwa sposoby: terapia behawioralna i/ lub
leczenie farmakologiczne, przy czym preferuje siê sposób pierwszy (Didden i in.
2006). Warto jednak zwróciæ uwagê tak¿e na inne metody nauki samokontroli.
Jako przyk³ad mo¿na tu podaæ uwieñczony sukcesem eksperyment (jego uczestnikiem by³a doros³a osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹) z wykorzystaniem medytacji (Singh i in., 2003).
Aby szerzej przyjrzeæ siê temu zagadnieniu, badanych uczniów zapytano, czy
i w jaki sposób pracuj¹ nad swoimi emocjami. Odpowiedzi zawarte s¹ w tablicy 2.
Tablica 2. Praca uczniów nad swoimi emocjami

Kategorie Szko³a podstawowa
Gimnazjum
zmiennej
K
M
K
M
(kontrola
emocji przez
uczniów) N % N % N % N %

Szko³a zawodowa
K
N

Og³óem

M
%

N

K
%

N

M
%

N

%

Tak

19 63,3 10 33,3 15 50,0 18 60,0 14 46,7 18 60,0 48 53,3 46 51,7

Nie

10 33,3 17 56,7 15 50,0 11 36,7 16 53,3 12 40,0 41 45,6 40 44,9

Trudno
powiedzieæ

1 3,3

2

6,7

0

0,0

1

3,3

0

0,0

0

0,0

1

1,1

3

3,3

Brak danych 0 0,0
ród³o: badania w³asne.

1

3,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

1,1

Analiza materia³u empirycznego wskazuje, ¿e wiêkszoœæ uczniów (94 osoby,
co stanowi 52,2%) stwierdzi³a, ¿e pracuje nad w³asn¹ kontrol¹ emocjonaln¹. Praca
ta polega na staraniu siê, aby byæ spokojnym, cierpliwym (np. Staram siê byæ spokojny, Adam, kl. V SP, Staram siê zachowywaæ spokojnie, Edyta, kl. VI SP, Staram siê byæ
cierpliwy, Sylwek, kl. I G), opanowanym (np. Staram siê nie denerwowaæ, Elwira, kl.
IV SP), nie p³akaæ (np. Staram siê nie p³akaæ, Damian, kl. V SP), s³uchaæ rodziców
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(np. Próbujê robiæ to, co mi mówi¹ rodzice, Gosia, kl. V SP), unikaniu wybuchów emocji i towarzysz¹cych im nieodpowiednich reakcji (np. Za g³oœno siê œmiejê i staram siê
tak nie robiæ, Ala, kl. IV SP, Nie rzucam siê na drug¹ osobê jak kiedyœ, £ukasz, kl. I G,
Staram siê nie przeklinaæ jak coœ mnie zdenerwuje, Damian, kl. III G, Staram siê nie denerwowaæ i unikam konfliktów, Gosia, kl. III G, Staram siê tak du¿o nie krzyczeæ na niektórych, ale nie udaje mi siê to, Ewa, kl. II G, Próbujê siê hamowaæ, powstrzymywaæ agresjê
s³own¹ i fizyczn¹, Witek, kl. I SZ, Wychodzê albo nie rozmawiam z t¹ osob¹, Mateusz,
kl. I SZ, Odwracam siê w drug¹ stronê, Kasia, kl. II SZ). Ciekawe s¹ niektóre ze sposobów, które wykorzystuj¹ uczniowie w celu kontroli emocjonalnej. I tak, poza wspomnianym wy¿ej unikaniem bodŸców wywo³uj¹cych przykre reakcje, wymieniæ
mo¿na: liczenie (np. Jeœli jestem z³y liczê do 10, Krzysiek, kl. III G), wyciszanie, np.
przy muzyce, czytaniu ksi¹¿ek (np. Przy czytaniu ksi¹¿ek, Magda, kl. V SP, Gram na
keyboardzie, Bartosz, kl. I SZ, Relaksujê siê, s³ucham muzyki, Daniel, kl. I SZ), aktywne
formy spêdzania czasu (np. Idê siê wy¿yæ na si³owniê, gdy jestem z³y, Szymon, kl. I SZ,
Próbujê siê czymœ zainteresowaæ, Mirek, kl. II SZ), rozmowy z doros³ymi (np. Rozmawiam z rodzicami i wiem, co dobre, a co z³e, Mariusz, kl. VI SP, Przez rozmowê z wychowawc¹, Aneta, kl. I SZ), zgniatanie papierków (np. Zgniatam papierki jak siê stresujê,
Asia, kl. II G), przemyœlenie stresuj¹cych spraw w spokoju (np. Siedzê w pokoju i zastanawiam siê, Beata, kl. I G, Staram siê uspokoiæ, wyciszyæ, przemyœleæ, Wioleta, kl. III G).
Blisko po³owa (81 osób, czyli 45%) jest zdania, ¿e nad kontrol¹ emocjonaln¹
nie pracuje. Uczniowie ci albo s¹ zdania, ¿e nie musz¹ pracowaæ nad kontrol¹
emocji, gdy¿ dobrze sobie z tym radz¹ (np. Kontrolujê swoje emocje w razie potrzeby,
Agnieszka, kl. VI SP, Nie mam z tym problemu, Marlena, kl. II G), albo wci¹¿ zauwa¿aj¹ problemy w zakresie panowania nad emocjami u siebie i nie potrafi¹ sobie
z tym poradziæ (np. To jest trudne, Robert, kl. IV SP, Z kontrolowaniem emocji jeszcze
mam problemy, Edyta, kl. III G).
Ró¿nice w zakresie pracy nad w³asnymi emocjami nie uzyska³y poziomu istotnoœci statystycznej. Poziom taki zosta³ z kolei osi¹gniêty przy ró¿nicach pomiêdzy uczniami poszczególnych szczebli szkolnych (x =14,126, p=0,028; r=0,206,
p=0,006).
Uczniowie zostali równie¿ zapytani, czy chcieliby siê zmieniæ oraz czy robi¹
coœ, ¿eby siê zmieniæ. Dane liczbowe zawiera tablica 3.
Dane empiryczne zawarte w tablicy 3 pokazuj¹, ¿e stosunkowo niewielu uczniów wyra¿a (10,6%) lub raczej wyra¿a (25,0%) chêæ zmiany samego siebie. Chêæ
zmiany siebie dotyczy ró¿nych aspektów, np. nauki, umiejêtnoœci (np. Chcê dobrze
siê uczyæ, ¿eby siê lepiej uczyæ, Sylwek, kl. VI SP, Chcia³bym lepiej siê uczyæ, bo rodzice
byliby zadowoleni, gdybym lepiej siê uczy³, Damian, kl. V SP, Chcia³bym ³adnie mówiæ, bo
mi dokuczaj¹, Artur, kl. V SP, ¯eby dobrze biegaæ, Dorota, kl. IV SP, Chcia³bym byæ
m¹drzejsza, Renata, kl. VI SP, Dobrze umieæ z matematyki, Ewa, kl. I SZ, Nauczyæ siê
tañczyæ – bo inni fajnie tañcz¹, Agnieszka, kl. II SZ), wygl¹du (np. Piegi na nosie, bo s¹
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brzydkie, Krystian, kl. V SP, Nie nosiæ okularów, bo nie lubiê, Jarek, kl. VI SP, Chcia³bym
³adniej wygl¹daæ, bo chcê siê podobaæ dziewczynom, Mi³osz, kl. V SP, Wygl¹d – ¿eby
schudn¹æ, Ola, kl. VI SP, Wygl¹d – jestem za gruby i nic mi nie wychodzi, Mateusz, kl. II
G, Wzrost – chcê byæ wysoki, Mi³osz, kl. I G, Mieæ wiêksze miêœnie, Kuba, kl. II G,
Wygl¹d – poniewa¿ jestem brzydka, Jola, kl. I SZ), zachowania i kontroli emocji (np.
Nie p³akaæ tak czêsto, bo nie chcê, Robert, kl. IV SP, Zachowanie, bo czasami jestem nerwowy, Kuba, kl. VI SP, ¯eby byæ mi³ym, Marek, kl. V SP, Mniej siê z³oœciæ, bo czêsto mam
wybuchy z³oœci, Monika, kl. VI SP, Cierpliwoœæ – bo szybko siê denerwujê, Darek, kl. I G,
Nerwy – bo ludzie siê na mnie obra¿aj¹, Ewa, kl. II G, Wulgarne zachowanie – bo wtedy
kogoœ krzywdzê, Mateusz, kl. I SZ, Charakter – bo jestem wybuchowa i naiwna, Milena,
kl. I SZ, Charakter, zachowanie – ¿ebym by³a rozs¹dna, odpowiedzialna, Aneta, kl. II SZ),
zdrowia (np. Chcia³bym byæ zdrowy, Mariusz, kl. VI SP, Lepiej chodziæ– bo mam problemy z nogami, Bartosz, kl V SP, ¯ebym nie mia³a padaczki, bo siê bojê, Zosia, kl. VI SP,
Chyba, ¿e to, ¿ebym by³ zdrowy, bo móg³bym wszystko robiæ, Piotr, kl. I SZ), niektórych
cech charakteru, jak np. nieœmia³oœci, lenistwa, pogody ducha (np. Chcia³abym byæ
bardziej odwa¿na i mniej siê baæ – bo odwa¿ni ludzie mog¹ wiêcej osi¹gn¹æ, Marlena, kl. II
G, ¯eby nie chodziæ smutna – bo chcê byæ pogodna i uœmiechniêta, Beata, kl. I G, Bym
chcia³a byæ fajniejsza – bo jestem mniej fajniejsza, Sandra, kl. I G, Wyzbyæ siê nieœmia³oœci
– ¿eby mieæ wiêcej przyjació³, Grzesiek, kl. I SZ).
Tablica 3. Chêæ zmiany siebie oraz praca nad w³asn¹ zmian¹ w opinii uczniów a rodzaj szko³y

Zmienne
Chêæ zmiany siebie
(odpowiedzi
na pytanie:
Czy chcia³by
siê zmieniæ?)

Kategorie
zmiennych
Tak

Szko³a
zawodowa
N
%
8 13,3

N
19

%
10,6

Ogó³em

Raczej tak

17

28,3

17

28,3

11

18,3

45

25,0

Trudno powiedzieæ

24

40,0

13

21,7

15

25,0

52

28,9

Raczej nie

14

23,3

13

21,7

15

25,0

42

23,3

2

3,3

9

15,0

11

18,3

22

12,2

60

100,0

60

100,0

60

100,0

180

100,0

5

8,3

10

16,7

9

15,0

24

13,3

Czasami

17

28,3

16

26,7

14

23,3

47

26,1

Raczej nie

31

51,7

28

46,7

25

41,7

84

46,7

7

11,7

6

10,0

12

20,0

25

13,9

60

100,0

60

100,0

60

100,0

180

100,0

Nie
Ogó³em
Praca nad
zmian¹ siebie
(odpowiedzi
na pytanie:
Czy robisz co,
¿eby siê zmieniæ?)

Szko³a
podstawowa Gimnazjum
N
%
N
%
3
5,0
8 13,3

Tak

Nie

Ogó³em
ród³o: badania w³asne.
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28,9% badanych nie wie, czy chcia³oby siê zmieniæ. Z regu³y nie potrafi¹ oni
wymieniæ konkretnej cechy w sobie, która im siê nie podoba i któr¹ mo¿na by³oby
zmieniæ.
Pozostali twierdz¹, ¿e nie chcieliby (13,9%) lub raczej nie chcieliby (23,3%) siê
zmieniæ. Uczniowie ci mówi¹ czêsto o swoich pozytywnych cechach, umiejêtnoœciach (np. Dobrze siê uczê, Darek, kl. III G, Ja myœlê, ¿e moje zachowanie jest spokojne,
Sylwia, kl. I SZ) oraz stwierdzaj¹, ¿e akceptuj¹ siebie takimi, jakimi s¹ i nie widz¹
potrzeby zmian (np. Lubiê siebie tak¹, jak¹ jestem, Martyna, kl. III G, Niech jestem taka,
jaka jestem, Ania, kl. I SZ). Warto dodaæ, ¿e uczniowie zapytani, czego nie chcieliby
w sobie zmieniaæ, najczêœciej wymieniali: wszystko (np. Nic nie chcê zmieniaæ –
Jestem, jaka jestem i nic mnie nie zmieni, Beata, kl. II SZ), poczucie humoru (np. Tego, ¿e
jestem ca³y czas uœmiechniêta – bo jest weso³o, Patrycja, kl. II G), kole¿eñskoœæ, uczynnoœæ (np. Tego, ¿e jestem mi³a, kole¿eñska i uczynna – bo to s¹ dobre cechy i dlatego jestem
lubiana, Marlena, kl. II G), zachowanie (np. Mojego zachowania wobec innych osób – bo
staram siê zachowywaæ kulturalnie, Darek, kl. II SZ), zainteresowania, ale tak¿e inteligencja (np. Nie chcia³bym zmieniaæ talentu do nauki, bo dobrze siê uczê, Radek, kl. VI SP).
Stosunkowo niska chêæ zmiany samego siebie wp³ynê³a na to, ¿e niezbyt wielu uczniów pracuje nad tym, ¿eby dokonaæ w sobie jakieœ zmiany (13,3% – tak,
26,1% – czasami). Uczniowie próbuj¹cy siê zmieniæ staraj¹ siê wykonywaæ rzeczy
adekwatnie do dostrzeganych u siebie problemów. Dla przyk³adu osoby, które
maj¹ problemy z nauk¹, wiêcej siê ucz¹ (np. uczê siê w domu, liczê zadania, Staœ, kl.I
SZ). Ci, którzy maj¹ problemy z zachowaniem, staraj¹ siê byæ milsi, pos³uszni, pomocni (np. S³ucham siê rodziców i pani nauczycielki, Gosia, kl. V SP, Pomagam swojej
mamie w robieniu zakupów, Daniel, kl. I G, Staram siê nie przeklinaæ, Mateusz, kl. II G,
Wyciszam siê, s³ucham muzyki, Wioleta, kl. III G). Osoby, które nie akceptuj¹
(w pe³ni) swojego wygl¹du, próbuj¹ go poprawiæ (np. Chodzê z mam¹ do fryzjera,
jestem czysty, mam fajne ciuchy, Mi³osz, kl. V SP, Æwiczê i pijê mleko, bo chcê schudn¹æ,
Ola, kl. VI SP, Du¿o æwiczê na si³owni, Mirek, kl. II SZ).
Pozostali uczniowie twierdz¹, ¿e nie pracuj¹ (13,9%) lub raczej nie pracuj¹
(46,7%) nad tym, ¿eby siê zmieniæ. Warto zwróciæ uwagê, ¿e wœród tych osób s¹ tak¿e te, które dostrzegaj¹ w sobie pewne wady, ale nie podejmuj¹ wysi³ku, aby ich
siê pozbyæ, np. Pyskujê i robiê, co chcê, Renata, kl. I SZ. Zdecydowana wiêkszoœæ jednak nie widzi potrzeby zmian, gdy¿ siê akceptuje.
Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic pomiêdzy uczniami poszczególnych szczebli szkolnych w zakresie chêci do zmiany siebie oraz prac¹ nad
zmian¹ siebie.
Kolejn¹ grup¹ poddan¹ badaniom byli nauczyciele uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Warto przy tym podkreœliæ, i¿ tradycyjna rola nauczycieli, która polega³a na przekazywaniu wiedzy i kontrolowaniu uczniów oraz
gwarantowa³a mu dominuj¹c¹ pozycjê w procesie nauczania przesz³a ju¿ do
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historii. Obecnie nauczyciel jest osob¹ wspieraj¹c¹ aktywnoœæ edukacyjn¹ uczniów i ma za zadanie wystêpowanie w roli:
– osoby organizuj¹cej proces uczenia siê, badaj¹cej potrzeby, zainteresowania,
mo¿liwoœci swoich uczniów;
– osoby integruj¹cej potrzeby uczniów z wymaganiami wybranego lub stworzonego przez siebie programu;
– osoby kreuj¹cej warunki do uczenia siê, odkrywania, dzia³ania, wspó³pracy w
grupie, osoby uczestnicz¹cej w wymianie emocjonalnej zachodz¹cej pomiêdzy
nim a uczniem, nim a grup¹;
– opiekuna, przy pomocy którego uczniowie mog¹ uczyæ siê aktywnie i samodzielnie (Rau, Ziêtkiewicz 2000, s. 7–8).
Ocenê samokontroli w³asnego zachowania przez uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z punktu widzenia ich nauczycieli przedstawia tabela 4.
Tablica 4. Samokontrola zachowania uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
z perspektywy ich nauczycieli

Ocena s³ownie
Wysoka
Raczej wysoka
Trudno powiedzieæ
Raczej niska
Niska
Ogó³em
ród³o: badania w³asne.

Kontrola w³asnego zachowania
przez uczniów z lekk¹
niepe³nosprawnoci¹ w ogóle
N
%
1
0,7
87
59,6
19
13,0
37
25,3
2
1,4
146
100,0

Kontrola w³asnego zachowania
przez badanych uczniów
N
27
112
12
29
0
180

%
15,0
62,2
6,7
16,1
0,0
100,0

Na tablicy 4 zaprezentowano dokonan¹ przez nauczycieli ocenê samokontroli
zachowania przez uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ogóle
(aby nie powtarzaæ opinii tych samych nauczycieli ³¹czna liczba wyników wynios³a tu 146) oraz u badanych uczniów (³¹czna liczba wyników – 180, czyli równa
liczbie badanych uczniów). Dane wskazuj¹, i¿ wiêkszoœæ nauczycieli wysoko ocenia kontrolê w³asnego zachowania przez uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Odnosi siê to zarówno do oceny kontroli zachowania przez wszystkie
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, jak i badanej grupy uczniów (choæ ta
ocena okaza³a siê jeszcze wy¿sza). Blisko 2/3 nauczycieli raczej wysoko oceni³o
samokontrolê zachowania uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w
ogóle. W odniesieniu do badanych uczniów wynik ten wyniósù ponad 77,2%.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e ponad 1/4 nauczycieli raczej nisko lub nisko oceni³a
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kontrolê zachowania przez uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ogóle
(w przypadku badanych uczniów – nauczyciele okreœlili 16,1% z nich jako osoby
o raczej s³abej samokontroli). Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e nauczyciele nierzadko
s¹ œwiadkami ró¿nego rodzaju zaburzeñ zachowania obserwowanych u uczniów
wynikaj¹cych z ich (raczej) s³abej samokontroli.
Badanych nauczycieli szkó³ specjalnych zapytano równie¿, jak oceniaj¹ chêæ
swoich uczniów do pracy nad sob¹ (tablica 5).
Tabela 5. Chêæ do pracy nad sob¹ uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
w opinii nauczycieli

Chêæ do pracy nad sob¹ uczniów
z lekk¹ niepe³nosprawnoci¹ w ogóle
N
%
Zdecydowanie wysoka
0
0,0
Wysoka
26
14,4
Trudno powiedzieæ
60
33,3
Raczej niska
55
30,6
Niska
5
2,8
Ogó³em
146
100,0
ród³o: badania w³asne.
Ocena s³ownie

Chêæ do pracy nad sob¹
badanych uczniów
N
%
8
4,4
79
43,9
52
28,9
39
21,7
2
1,1
180
100,0

Analiza materia³u empirycznego wskazuje na zró¿nicowan¹ ocenê chêci uczniów do pracy nad sob¹ w opinii nauczycieli. Wyniki nie napawaj¹ optymizmem.
Wskazaæ jednak mo¿na na stosunkowo wy¿sz¹ ocenê tej chêci u badanych uczniów (w porównaniu do oceny u wszystkich uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹). Blisko po³owa ocen odnosz¹cych siê do badanych uczniów
by³a wysoka (43,9%) i bardzo wysoka (4,4%). W 28,9% przypadków ocenê tê trudno by³o nauczycielom jednoznacznie okreœliæ. Z kolei nisko i raczej nisko chêæ badanych uczniów do pracy oceniono odpowiednio w 1,1% i w 21,7% przypadków.
Ostatni¹ poddan¹ badaniom grup¹ byli rodzice uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Rodziców, podobnie jak nauczycieli, zapytano o ocenê chêci, a tak¿e potrzebê pracy badanych dzieci w sferze nauki, zachowania
i emocji. Rezultaty zawiera tablica 6.
Zdecydowana wiêkszoœæ badanych rodziców ocenia zachowanie swoich
dzieci jako dobre (65,0%) i bardzo dobre (16,7%). Zaledwie oko³o 15% respondentów oceni³o zachowanie swych dzieci jako trudne jednoznacznie do okreœlenia
(12,8%), dostrzegaj¹c i plusy, i minusy w postêpowaniu badanych uczniów lub
jako raczej z³e (3,3%). Zwraca uwagê, ¿e ocena ta jest wysoka. Rodzice, okreœlaj¹c
pozytywnie zachowanie swoich dzieci, stwierdzali czêsto, ¿e nie sprawiaj¹ one
(wiêkszych) k³opotów (np. Nie sprawia du¿ych k³opotów, Nie przeklina), posiadaj¹
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takie pozytywne cechy, jak: pos³uszeñstwo, spokój, wra¿liwoœæ, grzecznoœæ,
uczynnoœæ, pogodnoœæ, m¹droœæ, uprzejmoœæ, kulturalnoœæ, kole¿eñskoœæ, pokora,
a tak¿e pomagaj¹ im, ucz¹ siê itp. Wynika to, ich zdaniem, z dobrego wychowania, stosowanych œrodków wychowawczych, atmosfery w domu (np. Wp³ywa na to
w³aœciwe wychowanie i kontrola, Czêsto z nim rozmawiamy o postêpowaniu ludzi w ogóle
Tablica 6. Potrzeba i chêæ uczniów do pracy w opinii rodziców

Zmienne
Ocena zachowania

Kategorie zmiennych
Bardzo dobre
Dobre
Trudno powiedzieæ
Raczej z³e
Bardzo z³e
Brak danych
Razem
Potrzeba nauki (odpowiedzi na pytanie:
Tak
Czy Pañstwa dziecko powinno wiêcej
Trudno powiedzieæ
siê uczyæ?)
Nie
Brak danych
Razem
Potrzeba pracy nad popraw¹ zachowania Tak
(odpowiedzi na pytanie: Czy Pañstwa
Trudno powiedzieæ
dziecko powinno wiêcej pracowaæ nad
Nie
popraw¹ swojego zachowania?)
Brak danych
Razem
Potrzeba pracy nad kontrol¹ emocji (odpo- Tak
wiedzi na pytanie: Czy Pañstwa dziecko
Trudno powiedzieæ
powinno pracowaæ nad kontrol¹ swoich
Nie
emocji?)
Brak danych
Razem
Chêæ uczniów do pracy nad sob¹
Wysoka
(odpowiedzi na pytanie: Jak oceniacie
Raczej wysoka
Pañstwo chêæ dziecka do pracy nad sob¹?)
Trudno powiedzieæ
Raczej nisko
Nisko
Brak danych
Razem
ród³o: badania w³asne.

N
30
117
23
6
0
4
180
118
7
50
5
180
65
28
81
6
180
73
32
70
5
180
13
58
85
17
1
6
180

%
16,7
65,0
12,8
3,3
0,0
2,2
100,0
65,6
3,9
27,8
2,8
100,0
36,1
45,0
15,6
3,3
100,0
40,6
17,8
38,9
2,8
100,0
7,2
32,2
47,2
9,4
0,6
3,3
100,0
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i to przynosi efekty, Zale¿y to od dyscypliny wyniesionej z domu, Staramy siê tworzyæ
przyjazn¹ atmosferê, Zachowanie otaczaj¹cych j¹ osób oraz mi³oœæ, któr¹ odczuwa, Bierze
przyk³ad z rodziców oraz swojej w³asnej siostry, W domu m¹¿ trzyma rygor, Spokój i tolerancja w rodzinie, Staramy siê mieæ z nim dobry kontakt. Wie, ¿e mo¿e zwróciæ siê do nas
z ka¿dym problemem) lub cech dzieci (np. Jest wstydliwy i boi siê Ÿle zachowywaæ, Wynika to z jego charakteru i usposobienia). Co jednak ciekawe, zauwa¿ono, ¿e niektórzy
rodzice, pomimo, ¿e (najczêœciej w odpowiedziach na inne pytania) wskazywali
na ró¿nego rodzaju problemy u swych dzieci (np. wybuchowoœæ, ³atwe wpadanie
w z³oœæ, k³ótliwoœæ, porywczoœæ, agresywne zachowania), ogólnie oceniaj¹c
zachowanie swych dzieci, okreœlali je dobrze (np. Mimo ograniczonych mo¿liwoœci,
zaburzeñ emocjonalnych, stara siê swoim zachowaniem nie stwarzaæ problemów wychowawczych, Krzyczy jak siê zdenerwuje, ale ogólnie grzeczna).
Jeœli chodzi o rodziców, którym trudno by³o okreœliæ zachowanie dzieci lub Ÿle
je oceniaj¹cych, to zwracali oni uwagê na ró¿nego rodzaju problemy wychowawcze (np. Czasami coœ chce, czego nie mo¿emy mu daæ, wtedy siê z³oœci, Ma czêste zmiany
nastroju, Nie s³ucha mnie, Jest uparta, a nieraz powinna ust¹piæ drugiej osobie i byæ bardziej wyrozumia³a, Jest niepos³uszny, z³oœliwy, dokucza zwierzêtom, Oszukuje mnie, szybko siê z³oœci, denerwuje). Rodzice ci czasami starali siê usprawiedliwiaæ niew³aœciwe
zachowanie swych dzieci, np. To przez dokuczanie i wyzywanie przez kolegów w szkole,
Dzieci nadpobudliwe nie mog¹ czêsto odpowiadaæ za swoje zachowanie, Czasem siê bardzo
denerwuje, krzyczy, p³acze). Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e stosunkowo czêœciej rodzice dobrze oceniaj¹ zachowanie dziewcz¹t w porównaniu do ch³opców,
a bior¹c pod uwagê rodzaj szko³y, najs³abiej oceniano zachowanie uczniów szkó³
gimnazjalnych w porównaniu do podstawowych i zawodowych (tu zachowanie
oceniono najlepiej). Ró¿nice okaza³y siê statystycznie nieistotne, jednak¿e podobne zale¿noœci wyst¹pi³y w opiniach nauczycieli (tu poziomy statystycznej istotnoœci wynios³y 0,003 – zachowanie a p³eæ, 0,048 – zachowanie a rodzaj szko³y). Przy
tak doœæ wysokiej ocenie zachowania badanych uczniów warto jednak zwróciæ
uwagê, ¿e wielu rodziców zwraca jednak uwagê na potrzebê ich pracy nad nauk¹,
popraw¹ zachowania oraz kontrol¹ emocjonaln¹.
Wiêkszoœæ (65,6%) badanych rodziców uwa¿a, ¿e ich dzieci powinny wiêcej
czasu poœwiêciæ na naukê. Rodzice ci zwracaj¹ uwagê na trudnoœci swych uczniów w ró¿nych dziedzinach nauki (np. Ma problemy z czytaniem i rozumieniem
pojêæ – czêsto siê myli, Szczególnie w dziedzinie matematyki, bo ma tu problemy, le czyta,
liczy, wolno pisze, nie zna siê na zegarze), s³abe wyniki w nauce (np. Ma z³e stopnie),
wystêpuj¹ce u dzieci deficyty (np. musi poœwiêciæ wiêcej czasu na naukê ni¿ rówieœnicy, Ma s³ab¹ pamiêæ i powinien j¹ æwiczyæ, Ma problemy sfery poznawczej, Ma obni¿on¹
koncentracjê i uwagê), brak systematycznoœci, obowi¹zkowoœci (np. Nauczyciele
zg³aszaj¹ uwagi co do przygotowania Karoliny, ¯eby bardziej pracowa³, odrabia³ lekcje i chcia³ poœwiêciæ wiêcej czasu nauce) oraz przydatnoœæ zdobywania wiedzy w szkole
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(np. Aby zdobywaæ wiedzê i byæ m¹drym, by w ¿yciu by³o l¿ej, co wi¹¿e siê z prac¹, ¯eby
radzi³ sobie w ¿yciu, Bo musi skoñczyæ szko³ê, Poniewa¿ pomimo jego ni¿szego poziomu,
powinien zdobywaæ wiêcej wiedzy na ró¿norodne tematy nauki).
Rodzice, którzy wyra¿aj¹ w¹tpliwoœci lub otwarcie mówi¹, ¿e ich dziecko nie
powinno wiêcej czasu poœwiêcaæ na naukê (30,6%), zwracaj¹ uwagê, ¿e badani
ju¿ wystarczaj¹co du¿o siê ucz¹ i osi¹gaj¹ satysfakcjonuj¹ce wyniki (np. Radzi
sobie, jest wzorowym uczniem, Jest zdyscyplinowanym uczniem, Wydaje mi siê, ¿e i tak
bardzo siê stara, Ma dobre stopnie, nauczyciele chwal¹ dziecko), w szkole specjalnej poziom nauczania jest niski (np. W szkole specjalnej nie ma problemów z nauk¹, Ucz¹ siê
w kó³ko tego samego) lub te¿ efekty uczenia siê dzieci s¹ niewielkie, nieadekwatne
do trudu w³o¿onego w naukê (np. Bardzo trudno jest mu siê uczyæ, I tak pracuje doœæ
du¿o, nie wiem czy wiêksza praca coœ zmieni, Jest na tyle dobra, na ile mo¿e byæ).
Mniej rodziców (w porównaniu do liczby rodziców wyra¿aj¹cych wiêksz¹
potrzebê nauki swych dzieci) uwa¿a, ¿e ich dzieci powinny pracowaæ nad popraw¹ swego zachowania (36,1%) i kontrol¹ emocji (40,6%). Rodzice ci wskazuj¹
na ró¿nego rodzaju niew³aœciwe zachowania (niepos³uszeñstwo wobec rodziców
i – rzadziej – nauczycieli, przeklinanie, picie alkoholu, palenie papierosów, bicie)
oraz s³ab¹ kontrolê emocjonaln¹ (wybuchowoœæ, gwa³townoœæ, z³oœliwoœæ, upór,
krzykliwoœæ, p³aczliwoœæ) dzieci, np. Nie zawsze zachowuje siê tak, jak trzeba w ró¿nych miejscach, Czasem podnosi g³os na rodziców, Trochê du¿o przeklina, czasami bije siê,
Jest wp³ywowa i mia³a wpadki z alkoholem, Trudno jej zapanowaæ nad emocjami, Czasami
nie zastanawia siê, ¿e mo¿e krzywdê zrobiæ komuœ, Musi staæ siê lepszym i wyrozumia³ym
cz³owiekiem, by mieæ w przysz³oœci przyjació³ i znajomych, Ma problemy z mówieniem
prawdy, oszukuje, Jest niepos³uszny, z³oœliwy, uparty, Zwrócenie uwagi w dobrej wierze
odbiera bardzo emocjonalnie, jakby coœ niedobrego. Po prostu nie s³ucha uwa¿nie, Nieraz
jest niegrzeczna i Ÿle siê zachowuje, Zdarza siê, ¿e nie docieraj¹ do niego dobre, proste
s³owa, Jest wybuchowy i czasem wymusza coœ p³aczem, Powinien pozbyæ siê agresji, Podchodzi bardzo emocjonalnie prawie do wszystkiego – krzyk, p³acz, z³oœæ, W sytuacjach trudnych, niespodziewanych postêpuje zbyt gwa³townie.
Doœæ wielu rodzicom trudno by³o jednoznacznie okreœliæ, czy istnieje potrzeba pracy ich dzieci nad popraw¹ zachowania (45,0%) i kontrol¹ emocji (17,8%).
Zwracaj¹ oni w wiêkszoœci uwagê zarówno na pozytywne, jak i negatywne
aspekty zachowania oraz emocjonalnej kontroli swoich dzieci, np. Jest cichy i spokojny, ale czasami ma jakieœ wybryki. Czêœæ rodziców stara siê usprawiedliwiæ
niew³aœciwe zachowania swoich dzieci, np. To jest typowe dla jego wieku lub te¿ jest
zdania, ¿e zachowanie i kontrola emocji ich dzieci s¹ porównywalne lub lepsze
ni¿ u osób pe³nosprawnych, np. Raczej emocje kontroluje, a przecie¿ nawet cz³owiek
zdrowy nie w pe³ni je kontroluje.
Pozostali respondenci s¹ zdania, ¿e nie ma potrzeby, by ich dzieci pracowa³y
nad popraw¹ swego zachowania (15,6%) oraz/ lub kontrol¹ emocjonaln¹ (38,9%).
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Uczniowie ci, zdaniem rodziców, nie musz¹ nad ww. aspektami pracowaæ, gdy¿
ich zachowanie jest poprawne i/ lub nie maj¹ problemów z kontrol¹ emocji. Oto
przyk³ady ich wypowiedzi: Zachowuje siê prawid³owo, rozumie koniecznoœæ takiego
a nie innego postêpowania, Jest grzeczny i dobrze u³o¿ony, Jest zdyscyplinowanym dzieckiem, Nie ma problemów wychowawczych, Jej zachowanie jest zawsze w stosunku do wszystkich bardzo dobre, Jest dzieckiem opanowanym, Potrafi kontrolowaæ to, co chce wyraziæ,
Raczej jest spokojny, Jest zrównowa¿ony, Nie jest wybuchowy ani agresywny. Niektórzy
z tych rodziców wyra¿aj¹ zrozumienie dla nie do koñca w³aœciwych zachowañ
swych dzieci, np. Rozumiemy jej humory.
Podsumowuj¹c powy¿sze dane, podkreœliæ mo¿na, ¿e pomimo ogólnie wysokiej oceny zachowania swych dzieci, wiêkszoœæ badanych rodziców jest zdania, i¿
ich dzieci powinny wiêcej siê uczyæ, pracowaæ nad popraw¹ swego zachowania
oraz w wiêkszym stopniu kontrolowaæ swoje emocje.
Kolejnym punktem zainteresowania uczyniono okreœlenie przez rodziców
chêci do pracy nad sob¹ ich dzieci. 7,2% rodziców oceni³o chêæ swych dzieci do
pracy nad sob¹ jako wysok¹, a 32,2% jako raczej wysok¹. Rodzice ci zwracaj¹ uwagê na wysok¹ aktywnoœæ swych dzieci, starania, ambicje, chêæ wykazania siê, dorównania innym, systematycznoœæ (np. Jest bardzo aktywny, Ania stara siê pracowaæ
nad sob¹, poniewa¿ zale¿y jej na dobrej opinii, Jest raczej otwarta na wszelkie formy aktywnoœci, Chce dorównaæ innym rówieœnikom. Nie udaje siê to tylko w nauce. S¹ zagadnienia,
które po prostu j¹ przerastaj¹), dobre wyniki w niektórych dziedzinach (np. Dostaje
dobre stopnie, odrabia lekcje solidnie, nauczyciele bardzo go chwal¹). Czêœæ respondentów stara siê podaæ, jakie przyczyny wp³ywaj¹ na wysok¹ chêæ do pracy ich dzieci. Zaliczyæ do nich mo¿na: system wychowawczy (stosowane kary i nagrody,
upominania), udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych i innych formach aktywnoœci,
które rozwijaj¹ zainteresowania (np. Szko³a organizuje wiele konkursów i olimpiad,
które mobilizuj¹ go).
Blisko po³owie (47,2%) respondentów trudno by³o okreœliæ, jaka jest chêæ do
pracy ich dzieci. Wymieniali oni czêsto zarówno argumenty œwiadcz¹ce o wysokiej,
jak i niskiej chêci do pracy nad sob¹ swoich dzieci, np. Stara siê, ale równie¿ szybko siê
zniechêca, Jeœli coœ lubi, to potrafi spêdzaæ nad tym wiele czasu, Ró¿nie to bywa, czêsto zale¿y
od jego humoru, Jak robi to dobrze i jest chwalony, to robi to chêtnie, Czasem jej brakuje
mobilizacji i wytrwa³oœci.
9,4% rodziców oceni³o chêæ swych dzieci do pracy nad sob¹ jako raczej nisk¹,
a 0,6% (1 rodzic) jako nisk¹. Wœród przyczyn doœæ du¿ej biernoœci dzieci rodzice
wyró¿niali: brak zainteresowañ i infantylnoœæ (wyra¿aj¹ca siê w s³abej kontroli
emocjonalnej, nieodpowiednich do bodŸca reakcji, s³abej koncentracji;
przyk³adem mo¿e byæ wypowiedŸ opiekuna prawnego Ma³gosi, kl. V: Dziewczynka jest infantylna, dzia³a pod wp³ywem emocji, jest nadpobudliwa i obra¿a siê, nie ma zainteresowañ), lenistwo (np. Jest leniwy), niepe³nosprawnoœæ (np. Wp³ywa na to jego
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stan zdrowia, Upoœledzenie) , ma³¹ wytrwa³oœæ i brak wiary we w³asne mo¿liwoœci
(np. £atwo siê poddaje, nie jest wytrwa³y, „Ma «s³omiany zapa³», szybko zmienia zdanie,
Dziecko czêsto siê zniechêca, przewa¿nie gdy coœ mu nie wychodzi, Brak samozaparcia
i wiary w swoje umiejêtnoœci), pogodzenie siê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ i nieokazywanie chêci do zmian (np. Nie przejawia takich chêci. Twierdzi, ¿e jest, jaki jest
i nie musi siê zmieniaæ), wp³yw szko³y (np. Mo¿e to przez szko³ê – on nie jest z niej zadowolony), zmêczenie (np. Córka czêsto t³umaczy siê, ¿e jest zmêczona) oraz zbyt liberalny system wychowawczy (np. Nie potrafi siê kontrolowaæ w zachowaniu w szkole
i w domu, bo mu siê na to pozwala zbyt czêsto.

2. Synteza
Przeprowadzone badania pozwoli³y na stwierdzenie, i¿ uczniowie z lekk¹
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w wiêkszoœci nie dostrzegaj¹ potrzeby zmian
w sobie, a co za tym idzie, nie pracuj¹ nad tym, ¿eby pewnych zmian dokonywaæ.
£¹czy siê to z doœæ wysok¹ samoocen¹ badanych uczniów. Podkreœliæ jednak mo¿na, ¿e mniej wiêcej po³owa respondentów twierdzi, ¿e pracuje nad popraw¹
swego zachowania i emocjonaln¹ samokontrol¹, wypracowuj¹c przy tym sposoby, które im w tym pomagaj¹.
Analiza wyników wœród nauczycieli pokazuje, ¿e wiêkszoœæ z nich wysoko
ocenia samokontrolê zachowania przez uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, a mniej wiêcej po³owa nauczycieli wysoko ocenia tak¿e chêæ badanych uczniów do pracy nad sob¹. Wynik uznaæ mo¿na za niski, bior¹c pod uwagê
podstawowe znaczenie, jakie przypisuje siê w³asnej pracy nad sob¹ w procesie
rewalidacji. Nieco lepiej nauczyciele ocenili aktywnoœæ badanych na zajêciach
szkolnych, ich zaanga¿owanie w ¿ycie klasy i szko³y oraz uczestnictwo na zajêciach pozalekcyjnych (Æwirynka³o, ¯ywanowska, 2009). W stosunku do wielu
uczniów wynik jednak nie mo¿na uznaæ za zadowalaj¹cy.
Jeœli chodzi o wyniki badañ wœród rodziców, stwierdzono, ¿e zdaniem wiêkszoœci, badani uczniowie powinni wiêcej siê uczyæ, jednak ju¿ mniej ni¿ po³owa
z nich jest zdania, ¿e istnieje potrzeba pracy nad popraw¹ zachowania oraz samokontrol¹ emocjonaln¹. Wi¹¿e siê to z doœæ wysok¹ ocen¹ aktualnego zachowania
dzieci. Niestety, równie¿ w ocenie rodziców s³abo wypad³a chêæ do pracy nad
sob¹ badanych uczniów (zaledwie 39,4% okreœli³o j¹ jako raczej wysok¹ lub wysok¹). Widaæ wiêc, ¿e w tym zakresie jest jeszcze du¿o do zrobienia. Dobrze z kolei
rodzice oceniaj¹ aktywnoœæ swych dzieci oraz otrzymywan¹ od nich pomoc
w wype³nianiu obowi¹zków domowych, co œwiadczy pozytywnie o zaanga¿owaniu w ¿ycie rodzinne badanych uczniów.
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Working on emotional auto-control of individuals
with mild intellectual disability
This text is a presentation of the results of research on the problem of auto-control of
emotional behavior of people with mild intellectual disability, brought here in the context
of the emotional level of auto-revalidation processes. The issue of seeing ones emotional
states and controlling them is presented from the perspective of the disabled people as well
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as their teachers and parents. The research was part of a bigger project on the relations between school society and the social existence of students with intellectual disability. The
sample included a group of 180 students from special schools (4. to 6. grade of primary
school, 1. to 3. grade of gymnasium and 1. to 3. grade of special vocational school) that were
diagnosed with mild intellectual disability, as well as their parents (180 respondents) and
teachers (146 respondents). To examine the emotional auto-control of the persons researched, the author invented her own interview questionnaire.

Joanna Belzyt

Narracje na styku niepe³nosprawnoœci
i kobiecoœci w internecie

Przedstawiony tekst dotyka szerokiego tematu niepe³nosprawnych kobiet,
g³ównie z niepe³nosprawnoœci¹ fizyczn¹ i ich obecnoœci w internecie przez kreowanie swoich wizerunków w blogach, portalach, forach itp.
Internet to z jednej strony medium utrwalaj¹ce stereotypy p³ciowe, podobnie
jak inne media. „Niemniej przenikanie, wzajemne znoszenie siê i nawarstwianie
przekazów sprawia, ¿e mass media nie s¹ monolitycznym i twardym gruntem dla
sta³ej dominacji ról stereotypowych, ale nie stanowi¹ te¿ agendy jednoznacznie
niweluj¹cej granice miêdzy kobiecoœci¹ i mêskoœci¹. Komercja i kultura popularna
potrzebuj¹ rynku zbytu i zaw³aszczaj¹ sobie wszystkie jego podmioty. Tej zasadzie podporz¹dkowane s¹ przekazy kulturowe, pe³ne wieloznacznoœci i ofert
zró¿nicowanych to¿samoœci” (Chomczyñska-Miliszkiewicz, 2001, s. 20–30). Z drugiej strony Internet, jak przedstawia go D. Podgórska-Jachnik przyczynia siê do
skoku emancypacyjnego osób niepe³nosprawnych, poprzez ich czynne zaanga¿owanie w forach czy stowarzyszeniach, w wymianie informacji i myœli. Dziêki
temu medium osoby niepe³nosprawne mog¹ same kreowaæ swój wizerunek,
zgodnie z zasad¹, ¿e „obecni wywieraj¹ wp³yw na wizerunki indywidualne
i zbiorowe”.
Niepe³nosprawnoœæ fizyczna nieodmiennie zwi¹zana jest z cielesnoœci¹,
o której pisze w swojej ksi¹¿ce S. Krzycza³a, wyró¿niaj¹c trzy formy cielesnoœci
cia³a jako medium – podmiotowoœci, prze¿yæ, bezpieczeñstwa. Zauwa¿a on, i¿
tradycyjnie cia³o postrzegane jest jako coœ najbardziej naturalnego, bo biologicznego, istniej¹cego-przed-doœwiadczeniem, dziêki czemu jest mniej ska¿one przez
kulturê, a przecie¿ za³o¿enie to jest mylne, poniewa¿ „kultura subtelnie i niezauwa¿alnie wnika w naturê cia³a” (2007, s. 160–162).



Przywo³anie na podstawie referatu D. Podgórskiej-Jachnik, Rola elity intelektualnej g³uchych w zmianie obrazu wspó³czesnej surdopedagogiki, wyg³oszonego podczas konferencji z serii Dyskursy Pedagogii Specjalnej w dniu 20.0522.05.2009 roku w Sopocie.
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Cia³o jako „medium podmiotowoœci” stanowi o poczuciu udanego ¿ycia jednostki. Jednostka odczuwa w³asne ¿ycie jako w³asne, gdy mo¿e doœwiadczaæ go
autonomicznie, aktywnie i indywidualnie. Osoby niepe³nosprawne czêsto maj¹
problem z postrzeganiem swojego ¿ycia w tej perspektywie, niejednokrotnie ich
udzia³em jest „nie-w³asne” ¿ycie” (tam¿e, s. 160–162) rozumiane jako „projekt [¿ycia – J.B.] przyjêty pasywnie, pod przymusem, ze zbiorowych ujednoliceñ”. Jeœli
jednostka nie bêdzie w stanie przezwyciê¿yæ tego bêdzie „¿y³a obcym ¿yciem”.
S. Krzycha³a podkreœla, ¿e „w (po?)nowoczesnoœci – cia³o pomaga okreœliæ w³asn¹
autonomiê i sprawstwo: cia³o mo¿na pielêgnowaæ, okreœlaæ jak ma wygl¹daæ, æwiczyæ i doskonaliæ – i to w ro¿nych kontekstach. Panuj¹c nad cia³em jednostka staje
siê sprawc¹ dzia³aj¹cym nie dla czyjejœ korzyœci, ale dla siebie samej – jest siê
panem/pani¹ we w³asnym ciele” (tam¿e, s.160-162). Cia³o jako „medium prze¿yæ”
pozwala wype³niæ biografiê pasmem wartoœciowych wra¿eñ: ¿ycie jest udane
wtedy, kiedy dobrze siê je prze¿yje. Doznania, z kultury wy¿szej czy te¿ trywialnej, potrzebuj¹ medium, które pozwoli³oby te doznania odebraæ lub wykreowaæ.
Rolê takiego medium mo¿e przyj¹æ cia³o, kumuluj¹c i spajaj¹c ró¿norodne, fragmentaryczne epizody prze¿yæ, doznañ czy doœwiadczeñ i jednoczeœnie czyni¹c
„namacaln¹ (równie¿ dos³ownie) wartoœæ prze¿ywanych sytuacji. Cia³o pozwala
spostrzec wszystkimi zmys³ami piêkno wydarzeñ, w których siê uczestniczy”
(tam¿e, s. 160–162). Cia³o staje siê „medium bezpieczeñstwa”, gdy mo¿na obdarzyæ je „zaufaniem: we w³asnym ciele mogê czuæ siê bezpiecznie. Cia³o ma byæ
medium zmys³owych doznañ i jednoczeœnie poddane stylizacji, maj¹cej na celu
wykreowanie ekspresji atrakcyjnoœci, sprawnoœci i indywidualizacji”. S. Krzycha³a zauwa¿a jednoczeœnie, ¿e „popyt na cia³o utkany jest równie¿ z dwu innych
sprzecznych potrzeb: potrzeby indywidualnej ekspresji oraz potrzeby uczestnictwa w obowi¹zuj¹cych kanonach kultury” (tam¿e, s. 160–162).
Cia³o umo¿liwia, pomaga lub ogranicza pe³nienie ról spo³ecznych i obecnoœæ
w spo³eczeñstwie. W tym miejscu chcia³abym doœæ przewrotnie odwo³aæ siê do
bardzo stereotypowego ujêcia komponentów sk³adaj¹cych siê na to¿samoœæ
kobiet, czyli triadê przywo³an¹ przez A. Koziñsk¹ (2003): powinnoœæ bycia piêkn¹
– powinnoœæ wyjœcia za m¹¿ – powinnoœæ bycia matk¹. Zabieg ten jest celowy, aby
przez ten stereotyp pokazaæ, ¿e doœwiadczenia spo³eczno-kulturowe kobiet niepe³nosprawnych nie ró¿ni¹ siê od doœwiadczeñ kobiet pe³nosprawnych.
Powinnoœæ bycia piêkn¹ zasadza siê na postrzeganiu kobiet jako wizytówki
mê¿czyzny. Kobieta buduje swoj¹ to¿samoœæ na tym, jak wygl¹da. Kobiety niepe³nosprawne przegl¹daj¹ siê w mêskich oczach, które bywaj¹ krytyczne na
widok niepe³nosprawnoœci. Niemniej kobiety podejmuj¹ trud kreowania siebie
np. poprzez naukê makija¿u czy dobierania strojów, kiedy trac¹ wzrok. Po wyjœciu
ze szpitala zaczê³am trenowaæ sztukê makija¿u. Nieraz umaza³am tuszem pó³ twarzy.
Op³aca³o siê, osi¹gnê³am sukces! Dziœ nikt, kto mnie spotyka, nie zdaje sobie sprawy, jak du¿o
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wysi³ku ode mnie wymaga³o zwyk³e babskie «zrobienie siê na bóstwo» (Iza) . Czuj¹ ¿al po
odstawionych do szafy obcasach, które s¹ dla nich kwintesencj¹ kobiecoœci. Kolejny problem pojawi³ siê, kiedy choroba odebra³a mi mo¿liwoœæ chodzenia. Szpilki – z 10 cm
obcasami nadal le¿¹ w szafie... Nie potrafiê ich wyrzuciæ, to boli... Bola³ te¿ pierwszy zakup
p³askich butów na rzepy. Samoakceptacje utrudnia³a trudna sytuacja w domu. Tak naprawdê czujemy siê bowiem piêkne dopiero w mêskich oczach. A te bywaj¹ bardzo kapryœne,
zw³aszcza na widok wózka (Iza)]. Prze¿ywaj¹ utratê poczucia bycia „zwiewn¹
rusa³k¹”, gdy w ich ¿yciu pojawia siê wózek inwalidzki lub kule, które zniwecz¹
efekt nawet najpiêkniejszej sukni. Oczywiœcie kule, zwane ¿artobliwie „szwedami” pomagaj¹ „zrobiæ wejœcie” na ka¿de przyjêcie, wywo³uj¹c zamieszanie, które
cieszy niektóre kobiety, zwracaj¹c na nie uwagê ca³ego towarzystwa. Niepe³nosprawnoœæ daje kobiecie z pewnoœci¹ przewagê nad pe³nosprawnymi przedstawicielkami
p³ci piêknej. Tym niezaprzeczalnym atutem jest mo¿liwoœæ «wejœcia». Otó¿ ile trzeba siê
napracowaæ nad kreacj¹, fryzur¹, doborem torebki, butów czy te¿ partnera, by zostaæ zauwa¿on¹ - o tym wie i gwiazda filmowa w Cannes i Kowalska id¹ca na sk³adkow¹ imprezkê.
A my przy pomocy prostych rekwizytów, takich jak na przyk³ad wózek inwalidzki, kule czy
balkonik efektowne wejœcie mamy za³atwione! Z pewnoœci¹ zostaniemy zauwa¿one. Gdy
ju¿ wejdziemy, mo¿emy dalej prowokowaæ. Poniewa¿ wszyscy spodziewaj¹ siê po nas nobliwego zachowania, dla urozmaicenia mo¿emy za¿¹daæ k¹pieli w szampanie, ewentualnie –
wzorem Pauliny Borghese (siostry Napoleona) poprosiæ o asystenta osobistego, na którego
szerokiej klatce piersiowej bêdziemy ogrzewaæ zziêbniête stopy (swoj¹ drog¹, có¿ za ekologiczny sposób). Na ciekawsko-nachalne pytania typu: «co siê pani sta³o? » – odpowiadamy
mro¿¹c¹ krew w ¿y³ach historyjkê o bohaterskim skoku z wie¿owca lub wyrwaniu dziecka ze
szczêk rekina. Stajemy siê atrakcj¹ wieczoru! Trochê problemów jest z mê¿czyznami, bo niestety oni s¹ wzrokowcami i istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e zmieni¹ nas na nowszy, m³odszy,
sprawniejszy model. Ale we wspó³czesnym œwiecie mo¿na przecie¿ kreowaæ rzeczywistoœæ
(Anita), Czasami jednak mam wra¿enie, ¿e kule psuj¹ efekt tej czy innej wspania³ej kreacji.
¯artujê wtedy, ¿e przysz³am w obstawie dwóch Szwedów (kule nazywa siê „szwedkami”, ale
ja tam wolê przystojnych Szwedów). Skutkuje. Wszyscy pytaj¹, o co chodzi i mam œwietne
wejœcie (Patrycja). Mo¿na te¿ znaleŸæ okreœlenia „trzecia p³eæ o ca³kiem zgrabnych
oponkach”. Niektóre z kobiet kreuj¹ siê w portalach randkowych, przygotowuj¹
profil i zamieszczaj¹ zdjêcia raz na wózku inwalidzkim, a raz bez niego. Z wielkim
smutkiem obserwuj¹ ró¿nice w liczbie wejœæ na swój profil i przesy³anych wiadomoœci w zale¿noœci od zamieszczonego zdjêcia.
Powinnoœæ wyjœcia za m¹¿ – spo³eczeñstwo naciska jednostkê na zam¹¿pójœcie, co jest w powszechnej opinii wyrazem dojrza³oœci i doros³oœci. Bez¿enne osoby s¹ postrzegane jak odchylone od normy, a ich postêpowanie jest karygodne,
a nawet wstrêtne. Kobiety niepe³nosprawne czuj¹ siê nie do koñca doros³e, ale ju¿
Cytaty pochodz¹ z portalu www.niepelnosprawni.pl i tekstu Niepe³nosprawne jest piêkne! zamieszczonego na www.niepelnosprawni.pl (03.2009).
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nie dzieci, traktowane infantylnie. Kobiety œwiadome tego, ¿e spo³eczeñstwo wymaga od kobiet zam¹¿pójœcia, chc¹ wype³niæ to zobowi¹zanie i staj¹ wobec
niechêci spo³eczeñstwa, które przekonuje je, ¿e nie zajm¹ siê mê¿em, domem, bo
same s¹ osobami oczekuj¹cymi pomocy. Jestem ca³kowicie niewidoma od blisko 20 lat.
W domu radzê sobie ca³kiem dobrze: gotujê, sprz¹tam, prasujê itp., czyli wykonujê prawie
wszystkie czynnoœci tak samo, jak kobieta widz¹ca. Zajmuje mi to jednak wiêcej czasu. Tego
wszystkiego ucz¹ nas – niewidomych – na kursach rehabilitacyjnych. Radzê sobie tak¿e
w pracy zawodowej, ale pomoc widz¹cych jest niezbêdna. Staram siê jednak byæ jak najbardziej samodzielna, niemniej jednak pomoc innych jest niezbêdna i nieunikniona. Moim
ci¹g³ym problemem jest jednak proszenie o pomoc... (Hanna); Poniewa¿ jestem osob¹ niewidom¹, problem sprawia mi przygotowanie niektórych dañ np. naleœników i tym podobnych
rzeczy, które trzeba przewracaæ z jednej strony na drug¹ na patelni. Jeœli mam ochotê np. na
naleœniki, to idê na ³atwiznê - kupujê gotowe i odgrzewam je w elektrycznym opiekaczu. To
by³ jeden z powodów, dla którego nie wysz³am za m¹” (Danuta). Kobiety postrzegane s¹
jako osoby aseksualne. Czêsto skar¿¹ siê na matki swoich mê¿czyzn („przysz³ych
niedosz³ych mê¿czyzn”), które przyczyniaj¹ siê do rozpadu zwi¹zków, nie tylko
nowo powstaj¹cych, ale tak¿e tych, w których trakcie kobieta nabywa niepe³nosprawnoœæ. Alicja D³ugo³êcka: W krajach o wysokim wskaŸniku integracji prawie 80 proc.
mê¿czyzn niepe³nosprawnych ma pe³nosprawne ¿ony. Zwi¹zki niepe³nosprawnych kobiet
z pe³nosprawnymi rozpadaj¹ siê o wiele czêœciej. Powody s¹ natury spo³ecznej. Matki
pe³nosprawnych mê¿czyzn wywieraj¹ na synów negatywn¹ presjê. Jak ¿ona na wózku zajmie siê ich pupilkiem, poprowadzi mu dom, gospodarstwo? Jeœli mê¿czyzna nie ma silnego
krêgos³upa, przegra z naciskami. Anna Werenc: Teœciowe mówi¹ dosadnie: «Staæ ciê na
lepsz¹ dziewczynê! A nie tak¹, któr¹ bêdziesz siê musia³ opiekowaæ. Jaki ciê¿ar ty na siebie
bierzesz!». Alicja D³ugo³êcka: Do teœciowych dok³adaj¹ siê jeszcze koledzy licytuj¹cy siê
miêdzy sob¹ kolejnymi zdobycznymi partnerkami. Rezultat jest taki, ¿e zwi¹zki niepe³nosprawnych lepiej rokuj¹, bo rzeczywistoœæ i doœwiadczenia partnerów s¹ podobne. Ale osoby
niepe³nosprawne interesuj¹ siê w równym stopniu pe³nosprawnymi!. Kumulacj¹ tego
stereotypu postrzegania kobiet niepe³nosprawnych jest zdanie, z którym kobiety
czêsto siê spotykaj¹, „nigdy z tob¹ nie zatañczê” - taniec obcy jest tym mê¿czyznom, nie umiej¹ tañczyæ, nie chc¹ i nigdy nie bêd¹, ale najwyraŸniej ta romantyczna wizja tañca z wybrank¹ jest tak dominuj¹ca i obezw³adniaj¹ca, ¿e doprowadza
do zerwania zwi¹zku. Jeœli chodzi o sferê uczuciow¹, to nam, kobietom niepe³nosprawnym, jest du¿o trudniej. Znalezienie swojej drugiej po³ówki czasami bywa trudne. Niestety
stereotypy ci¹gn¹ siê za nami, bo przecie¿ kobieta niesprawna «nie jest w stanie zadbaæ
o dom, o mê¿a, mieæ dzieci, nie jest w stanie byæ dobr¹ kochank¹». Mê¿czyŸni s¹ wzrokowcami i najpierw patrz¹ na wygl¹d zewnêtrzny, a nastêpnie na to, co kobieta sob¹ reprezentuje.
Przebicie siê przez ten pierwszy mechanizm jest niezwykle trudne, dlatego te¿ o wiele mniej
!

Niewidzialne lubi¹ siê kochaæ, rozmowa Anny Zawadzkiej z dr Alicj¹ D³ugo³êck¹ i Ann¹ Werenc, Wysokie
obcasy 11.05.2008 (www.gazeta.pl, 03.2009).
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jest zwi¹zków kobieta niepe³nosprawna-sprawny partner ni¿ odwrotnie” (Aneta); Nam,
niepe³nosprawnym, odebrano szansê zabiegania o mi³oœæ na równi z innymi. Nie muszê
t³umaczyæ, ¿e nie chodzi wy³¹cznie o partnerskie zbli¿enia. ¯ycie kobiety, wiêc równie¿ kobiety niepe³nosprawnej, jest spe³nione wtedy, gdy ma szansê nie byæ sam¹. Na samotnoœæ
od pocz¹tku musia³am siê nastawiæ i z ni¹ siê pogodziæ (Skarabeusz).
Powinnoœæ bycia matk¹ to temat rzadko obecny w internecie w kontekœcie
niepe³nosprawnoœci kobiet. Obecnie zauwa¿yæ mo¿na koncentracjê na dyskusji o
prawie do posiadania partnera, seksualnoœci i intymnoœci osób niepe³nosprawnych. Temat macierzyñstwa jest trudny dla kobiet niepe³nosprawnych i dlatego
zapewne rzadko obecny. Kobiety s¹ œwiadome stereotypu mówi¹cego, ¿e kobieta
jest stworzona do rodzenia dzieci, zaœ jej powo³aniem jest ich posiadanie, co oznacza, ¿e kobieta, która nie jest matk¹, nie jest kobiet¹ w pe³ni. Kobiety niepe³nosprawne s¹ postrzegane jako te, które nie s¹ zdolne do opieki nad dzieckiem.
Czêsto tak¿e nie mog¹ urodziæ dziecka ze wzglêdu na przyjmowane leki czy niepe³nosprawnoœæ. Marzê równie¿ o macierzyñstwie, choæ zdajê sobie sprawê, ¿e moja niepe³nosprawnoœæ mo¿e nieco utrudniæ jego prze¿ywanie. Z niepokojem czytam w ulotkach
leków, bez których nie mogê siê obejœæ, zastrze¿enia dotycz¹ce kobiet w ci¹¿y. A to tylko jedna z moich w¹tpliwoœci... Na szczêœcie s¹ na œwiecie chrzeœnice. Moja przekona³a mnie, ¿e
mogê byæ zwariowan¹ i czu³¹ matk¹, mimo ¿e nie biegam ani nie noszê jej na rêkach (Patrycja); Ci¹¿a musia³a byæ zaplanowana w porozumieniu z ginekologiem i neurologiem. O ile
to mo¿liwe dawki przyjmowanych leków zmniejszone do bezwzglêdnego minimum, a i tak
przez ca³y okres ci¹¿y towarzyszy³ nam strach, czy przyjmowane leki nie zaszkodz¹ dzieci¹tku, czy nie spowoduj¹ jakiœ wad wrodzonych. Ale to mija, kiedy ju¿ jest upragnione
maleñstwo. Jest trudno, gdy musisz dziecku wyt³umaczyæ, ¿e mama choruje i co powinno
zrobiæ, kiedy mamie zrobi siê s³abo, a jesteœmy sami w domu. Trudne rozmowy, czasem
trudne rodzicielstwo wymagaj¹ce wysi³ku, ale warto podj¹æ ten trud (X).
Z doœwiadczeñ kobiet wynika, ¿e wielokrotnie problem nie dotyczy kobiety
czy jej niepe³nosprawnoœci, ale znalezienia lekarza, który spojrza³by na kobietê
przede wszystkim jak na osobê, a nie jak na niepe³nosprawn¹, przypisuj¹c tej cesze dominuj¹ce/ kluczowe znaczenie. Najbardziej popularny pogl¹d – niestety, nawet
wœród lekarzy – to taki, ¿e kobieta na wózku nie mo¿e mieæ dzieci. A jeœli ju¿ mo¿e rodziæ, to
nie drog¹ naturaln¹. Tymczasem o ile dla niepe³nosprawnych mê¿czyzn motywacj¹, ¿eby
siê zabraæ do seksu, jest udowodnienie sprawnoœci, o tyle dla kobiet – macierzyñstwo.
W przypadku du¿ych napiêæ spastycznych pacjentki lekarze zak³adaj¹ k³opoty, wiêc mówi¹
jej, ¿e nie mo¿e mieæ dzieci. To nie jest prawdziwa informacja. Sama znam takie matki. Ich
najwiêkszym k³opotem by³ nie poród, lecz znalezienie lekarza, który zgodzi³by siê poprowadziæ ci¹¿ê".

"

Niewidzialne lubi¹ siê kochaæ, rozmowa Anny Zawadzkiej z dr Alicj¹ D³ugo³êck¹ i Ann¹ Werenc, Wysokie
Obcasy 11.05.2008 (www.gazeta.pl, 03.2009).
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Kobiety niepe³nosprawne, udzielaj¹ce rad na forach internetowych, nazy#
waj¹ siebie „bezkompleksiarami”(np. Ewa Karbowska ) i dziel¹c siê prze¿yciami
i doœwiadczeniami zachêcaj¹ do zmian, podaj¹c siebie za przyk³ad. Uœwiadamiaj¹, ¿e si³a kobiet wynika ze zmagania siê z sob¹ ka¿dego dnia, a zdarzaj¹ siê takie dni, kiedy wyjœcie z domu przypomina wspinaczkê na K2, ale wtedy konieczna jest mobilizacja „idê, nie wstydzê siê” (ile razy ka¿demu z nas przydarzaj¹ siê
takie dni, kiedy siêgniêcie klamki od drzwi wydaje siê wysi³kiem ponad si³y).
„Bezkompleksiary” nieustannie zachêcaj¹ do wyjœcia z domu, nawet jeœli kobiety
niepe³nosprawne maj¹ siê spotykaæ w tzw. „gettach wspólnego losu”, czyli w krêgu osób niepe³nosprawnych. „Bezkompleksiary” uwa¿aj¹, ¿e zbyt czêsto kobiety
chowaj¹ siê za swoj¹ niepe³nosprawnoœæ, za stereotyp bo i tak nikt siê mn¹ nie zainteresuje.
¯yj¹c w tym przekonaniu nie widz¹ sensu nawet w samym staraniu siê, które odgrywa tak
istotn¹ rolê u mê¿czyzn. Nie chc¹ siê malowaæ, «bo i tak nic to nie da». Nie chc¹ robiæ wra¿enia, «bo i tak to nie ma sensu». Kiedy dochodzi do spotkania z kimœ, kim siê interesuj¹ przybieraj¹ maskê i bezpiecznie schowane za swoj¹ fizyczn¹ u³omnoœæ chc¹ zyskaæ status kole¿anki, przyjació³ki. Rzadko dziewczyny, narzeczonej, ¿ony, kochanki. Wszystkie o tym
marz¹, niewiele w to wierzy. Nawet nie próbuj¹ walczyæ. Ma to œcis³y zwi¹zek z postrzeganiem kobiety w ogóle. Musi byæ zdrowa, zadowolona i uœmiechniêta. Nie powinna byæ w jakikolwiek sposób niesprawna, bo musi mieæ si³ê na rodzenie i wychowanie dziecka, opiekowanie siê swoim mê¿czyzn¹, pracê i dom. (...) Bo czy naprawdê wózek jest tak¹ przeszkod¹,
jeœli naprawdê siê kocha? Tylko kobiety powinny daæ szansê siê pokochaæ i wyjœæ z bezpiecznej kryjówki, w której same siebie schowa³y – bezpiecznego przyczó³ka za stereotypem
«jestem niepe³nosprawna, nie mam szansy na zwi¹zek ze zdrowym mê¿czyzn¹»$. „Bezkompeksiary” uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e najbardziej terapeutyczne dla kobiet niepe³nosprawnych jest spotkanie z kobietami pe³nosprawnymi. Dlaczego? Poniewa¿ kobiety niepe³nosprawne zauwa¿y³y, ¿e kobiety pe³nosprawne s¹ „zablokowane”,
maj¹ tyle kompleksów, wewnêtrznych lêków, które je ograniczaj¹, blokuj¹ i uniemo¿liwiaj¹ samorealizacjê. W trakcie wzajemnej interakcji kobiety niepe³nosprawne przekonuj¹ siê, ¿e przede wszystkim s¹ kobietami, a niepe³nosprawnoœæ nie
determinuje ich to¿samoœci. Nie maj¹c odwagi na unicestwienie siebie, podjê³am trud
poznawania swoich lêków i uprzedzeñ, które pokaza³y mi wielopiêtrowe negowanie siebie
jako kobiety, osoby niepe³nosprawnej, cz³owieka w koñcu. Przy okazji pozna³am kobiety,
które nie mia³y bariery niepe³nosprawnoœci, ale za to mia³y inne bariery, które blokowa³y ich
kobiec¹ to¿samoœæ (Janka).
Kobiety niepe³nosprawne s¹ nosicielkami piêtna (Goffman, 2003) i w ich sytuacji istotne jest czy niepe³nosprawnoœæ jest rozpoznawalna dla tych, z którymi siê
stykaj¹ (zdyskredytowane) czy przyjmuj¹, ¿e niepe³nosprawnoœæ/ piêtno nie jest
#
$

E. Karbowska, Wspomnienia bezkompelksiary, czyli o cz³owieczeñstwie i kobiecoci wbrew stereotypom,
www.dojrzewalnia.pl (03.2009).
M. Wojtas, Feminizm na kó³kach, Warszawski Portal Integracyjny (03.2009).
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rozpoznawalna przez otoczenie (dyskredytowalna), por. tam¿e, s. 34. Kiedy osoba
pojawia siê wœród innych, jej postêpowanie wp³ywa na tworzon¹ przez nich definicjê sytuacji, a otoczenie oczekuje „zgodnoœci miêdzy dekoracj¹, powierzchownoœci¹ i sposobem bycia” (Goffman, 1981, s.45). Osoby niepe³nosprawne mog¹ zachowywaæ siê w okreœlony sposób tylko po to, by zrobiæ na innych okreœlone
wra¿enie, które najpewniej wywo³a reakcjê tak¹, jak¹ chcia³aby uzyskaæ (tam¿e,
1981, s.45). Id¹c tropem myœlenia E. Goffmana i „bezkomplesiar”, jednostka wkraczaj¹c w kr¹g obecnoœci innych, mo¿e narzuciæ im postrzeganie siebie i sytuacji,
któr¹ ma szansê (wy)kreowaæ. Oczywiœcie w toku interakcji mo¿e siê zdarzyæ coœ,
co tej wykreowanej sytuacji „zaprzeczy, zdyskredytuje j¹ lub jakoœ inaczej poda
w w¹tpliwoœæ. W takich sytuacjach jednostka, której przedstawiony wczeœniej wizerunek w³asny zosta³ zdyskredytowany, mo¿e poczuæ siê zawstydzona i spotkaæ
siê z wrogoœci¹, zaœ inni partnerzy interakcji mog¹ odczuwaæ zak³opotanie, zagubienie, rodzaj anomii, która powsta³a z chwil¹ za³amania siê skomplikowanego
systemu interakcji twarz¹ w twarz (face-to-face)”, por. tam¿e, s. 48. Niemniej jednak ka¿da interakcja obarczona jest takim niebezpieczeñstwem i nie mo¿e to staæ
siê powodem, aby ich unikaæ i nie podejmowaæ trudu kreowania siebie przez kobiety niepe³nosprawne. Nowoczesne media daj¹ osobom niepe³nosprawnym
sposobnoœæ na pokazanie siê œwiatu, zaistnienie w nim, a jednoczeœnie wp³ywu
na postrzeganie ich samych oraz innych osób niepe³nosprawnych w œwiadomoœci
internautów.
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Narrations at the joint of femininity and disability in the network

The article focuses on the issue of women with (mainly physical) disability and their
presence on the internet. It is a description of their presentation and creation of their public
image in various forms of social life in the global network (blogs, social software, discussion
forums). The author presents her thoughts based on the analysis of statements of the disabled women in three main areas, stereotypically connected with being a woman: the duty
of being beautiful, getting married and being a mother. The author states her deliberations
in a theoretical context involving body discourse.

Leszek Ploch

Twórcza inkluzja wobec wykluczenia z kultury
artystów niepe³nosprawnych

Przyjmujemy, ¿e twórcza inkluzja, jako ci¹g³y proces zmian aktywnoœci artystycznej, od której nie ma i nie powinno byæ odwrotu, stanowi niepodwa¿alny
fundament powstaj¹cej i utrwalaj¹cej siê w spo³eczeñstwie jednoœci w sta³ych
d¹¿eniach œrodowiska twórców (i nie tylko) do pe³nej akceptacji i uznania równoœci szans oraz akceptacji innoœci (odmiennoœci). Tym samym twórcza inkluzja,
jako œwiadomy proces, zak³ada miêdzy innymi prawo artystów niepe³nosprawnych do korzystania z ka¿dej dostêpnej ludziom formy sztuki na równych prawach z wszystkimi, w tym przy udziale ka¿dej instytucji upowszechniania i edukacji kultury.
Weryfikuj¹c rzeczywistoœæ, coraz czêœciej zadajemy sobie pytanie o powszechnoœæ
i jakoœæ twórczego udzia³u artystów niepe³nosprawnych w kulturze i sztuce,
a tak¿e o oczekiwania spo³eczeñstwa wobec niego. Dylemat ten ma swoje pod³o¿e
w usankcjonowanej i rzeczywistej intensyfikacji dzia³añ twórczych i odtwórczych
artystów niepe³nosprawnych w ¿yciu codziennym, a w konsekwencji przeciwdzia³ania wykluczeniu poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i kariery zawodowej. Rodz¹ siê wci¹¿ nowe obawy o to, czy wspó³czesne spo³eczeñstwo jest
przygotowane do nieustannie zmieniaj¹cych siê praw, w tym tak¿e w stosunku
do osób niepe³nosprawnych, na etapie ponadintegracyjnej aktywizacji twórczej
tych ludzi, jak równie¿ uznania i równoœci do edukacji artystycznej pozbawionej
segregacji.

1. Metodologiczne podstawy badañ
Celem podjêtych badañ empirycznych by³o okreœlenie postaw spo³ecznych
wobec zagadnienia aktywnoœci artystycznej osób niepe³nosprawnych w miejscach publicznych oraz wobec ich prawa do pozbawionej segregacji edukacji artystycznej i zarobkowania. Jako podstawow¹ metodê badawcz¹ wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego, której podporz¹dkowano technikê ankiety.
Badania przeprowadzono kwestionariuszem w liczbie 1000 sztuk, w dwóch gru-

76

Leszek Ploch

pach respondentów, którym wyjaœniono cel i istotê badañ. Kwestionariusz ankiety
zawiera³ pytania zamkniête. Do celów badañ zastosowano nastêpuj¹ce narzêdzia:
– kwestionariusz ankiety dla grupy kontrolnej pod tytu³em: Postawy spo³eczne
wobec prawa do aktywnoœci artystycznej osób niepe³nosprawnych w miejscach publicznych, ich kariery zawodowej oraz zarobkowania (opracowanie w³asne);
– kwestionariusz ankiety dla grupy podstawowej pod tytu³em: Postawy spo³eczne
wobec prawa do aktywnoœci artystycznej i kariery zawodowej (opracowanie w³asne).
Badania przeprowadzono w okresie od marca 2008 roku do marca 2009 roku.
Populacjê osób badanych z niepe³nosprawnoœci¹ tworzy³a grupa podstawowa,
z drugiej zaœ strony grupa kontrolna – pracownicy umys³owi zajmuj¹cy siê
dzia³aniami w kulturze, animatorzy kultury, artyœci zawodowi oraz artyœci amatorzy z województwa mazowieckiego. Grupê podstawow¹ tworzy³y osoby niepe³nosprawne czynnie zajmuj¹ce siê twórcz¹ aktywnoœci¹ w warsztatach terapii
zajêciowej, œwietlicach, szko³ach oraz osoby skupione w Fundacji Krzewienia
Kultury Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych, z Warszawy i miejscowoœci
oœciennych. Z tego samego regionu pochodzi³y osoby pe³nosprawne, które wyrazi³y zgodê na udzia³ w badaniach.
Programem badañ objêto grupê licz¹c¹ ogó³em 1000 osób. Grupê podstawow¹ utworzono w liczbie 500 osób – 320 kobiet i 180 mê¿czyzn niepe³nosprawnych w przedziale wiekowym od 18 do 57 lat, w grupie kontrolnej znalaz³o siê 500
osób pe³nosprawnych – 275 kobiet i 225 mê¿czyzn w wieku 18 do 75 lat. Respondenci ró¿nili siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem wykszta³cenia, statusu spo³eczno-zawodowego, doœwiadczenia artystycznego, miejsca zamieszkania, kariery zawodowej, wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci. W badaniach uczestniczy³y
osoby z ró¿nym rodzajem niepe³nosprawnoœci. Strukturê grupy podstawowej ze
wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoœci oraz p³eæ przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Struktura podstawowej grupy badawczej
Rodzaj niepe³nosprawnoci

Osoby badane
Kobiety
Mê¿czyni
N
%
N
%
55
17,2
25
13,9
45
14,1
10
5,6

Upoledzenie umys³owe w stopniu lekkim
Upoledzenie umys³owe w stopniu znacznym
Niepe³nosprawnoæ ruchowa (pora¿enie koñczyn, 50
amputacja, uszkodzenie rdzenia krêgowego)
Autyzm
15
Nies³ysz¹cy  s³abo s³ysz¹cy
40
Niewidomi  s³abo widz¹cy
45
Zaburzenia zachowania
40
Inne rodzaje niepe³nosprawnoci
30
Ogó³em:
320

Razem
N
80
55

%
16,0
11,0

15,6

45

25,0

95

19,0

4,6
12,5
14,1
12,5
9,4
100

5
30
20
25
20
180

2,8
16,6
11,1
13,9
11,1
100

20
70
65
65
50
500

4,0
14,0
13,0
13,0
10,0
100
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Tablica 2. P³eæ a rodzaj aktywnoci zawodowej w grupie kontrolnej
Grupa zawodowa
Pracownicy umys³owi urzêdów
i instytucji kultury
Aktorzy zawodowi
Artyci amatorzy
Ogó³em:

Osoby badane
Kobiety
Mê¿czyni
N
%
N
%

N

%

90

32,7

70

31,1

160

32,0

50
60
275

18,2
21,8
100

50
55
225

22,2
24,5
100

100
115
500

20,0
23,0
100

Razem

Do grupy podstawowej wybrano osoby czynnie w³¹czaj¹ce siê do ¿ycia i kultury artystycznej na terenie Mazowsza i ca³ego kraju. Wœród nich najwiêcej znalaz³o siê respondentów zrzeszonych w amatorskim zespole tanecznym – 100 osób
(20%);zespole chóralnym – 50 osób (10%); grupie teatralnej – 140 osób (28%); grupie pantomimicznej – 30 osób (6,0%); w warsztatach terapii zajêciowej o charakterze artystycznym – 120 osób (24%); indywidualni artyœci amatorzy (muzyk, œpiewak, aktor, cyrkowiec) – 60 osób (12%).

2. Czynniki wywieraj¹ce wp³yw na kszta³towanie siê
postaw spo³ecznych wobec aktywnoœci artystycznej
osób niepe³nosprawnych w miejscach publicznych
Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na kszta³towanie siê omawianych postaw w grupie kontrolnej wydaje siê rodzaj znajomoœci zagadnienia niepe³nosprawnoœci i wynikaj¹cych z tego tytu³u rzeczywistych mo¿liwoœci artystycznych
tej grupy osób, jak i czêstotliwoœæ bezpoœrednich lub poœrednich kontaktów miêdzy grupami (podstawow¹ i kontroln¹). Analizuj¹c wypowiedzi grupy badanej,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czêœciej pozytywne postawy wobec aktywnoœci artystycznej
osób niepe³nosprawnych przejawiaj¹ te osoby, które mia³y lub nadal maj¹ w swoim bliskim otoczeniu kontakty z osob¹ niepe³nosprawn¹. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e wynika to w³aœnie z owej znajomoœci oraz czêstych, wielokrotnie na polu
aktywnoœci twórczej, kontaktów z artystami niepe³nosprawnymi.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e kolejnym wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na postrzeganie artystów niepe³nosprawnych mo¿e byæ sposób prezentowanych zachowañ
w miejscach publicznych i zwi¹zanych z tym nieoczekiwanych odruchów motorycznych i werbalnych, gestów, tików, mimiki, nieadekwatnych do sytuacji
reakcji i innych. Podczas badañ poproszono grupê kontroln¹ o opiniê na temat
publicznych wystêpów artystów niepe³nosprawnych (rys. 1).
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Rys. 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem wystêpy artystów niepe³nosprawnych w mie-

jscach publicznych powinni mieæ miejsce?

ród³o: badania w³asne.

Z analizy zamieszczonych na rys. 1 danych wyraŸnie wynika, ¿e zdaniem
osób objêtych programem badañ w grupie kontrolnej, aktywnoœæ artystyczna
ogólnie jest postrzegana pozytywnie 225 osób (45%). Niestety grupa pracowników umys³owych w urzêdach zajmuj¹cych siê kultur¹ (administracja) postrzega
aktywizacjê artystyczn¹ osób niepe³nosprawnych negatywnie – 90 osób (56,2%).
Wa¿nymi czynnikami wywieraj¹cymi wp³yw na kszta³towanie siê omawianych postaw wydaj¹ siê byæ tak¿e: wiek metrykalny, miejsce zamieszkania, wykszta³cenie i wi¹¿¹cy siê z nim status spo³eczno-zawodowy, czêstotliwoœæ korzystania z ró¿nych dóbr kultury, czêstotliwoœæ udzia³u w wydarzeniach
artystycznych, kulturalnych i spo³ecznych, emocjonalny stosunek do problematyki osób niepe³nosprawnych, ogólna wiedza na temat niepe³nosprawnoœci osób.
Analizuj¹c informacje uzyskane w toku badañ, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zdecydowanie czêœciej negatywne postawy wobec aktywnoœci artystycznej w miejscach publicznych przejawiaj¹ osoby po czterdziestym pi¹tym roku ¿ycia, w przewa¿aj¹cej
liczbie osoby samotne i z ogólnie negatywnym nastawieniem do ¿ycia.

3. Postawy spo³eczeñstwa wobec powszechnego udzia³u osób
niepe³nosprawnych w edukacji artystycznej
Mo¿liwoœæ edukacji artystycznej ma niezwykle istotne znaczenie w ¿yciu oso
bistym, zawodowym oraz w karierze artystycznej osób niepe³nosprawnych . Nie

Ploch L. (2008), Twórcza aktywnoæ artystów Ogólnopolskiego Teatru Niepe³nosprawnych w latach
20022008, [w] Krasoñ K., Mazepa-Domaga³a B. (red.), Wyraziæ i odnaleæ siebie, czyli o sztuce, ekspresji,
edukacji i arteterapii, KatowiceMys³owice, s. 189199.
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stety wiadomo, ¿e osoby niepe³nosprawne w przewa¿aj¹cym zakresie nie s¹ równorzêdnymi – w porównaniu z osobami sprawnymi – uczestnikami procesu
edukacji artystycznej. Wsparcie w zakresie tego rodzaju edukacji uzyskuje
wy³¹cznie nieliczna grupa i to tylko w systemie indywidualnym. Generalnie
szko³y artystyczne nie s¹ zainteresowane przyjmowaniem s³uchaczy z niepe³nosprawnoœci¹. W przypadkach wystêpowania problemów edukacyjnych, które
mog¹ wynikaæ z towarzysz¹cych niepe³nosprawnoœci uwarunkowañ, ogromne
znaczenie ma nastawienie spo³eczeñstwa do tych osób .
Kolejnym krokiem w kontynuacji badañ by³o skierowanie pytania do grupy
kontrolnej na temat powszechnego udzia³u w edukacji artystycznej osób niepe³nosprawnych (rys. 2).

Rys. 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem osoby niepe³nosprawne powinny zdobywaæ
wykszta³cenie artystyczne w szko³ach publicznych?

ród³o: badania w³asne.
Analizuj¹c uzyskane informacje, daje siê zauwa¿yæ, ¿e badani z grupy kontrolnej zdecydowanie negatywnie wypowiadaj¹ siê na temat mo¿liwoœci realizowania siê osób niepe³nosprawnych w zakresie powszechnej edukacji artystycznej.
Zdumiewa fakt, ¿e a¿ 270 respondentów (54%) opowiedzia³o siê negatywnie,
a postawê obojêtn¹ przyjê³o 125 respondentów (25%), co stanowi ³¹cznie 79%
grupy badanych. Nie podkreœlono tak¿e postulatu prawa do równoœci szans edukacyjnych i kariery zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Podczas prowadzonych badañ sprawdzono, jak postawy spo³eczne wobec
powszechnoœci do edukacji artystycznej odbiera grupa podstawowa (rys. 3).

Zob.: Fr¹ckiewicz L. red. (2008), Przeciw wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych, Warszawa;
¯uraw H. (1996), Uczestnictwo kulturalne m³odzie¿y niepe³nosprawnej, Warszawa.
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Rys. 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Jakie postawy, Pani/Pana zdaniem, przejawia spo³eczeñstwo wobec
powszechnej edukacji artystycznej osób niepe³nosprawnych?

ród³o: badania w³asne.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e w grupie podstawowej 230 osób niepe³nosprawnych (46%) uwa¿a, ¿e spo³eczeñstwo odnosi siê pozytywnie do prawa o ich powszechnej edukacji artystycznej, tylko 95 osób (19%) uwa¿a, ¿e postawy spo³eczeñstwa s¹ negatywne. Jak mo¿na zauwa¿yæ istnieje bardzo du¿a
rozbie¿noœæ miêdzy opiniami na temat powszechnego prawa do edukacji artystycznej osób niepe³nosprawnych respondentów z grupy kontrolnej a postawami
odbieranymi przez respondentów grupy podstawowej. Owa rozbie¿noœæ wskazuje na du¿¹ niechêæ œrodowiska w zaspokojeniu silnych oczekiwañ osób niepe³nosprawnych w zakresie ich samorealizacji twórczej, aktywizacji artystycznej,
jak te¿ dominacji zachowañ uprzedzenia i stereotypów.

4. Postawy spo³eczeñstwa wobec zarobkowania przez artystów
niepe³nosprawnych
Nale¿y zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿ fakt niepe³nosprawnoœci nie powoduje zaniku potrzeby œrodków finansowych osób ni¹ dotkniêtych. Okazuje siê, ¿e
w praktyce artyœci niepe³nosprawni nie otrzymuj¹ wynagrodzenia za autorsk¹
prezentacjê twórcz¹ (np. koncert, recital, wystêp teatralny). Najczêœciej osoby te
otrzymuj¹ upominki, w rzadkich przypadkach tak zwane kieszonkowe. Organizatorzy imprez nie widz¹ potrzeby wynagradzania tej grupy artystów, gdy¿ jak
stwierdzaj¹, nie posiadaj¹ oni kwalifikacji zawodowych, a wiêc nie mo¿na zastosowaæ odpowiednich taryfikatorów. Wiadomo jednak powszechnie, ¿e w przypadku artystów, aktorów, animatorów bez przygotowania zawodowego, lecz osób
pe³nosprawnych stosuje siê w³aœciwe taryfikatory – stawki amatorskie (i te te¿ nie
w ka¿dym przypadku).
Dokonuj¹c próby analizy postaw spo³ecznych wobec zagadnienia zarobkowania artystów niepe³nosprawnych, w kolejnym etapie badania poproszono respondentów grupy kontrolnej o wypowiedŸ na ten temat (rys. 4).
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Rys. 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem artyci niepe³nosprawni powinni otrzymy-

waæ wynagrodzenie za pracê artystyczn¹?

ród³o: badania w³asne.
Jak wskazuj¹ wyniki wiêkszoœæ respondentów grupy kontrolnej - 235 osób
(47%) uwa¿a, ¿e artyœci niepe³nosprawni powinni otrzymywaæ wynagrodzenie
za swoj¹ pracê, jednak przy okreœlonych warunkach (w uzale¿nieniu od). Najczêœciej wymienia siê tu profesjonalizm, talent, kwalifikacje, umiejêtnoœci, wykszta³cenie, œwiadomoœæ aktu twórczego, poziom artystyczny, kulturê osobist¹ artysty. W ¿adnym przypadku nie podkreœlono postulatu prawa do równoœci
traktowania artystów wed³ug przyjêtych powszechnie, jednolitych kryteriów
krytyki artystycznej. Wielu respondentów wyrazi³o zdecydowan¹ postawê negatywn¹ w zakresie mo¿liwoœci zarobkowania przez artystów niepe³nosprawnych –
50 respondentów (31,3%) stanowi³a grupa pracowników umys³owych w urzêdach i instytucjach kultury.

5. Postawa spo³eczeñstwa wobec dzia³añ promuj¹cych aktywnoœæ
artystyczn¹ osób niepe³nosprawnych w szerokim œrodowisku
Jednym z istotniejszych czynników zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu
osób niepe³nosprawnych z kultury artystycznej jest kszta³towanie postaw spo³ecznych poprzez promocjê ich aktywizacji w szerokim œrodowisku. Dominuj¹cy sposób odbierania artystów niepe³nosprawnych, sposób postrzegania i dostrzegania
ich czêsto niezwyk³ych mo¿liwoœci artystycznych, reguluje bowiem nie tylko powszechnoœæ stosunków miêdzy wytworami owej sztuki (np. artystyczne prezentacje publiczne) a reszt¹ spo³eczeñstwa, ale le¿y u podstaw kluczowych rozwi¹zañ w kierunku praworz¹dnej polityki prawnej, administracyjnej, spo³ecznej
i edukacyjnej ich dotycz¹cych.

82

Leszek Ploch

Aby poznaæ postawy badanych wobec dzia³añ promuj¹cych aktywnoœæ artystyczn¹ osób niepe³nosprawnych w szerokim œrodowisku, poproszono ich o wypowiedŸ (rys. 5).

Rys. 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem promocja kultury artystycznej osób niepe³nosprawnych winna byæ promowana w szerokim rodowisku spo³ecznym?
ród³o: badania w³asne.
Na to pytanie pada³y zazwyczaj konkretne odpowiedzi, choæ czêsto respondenci odczuwali potrzebê wiêkszej precyzji, próbowali rozwijaæ wypowiedŸ. Wyniki wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e respondenci z grupy kontrolnej maj¹ negatywny
stosunek do promowania kultury artystycznej osób niepe³nosprawnych w szerokim œrodowisku spo³ecznym – 205 osób (41%), z czego 50 osób (50%) wypowiedzi
negatywnej udzielili aktorzy zawodowi, 50 osób (43,5%) wyrazili artyœci amatorzy. Pozytywny stosunek do promocji kultury wykazali jedynie animatorzy kultury – 50 osób (40%).

6. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania w³asne dotyczy³y problematyki postaw spo³ecznych wobec zagadnienia publicznej aktywnoœci artystycznej osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wobec ich prawa do powszechnej edukacji artystycznej oraz
zarobkowania. Wyniki tych badañ wskazuj¹, ¿e na obecnym etapie ¿ycia w naszym kraju promuj¹ce inkluzjê twórcz¹ idee napotykaj¹ kluczowe bariery w sferze ich realizacji. Trudno w œwietle wy¿ej przytoczonych wyników jednoznacznie
oceniæ negatywny stosunek spo³eczeñstwa, jednak w sposób dotkliwy zauwa¿yæ
mo¿na tendencje ograniczania szans osób niepe³nosprawnych do korzystania
z tych samych praw, udogodnieñ, warunków i szans edukacji artystycznej,
a w konsekwencji kariery zawodowej i zarobkowania. Niestety negatywne tendencje w œrodowisku spo³ecznym w omawianym zakresie nie bêd¹ redukowane,
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dopóki wiêksza czêœæ œrodowiska artystycznego (w tym administracja) bêdzie
opowiada³a siê zdecydowanie za procedurami segregacji, marginalizacji i wykluczenia z kultury osób niepe³nosprawnych.
Uzyskane wyniki badañ oraz ich szczegó³owa analiza pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
– artyœci niepe³nosprawni, mimo ograniczeñ wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci
i czêsto niesprzyjaj¹cych oddzia³ywañ spo³ecznych, mog¹ z du¿ym powodzeniem realizowaæ siê w zawodzie artysty i czerpaæ satysfakcjê z tej formy
udzia³u w kulturze;
– artyœci niepe³nosprawni nadal s¹ pozbawieni mo¿liwoœci podejmowania szeroko zakrojonych dzia³añ artystycznych w miejscach publicznych i dostêpu do
podejmowania decyzji w tym zakresie;
– artyœci niepe³nosprawni maj¹ ni¿szy status zawodowy, nie maj¹ wyboru rodzaju aktywizacji twórczej, a w to miejsce wiêcej ograniczeñ;
– artyœci niepe³nosprawni w porównaniu z artystami pe³nosprawnymi nie maj¹
¿adnych mo¿liwoœci edukacji artystycznej, zawodowej, promocji twórczoœci
w³asnej;
– artyœci niepe³nosprawni s¹ notorycznie nara¿eni na skutki spo³ecznych nacisków, kryzysów, dyskryminacji, spo³ecznego naznaczenia oraz praktyk dyskryminuj¹cych;
– deklarowane przez grupy spo³eczne postawy w du¿ym stopniu nie zgadzaj¹
siê z opiniami samych artystów niepe³nosprawnych – miejmy nadziejê jednak,
¿e rzeczywiste postawy spo³eczne s¹ inne ni¿ deklarowane;
– artyœci niepe³nosprawni, ze wzglêdu na wystêpowanie trudnoœci i ograniczeñ,
powinni otrzymywaæ odpowiednie regularne wsparcie œrodowiska artystycznego, które jest w stanie umo¿liwiæ im skuteczne doskonalenie umiejêtnoœci
artystycznych, kariery zawodowej w inkluzji twórczej.
Osoby niepe³nosprawne aktywnie uczestnicz¹ce w kulturze i sferze sztuki s¹
równie¿ noœnikiem tego, co nowe, jakoœciowo inne i twórcze. Niestety, nie s¹ w
stanie czyniæ czegokolwiek bez uniwersalizacji celów dzia³añ instytucji publicznych, ich postaw i warunków. Te natomiast winny byæ stwarzane w konsekwencji
integralnie przez rodzinê, szko³ê, spo³eczeñstwo i ca³e œrodowisko twórcze. Brak
takich podstaw normalizacji przy jednoczeœnie skrajnych tendencjach do stereotypu, segregacji, wykluczenia i braku tolerancji bêdzie zawsze piêtrzyæ trudnoœci,
a w konsekwencji rodziæ frustracjê, zniechêcenie i rozczarowanie. Wydaje siê, ¿e
najlepszym sposobem na walkê ze spo³ecznym wykluczeniem, jaki artyœci niepe³nosprawni ju¿ podjêli, jest ich zdeterminowane d¹¿enie do zdobycia mo¿liwie
najwy¿szych umiejêtnoœci twórczych i artystycznych w œcis³ym zwi¹zku z niekonwencjonalnie realizowan¹, kompleksow¹ promocj¹ w szerokim œrodowisku
spo³ecznym. Takie dzia³ania, na dzieñ dzisiejszy, nie bêd¹ byæ mo¿e stanowi³y

84

Leszek Ploch

gwarancji radykalnego unikniêcia zjawiska marginalizacji spo³ecznej artystów
niepe³nosprawnych, ale z ca³¹ pewnoœci¹ wp³yn¹ na jej sukcesywne i skuteczne
obni¿anie.
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Creative inclusion in the face of the disabled artists'
exclusion from culture

The author assumes that creative inclusion as a continuous process of the evolution of
artistic activity that cannot and should not be reversed is a foundation for the appearance
and preservation of the unity of the artists (and other social groups) to fully accept and appreciate the equality of rights and acceptance of alterity. The article presents the results of
empirical research carried out to state the social attitude in terms of artistic activity of the
disabled in public space and their right to integrative artistic education and earning their
livelihood. The research was based on a diagnostic survey along with a questionnaire form
on a sample of 1000 respondents. The results show that the ideas of artistic inclusion meet
serious social resistance.

Agnieszka ¯yta

Doros³oœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w województwie warmiñsko-mazurskim
Ograniczenia i mo¿liwoœci w œwietle relacji spo³ecznych

Doros³oœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ staje siê tematem coraz
czêœciej podejmowanym przez badaczy, psychologów, socjologów, pedagogów
specjalnych. Wymienia siê szereg barier, jakie znajduj¹ siê na drodze ku aktywnej,
autonomicznej i satysfakcjonuj¹cej doros³oœci. Dotycz¹ one zarówno ograniczeñ
wewnêtrznych zwi¹zanych z ni¿szym poziomem funkcjonowania poznawczego
i spo³ecznego, jak i barier zewnêtrznych tkwi¹cych w otoczeniu rodzinnym,
spo³ecznym oraz istniej¹cym systemie wsparcia. A. Ostrowska (2003) zwraca
uwagê na czêsto wystêpuj¹c¹ automarginalizacjê, biernoœæ i wycofywanie siê
osób niepe³nosprawnych, co przy braku odpowiednich kompetencji, braku aspiracji i ograniczaniu autonomii ze strony najbli¿szych (rodziców, opiekunów) prowadzi do niewykorzystywania swojego potencja³u, a tak¿e zjawiska wtórnego
upoœledzenia.
Kolejn¹ zauwa¿an¹ przeszkod¹ w drodze do autonomicznej doros³oœci s¹
ci¹gle niewystarczaj¹ce rozwi¹zania instytucjonalne na rzecz doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oraz „ubóstwo zaplecza teoretycznego” (Krause,
2003, s.220), które wspiera³oby specjalistów zainteresowanych wspomaganiem tej
grupy. Ograniczenia dotycz¹ zarówno ¿ycia rodzinnego, jak i dostêpnoœci pracy,
godziwych form mieszkalnictwa, sfery ¿ycia intymnego czy udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym (Byczkowska, Nosarzewska, ¯yta, 2003). Jednoczeœnie zmiany
spo³eczno-kulturowe, propagowanie równych praw osób niepe³nosprawnych
coraz bardziej aktywna dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych na rzecz tych osób
sprawiaj¹, ¿e obserwujemy du¿e zmiany zarówno w podejœciu do doros³oœci niepe³nosprawnych intelektualnie, jak i funkcjonuj¹cych rozwi¹zañ praktycznych.
Przedstawione w prezentowanym artykule wyniki i refleksje s¹ fragmentem
szerzej prowadzonych badañ dotycz¹cych relacji i doœwiadczeñ spo³ecznych doros³ych osób niepe³nosprawnych intelektualnie na terenie województwa
warmiñsko-mazurskiego. Województwo to jest jednym z najbiedniejszych regio-
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nów Polski, z du¿ym odsetkiem bezrobocia oraz du¿ym nasileniem wystêpowania zjawiska niepe³nosprawnoœci (148 osób niepe³nosprawnych na 1000 mieszkañców). Wed³ug danych Urzêdu Marsza³kowskiego prawie 4% mieszkañców
korzysta z pomocy spo³ecznej z tytu³u niepe³nosprawnoœci, jednak¿e brakuje
aktualnej analizy sytuacji osób doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Projekt realizowany przez autorkê wraz z Sylwi¹ Nosarzewsk¹ pod kierownictwem dr. hab. Amadeusza Krause, obj¹³ swym zasiêgiem grupê trzystu osób
z ró¿nymi stopniami niepe³nosprawnoœci intelektualnej. Badania dotyczy³y zakresu kontaktów interpersonalnych, statusu œrodowiskowego i pozycji spo³ecznej, subiektywnych i obiektywnych skutków zmiany spo³ecznej, subiektywnego
poczucia naznaczenia i spo³ecznego wykluczenia, kryteriów ró¿nicuj¹cych i determinuj¹cych œrodowiskow¹ izolacjê oraz mechanizmów sprzyjaj¹cych integracji
spo³ecznej doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Przyjêto komplementarny model badawczy ³¹cz¹cy strategie iloœciowe i jakoœciowe. Metoda sonda¿u
diagnostycznego zosta³a uzupe³niona badaniami biograficznymi, w których zastosowano technikê wywiadu (opartego na kwestionariuszu wywiadu) oraz wywiad biograficzno-narracyjny. W badaniach zastosowano za³o¿enia podane
przez M.B. Milesa i A.M. Hubermana (2000, s. 7–8). Przebiega³y one w trakcie
d³ugotrwa³ego i intensywnego kontaktu z sytuacj¹ ¿yciow¹ bêd¹c¹ odbiciem ¿ycia codziennego badanej osoby. Badacz bra³ pod uwagê ca³oœciowy ogl¹d sytuacji.
Badaj¹cy wykazywa³ czujnoœæ oraz empatyczne zrozumienie wobec badanego,
wyra¿enia formu³owane przez badanych poddano ocenie, zachowuj¹c ich oryginaln¹ formê.
Niniejszy komunikat z badañ oparto na analizie trzydziestu wywiadów przeprowadzonych z doros³ymi osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zamieszkuj¹cymi województwo warmiñsko-mazurskie. Wœród badanych jest 18 mê¿czyzn (60%) i 12 kobiet (40%) z lekkim (67%) i umiarkowanym (33%) stopniem
niepe³nosprawnoœci intelektualnej. Wœród naszych rozmówców – mimo i¿ zostali
oni uwzglêdnieni w badaniach iloœciowych – zabrak³o osób ze znacznym i g³êbokim stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej. Jednym z kryteriów wyboru
osób by³a ich komunikatywnoœæ, co najczêœciej ma zwi¹zek z poziomem funkcjonowania intelektualnego. Wszyscy badani zamieszkuj¹ województwo warmiñskomazurskie, w tym 15 osób (50%) to mieszkañcy stolicy regionu – Olsztyna, 10 osób
(33%) zamieszkuje ma³e miasta do 50 tys. mieszkañców (s¹ to Szczytno, Olecko,
Barczewo, Bisztynek), pozostali rozmówcy mieszkaj¹ na wsi (5 osób, 17%).
Najm³odsza z badanych osób ma 21 lat, nasz najstarszy rozmówca to 51-letni mê¿czyna.



Komunikat jest jedynie fragmentem badañ. Ich pe³ne wyniki zostan¹ opublikowane w oddzielnej
monografii.
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Wszyscy nasi rozmówcy to absolwenci ró¿nego typu szkó³ – najczêœciej specjalnych szkó³ podstawowych dla dzieci z lekkim stopniem upoœledzenia umys³owego, specjalnych zasadniczych szkó³ zawodowych, szkó³ masowych (byli to uczniowie z przyznanym indywidualnym nauczaniem) oraz szkó³ podstawowych,
gimnazjów lub szkó³ przysposobienia do pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upoœledzenia umys³owego. Ró¿ne natomiast s¹ dalsze, doros³e
losy naszych rozmówców.

1. Doros³oœæ aktywna – praca, ¿ycie w domu rodzinnym
Osoby znajduj¹ce siê w tej grupie mieszkaj¹ w domu rodzinnym (najczêœciej
z rodzicami lub z rodzicami i rodzeñstwem, rzadziej z samym rodzeñstwem).
W ich dniu codziennym wa¿ne miejsce zajmuje praca w warsztatach terapii zajêciowej, w pojedynczych przypadkach praca dorywcza (pomoc w opiece nad dzieæmi, pomoc przy budowie, praca w tartaku) najczêœciej „na czarno” lub w firmie
rodzinnej. Tylko jeden z naszych rozmówców pracuje na sta³e w firmie budowlanej, zajmuj¹c siê prostymi pracami.

Na warsztatach w stolarce robiê. Wszystko. No robilimy kinkiety, wieczniki na ciany ... sto³y
nawet robimy. Sporo tych rzeczy jest. Kiedy mia³em tak¹ pracê ... dorywcz¹. Malowa³em no bramki i te...p³oty. Jak siê jaka nadarzy to zawszê ³apiê jak¹ tam pracê. ¯eby trochê zarobiæ. Jasne,
¿ebym chcia³ pracowaæ. No, bo to wiadomo pieni¹dze. Na warsztatach podoba mi siê, w domu trochê nudno by by³o (Dariusz, l. 36, lekki st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Olsztyn).
Na warsztatach jestem w grupie remontowej. No to kosimy tam trawê, grabimy licie, nieraz te¿
naprawimy kran. Albo poza terenem warsztatów te¿ jedzimy i robimy. No atmosfera jest bardzo
fajna. Ludzie te¿ s¹ mili, przyjanie s¹. Znajoma zaproponowa³a mi, ¿ebym tu przyszed³, zobaczy³. I mi siê spodoba³o. Kieszonkowe tu jest, dobrze chocia¿ trochê mieæ na te swoje wydatki. Ale
pieniêdzy to zdecydowanie wola³bym wiêcej. Mam plany. Chcia³bym jak na pocz¹tek byæ pomocnikiem konserwatora. Lubiê prace rêczne np. skrêcanie szafek, malowanie cian. (...) kierownik
da³ mnie do grupy remontowej, bo pomyla³, ¿e ze mnie taki ch³op, ¿e silny (..) Ja kiedy no
chcia³bym mieszkaæ tak na trochê sam, bo ju¿ to rodzeñstwo mnie dobija. Rozmawia³em z mam¹,
to mi odradzi³a, bo nie mam takiej pracy, ¿eby utrzymaæ siê na razie. Znajomy te¿ mi odradzi³.
Musia³bym mieæ tak¹ pracê, ¿eby op³acaæ stancjê (Piotr, l. 21, lekki st. niepe³nosprawnoci
intelektualnej, Olsztyn).

Wszystkie osoby doceniaj¹ to, ¿e pracuj¹. Praca to dla nich poprawa sytuacji
materialnej, ale tak¿e miejsce, gdzie nawi¹zuj¹ kontakty spo³eczne. Zw³aszcza
udzia³ w Warsztatach Terapii Zajêciowej daje im wiele mo¿liwoœci atrakcyjnego
spêdzania czasu wolnego (wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, dyskoteki).
Niektóre osoby maj¹ nierealny os¹d swojej sytuacji i mo¿liwoœci. W ich planach praca jest tak¿e bardzo wa¿nym elementem, a warsztaty s¹ jedynie etapem
przejœciowym.
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Fajn¹ pracê mam i siê cieszê, ¿e chodzê na te warsztaty. Kiermasze tam ró¿ne mamy. Jestem
w pracowni obróbki drewna. Za trzy lata ja zmieniam pracê, bo idê do nowej pracy do «Miszela»,
tam przed komputerem bêdê siedzia³, bêdê pisa³ takie papierki. Bêdê asystentem dyrektora. Tam
bylimy na targach pracy w urzêdzie marsza³kowskim, tam by³o stanowisko z napisem «Miszel».
G³owa mi podpowiedzia³a, ¿e tam mam iæ i uczyæ siê od innych pracowników przed biurkiem
(Sebastian, l. 28, umiarkowany st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Olsztyn).

Jest grupa osób, która myœli o sta³ej pracy. S¹ to osoby, które mia³y wczeœniej
doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹.

Powiem szczerze, ¿e ja to bym do pracy chcia³a. Bo przede wszystkim wiêksze pieni¹dze. To jest
du¿y plus. No i to zawsze co innego, zawsze siê mo¿na czym wykazaæ. Chcia³abym pracowaæ,
byæ pomiêdzy ludmi (...) Ja ju¿ pracowa³am, zarejestrowa³am siê w biurze pracy i dopomaga³a
mi kierowniczka (WTZ). Dosta³am siê do biblioteki.(...) O porz¹dek musia³am dbaæ. Nie mogê
narzekaæ dobrze tam by³o. Na zakoñczenie dosta³am prezenty nawet. Pracowa³am tam pó³ roku,
no a potem umowy mi nie przed³u¿yli, no bo tych funduszy nie mieli. No, ale bêdê szukaæ dalej,
zobaczymy co dalej bêdzie (Katarzyna, l. 33, lekki st. niepe³nosprawnoci, wie Omule).
Niektórzy z rozmówców nie myœl¹ o zmianie pracy – s¹ zadowoleni z uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, z ró¿nych wzglêdów boj¹ siê pracy na
otwartym rynku. Jedn¹ z przyczyn – wed³ug relacji jednej z badanych – jest fakt,
i¿ zdarza³y siê sytuacje, ¿e ktoœ rezygnowa³ z warsztatów, szed³ do pracy tzw. interwencyjnej, a gdy koñczy³y siê fundusze na jej op³acenie, zostawa³ bez pracy
i mo¿liwoœci powrotu do warsztatów. Inn¹ przeszkod¹ jest lêk przed wymogami
sta³ej pracy – uczestnictwo w WTZ jawi siê niektórym jako miejsce bezpieczne,
spokojne, dostosowane do ich mo¿liwoœci i potrzeb.

2. Doros³oœæ samodzielna
Tylko dwu naszych rozmówców mieszka nie ze swoj¹ rodzin¹, ale jednoczeœnie nie w placówkach o charakterze mieszkalno-opiekuñczym, jakimi s¹ domy
pomocy spo³ecznej. Mariusz (l. 39, st. lekki niepe³nosprawnoœci intelektualnej,
Olsztyn) mieszka w hostelu, ale stale odwiedza swoj¹ mamê.

Pracowa³em w Spó³dzielni Inwalidów «Gwarancja». Mi trudno by³o siê utrzymaæ. Sam siê zwolni³em, odk¹d powsta³y te warsztaty ... Bardziej mnie tutaj doceniaj¹ ni¿ tam. Uwielbiam warsztaty. Za to, ¿e tutaj dostajê nagrody, wyró¿nienia, s¹ ró¿ne wycieczki. Tu mam kieszonkowe.
Mam rentê. Teraz tylko przyje¿d¿am do mamy, na wiêta, w niedzielê.
Monika (l. 23, lekki st. niepe³nosprawnoœci, Olsztyn) mieszka zupe³nie samodzielnie.

Sama mieszkam. Tata zmar³ jak mia³am 5 miesiêcy (...), mojej mamie odebrali prawa, a mój brat
do Wêgorzewa pojecha³ na sta³e. W domu pomocy spo³ecznej jest. On mia³ w³anie krwiaka
w g³owê czy co takiego. Jest niepe³nosprawny i w dodatku nie mówi, to znaczy umie powiedzieæ
tylko niektóre s³owa ³atwe. Mieszkanie dosta³am z ADM-u po 5 latach. To jest na sta³e  ja je
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dosta³am. To kawalerka  jeden pokoik, kuchnia, ³azienka. Wczeniej na stancjach mieszka³am.
Z pieniêdzmi jest dobrze. Chleb dostajê z kocio³a i mleko. Chodzi³am do szko³y specjalnej
w Olsztynie. Podstawowej i zawodowej. Tam mia³am gospodarstwo domowe. Po szkole posz³am
na warsztaty i chyba tam bêdê do koñca ¿ycia. Tak mi siê wydaje. Dobrze jest. Najbardziej mi siê
podoba, jak wychodzimy na spacery. Mia³am propozycjê do pracy, ale nie wiem, czy poradzi³abym sobie.
Nasza rozmówczyni boi siê, ¿e jeœli zrezygnuje z warsztatów, to mo¿e mieæ
problem z ponownym dostaniem siê do nich. Jednym z jej marzeñ jest, aby jej brat
mieszka³ w Olsztynie, ¿eby mog³a go odwiedzaæ. Ma œwiadomoœæ, ¿e nie by³aby
w stanie opiekowaæ siê nim. Utrzymuje siê samodzielnie z renty i kieszonkowego
z warsztatów oraz okresowych zapomóg (pieniê¿nych i rzeczowych).

3. Doros³oœæ „przy rodzinie”
W ma³ych miasteczkach i na wsi ci¹gle popularny jest model „przy rodzinie” –
osoby niepe³nosprawne po zakoñczeniu edukacji szkolnej pozostaj¹ w domach
rodzinnych, z ró¿nych wzglêdów nie szukaj¹ pracy, pomagaj¹ w gospodarstwie
domowym, w sprz¹taniu, pilnowaniu dzieci dalszej rodziny. Ich ¿ycie jest doœæ
monotonne, ale na ogó³ nieodbiegaj¹ce od stylu reprezentowanego przez ich
rodziny. Osoby te czuj¹ siê potrzebne, nie maj¹ ani potrzeby ani aspiracji, by
zmieniæ ten model.

Nigdy nie pracowa³am. Ja tu by³am potrzebna. Zreszt¹ ja lubiê tu przy domu. Pomaga³am dla ojców, a teraz dla brata. Na wsi zawsze jest du¿o roboty, a te m³ode to nie takie chêtne do roboty. To
ja dla brata pomogê w oborze przy winiakach, w lesie, w ¿niwa, w wykopki. Jak to na wiosce.
(Sabina, l. 40, umiarkowany st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, wie).

Ja nie chcê pracowaæ. Ja dzieci bawiê. By³am w Hiszpanii, tam te¿ pilnowa³am dzieci, bo mój brat
tam pojecha³ i kto musia³ pilnowaæ tych ma³ych. Ja rentê dostajê  wystarcza. Dajê je dla mamy,
bo mama musi zap³aciæ za wiat³o, za pr¹d i za mieci. Jak dzieci nie pilnujê, to wyszywam krzy¿ykami, ogl¹dam sobie telewizjê, s³ucham, jak nie mam co robiæ, muzyki (...) Mój los jest ró¿ny.
Czasem lepszy, a czasem le mi jest. Bo czasem mi smutno. (Ilona, l. 42, lekki st. niepe³nosprawnoci intelektualnej).

4. Doros³oœæ bezczynna
Innym modelem zaobserwowanego stylu ¿ycia jest doros³oœæ bezczynna. S¹
to doroœli nigdy niepracuj¹cy, niemaj¹cy sta³ych obowi¹zków domowych, nieczuj¹cy ani potrzeby wewnêtrznej by zmieniæ swoj¹ sytuacjê, ani niemaj¹cy
wsparcia w tym zakresie ze strony swoich najbli¿szych. Mo¿na okreœliæ, ¿e jest to
bezczynnoœæ wyuczona – ich potrzeby materialne s¹ minimalne, zaspokajane
przez otrzymywan¹ rentê i zasi³ki. Nawet jeœli wyra¿aj¹ chêæ podjêcia jakiejœ pracy, nigdy nie poczynili ¿adnych starañ, aby j¹ znaleŸæ.
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No kiedy trochê siê myla³o o pracy, ale nic nie wysz³o. Chcia³em pracowaæ, pieni¹dze zarobiæ,
ale ¿eby nie rolnikiem byæ...Stolarzem mo¿e... Mój dzieñ? A to wstajê, idê do kiosku po gazety,
wracam. Czytam nieraz co i oddajê mamie. Ona czyta. Potem obiad, kolacja i idê spaæ. No lepiej,
¿ebym mo¿e do jakiej pracy poszed³...By³yby wiêksze pieni¹dze, bym by³ potrzebny. Na warsztaty to raz przedzwonili, spytali, czy bym jedzi³. Ja powiedzia³em, ¿e nie chcê. Warsztaty to dla
mnie strata czasu. Rano wstawaj, dopiero po po³udniu przyjazd by by³  szkoda czasu. Nic nie
wiem, co oni tam robi¹. Pewnie maluj¹...Ja nie lubiê. Co tam robi¹, nie wiem. Ja to ci¹gle mam
wakacje, nudy. Mog³oby byæ lepiej w tym ¿yciu. Ach, jakbym znalaz³ jak¹ pracê... to bym mo¿e
¿y³ lepiej, nie wiem...Mo¿e pieni¹dze by da³a, znajomych? (Jurek, l. 44, lekki st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Bisztynek).

W wypowiedziach tej grupy rozmówców mo¿na zauwa¿yæ rezygnacjê, ci¹gle
obecn¹ monotoniê i marazm.

No chcia³abym pracowaæ ... ale gdzie? Mama mówi³a, ¿e mo¿e d³ugopisy sk³adaæ, ale rêka niezbyt...i nie warto. A mama mówi, ¿e bez pracy nie ma ko³aczy. Jak siê nie pracuje, to siê nie je. Ale
ja mam rentê i mama mi kupuje co tam chcê. Rano ja wstajê, ubieram siê. Potem mama robi niadanie. Potem...idziemy do sklepu po zakupy (...) jemy obiad i kolacjê...i ju¿ jest noc. Wolê dni
wi¹teczne, bo do kocio³a idziemy. A tak to jest tak samo ca³y czas. Zawsze tak podobnie jest...bo
w niedzielê do kocio³a, a w zwyk³y dzieñ do sklepu (Danuta, l. 35, umiarkowany st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Bisztynek).

A teraz to prawie nic nie robiê. Z tatem to my do Ruskich jedzilimy. Po zakupy. Papierosy, pó³
litra, no...pakiet papierosów. Ale teraz ju¿ nie jedzimy za granicê. (...) Mama mówi, ¿e ³adnie
malujê, ¿e do B. Na warsztaty mogê jechaæ. Ale nie chcê. Jedzi³em trochê, Zenek jedzi, nie chce
mi siê teraz. Mo¿e kiedy? Jak sobie pomylê ... to mo¿e w przysz³ym roku? Ja ró¿ne rzeczy robiê.
piê. Chodzê po miecie. Po sklepie lubiê chodziæ, ogl¹dam co na pó³kach. Bo jak teraz do tych
Ruskich nie jedzimy ... to czasu du¿o. Jak sam jestem to ... smutno. Bo wiesz...d³ugo sam
w domu muszê byæ. Mama, tato d³ugo w pracy, Elka w szkole. A ja sam. I nudno. Wieczorem tylko fajnie, bo w domu wszyscy. Ja bym chcia³ krzaki wycinaæ z tatem. Bym umia³ (Aleksander, l.
32, lekki st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Bisztynek).

W wypowiedziach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czêœæ z tej grupy osób otrzyma³o propozycje udzia³u w WTZ – nie by³y nimi zainteresowane ani one same, ani cz³onkowie ich rodzin. Nie widz¹ w tym nic dziwnego, ¿e skoro s¹ niepe³nosprawne
maj¹ przyznan¹ grupê inwalidzk¹ i rentê, nie maj¹ potrzeby, aby pracowaæ. Nie
dostrzegaj¹ innych korzyœci p³yn¹cych z udzia³u w warsztatach, jak spêdzanie
czasu wolnego, kontakty spo³eczne, rozwijanie zainteresowañ.

5. Doros³oœæ w Domu Pomocy Spo³ecznej
Czêœæ osób doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z ró¿nych powodów nie mieszka ze swoj¹ rodzin¹ ani samodzielnie, ich domem staje siê dom pomocy spo³ecznej. Dla niektórych mieszkañców jest to placówka, do której trafili
zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciñstwie, dla innych miejsce, w którym

Doros³oæ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹...

91

zamieszkali ju¿ w ¿yciu doros³ym. ¯aden z naszych rozmówców obecnie nie pracuje na sta³e (otrzymuj¹ renty, z których czêœæ odci¹gana jest przez placówkê,
w której mieszkaj¹). Tylko dwóch „dorabia dorywczo na papierosy” – jeden
z mê¿czyzn robi za pieni¹dze zakupy innym wspó³mieszkañcom, drugi wykonuje dorywcze prace i w ten sposób opisuje swoje zajêcie:
(...) podajê numer telefonu i ona mnie przyk³adowo daje numer, robiê wszystko. Malowanie, tyn-

kowanie, szpachlowanie, beton, sprz¹tanie. Wszystko. Zawsze parê groszy wpadnie. Tylko taka
sytuacja jest, ¿e jeden doceni, drugi nie doceni. Jeden zap³aci mniej, inny wiêcej (Jan, l. 51, lekki
st. niepe³nosprawnoci intelektualnej, Szczytno).

Ich ¿ycie jest dosyæ monotonne, wszyscy chcieliby pracowaæ, mieæ wiêcej pieniêdzy. Dwu naszych rozmówców przyznaje siê do problemów z u¿ywkami
(alkohol, w¹chanie rozpuszczalnika) i zauwa¿a zwi¹zek swojego uzale¿nienia
z obecn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ (by³a to przyczyna, z powodu której ich bliscy zdecydowali siê umieœciæ ich w DPS-ie). Doroœli z tej grupy, mimo ¿e pozytywnie
oceniaj¹ miejsce swojego zamieszkania i poziom ¿ycia w placówce, marz¹ o swojej rodzinie, mieszkaniu. Jeden z rozmówców uwa¿a, ¿e lepiej ¿yje mu siê
w DPS-ie ni¿ wczeœniej.

Ja bardzo jestem zadowolony, bo dlatego, ¿e jak tam mieszka³em, to mia³em problemy. P³aci³em
za wiat³o, za gaz, za mieszkanie nie mog³em zap³aciæ. Atakowali mnie komornikami, s¹dami,
a teraz jedna, druga k³ania siê na ulicy (...) «wysz³em» na prost¹ drogê. Wtedy z ryjem do mnie,
a teraz «dzieñ dobry panie Janku»(Jan, jw.)
Reasumuj¹c, mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ prawid³owoœæ, jeœli chodzi o sytuacjê doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Wszystkie badane osoby –
o ile znaj¹ wartoœæ pieniêdzy – chcia³yby poprawy swojej sytuacji materialnej, ale
tylko czêœæ myœli o pracy jako sposobie zdobycia pieniêdzy. Nasi rozmówcy rzadko maj¹ okazjê pracowaæ na otwartym rynku pracy (najczêœciej jest to jedynie
praca okresowa), ale ci, którzy jej doœwiadczyli, deklaruj¹ chêæ pracy, dostrzegaj¹
jej korzyœci od strony zarówno materialnej, jak i spo³ecznej.
Konieczna wydaje siê praca z rodzinami doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. W naszej rzeczywistoœci nadal dominuje model wspólnego zamieszkiwania z rodzicami lub rodzeñstwem i to oni odgrywaj¹ du¿¹ rolê, jako ci, którzy inicjuj¹, wspieraj¹ i podtrzymuj¹ aktywnoœæ osób niepe³nosprawnych. To od
nich zale¿y w du¿ym stopniu, czy doroœli bêd¹ chcieli pracowaæ, nawi¹zywaæ
kontakty spo³eczne, a ich ¿ycie bêdzie urozmaicone.
Prawie wszyscy z naszych rozmówców – niezale¿nie od miejsca zamieszkania
- zetknêli siê z propozycj¹ udzia³u w WTZ. Jest to oznak¹ rosn¹cych mo¿liwoœci,
bo chocia¿ nadal w niektórych miejscach s¹ d³ugie kolejki, aby dostaæ siê do nich,
jednoczeœnie powstaje ich coraz wiêcej. Ponadto organizowany jest bezp³atny
transport, co umo¿liwia dotarcie do warsztatów tak¿e osobom z mniejszych i dalej
po³o¿onych miejscowoœci.
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Oczywiœcie te mo¿liwoœci nadal s¹ niedostêpne dla wszystkich niepe³nosprawnych intelektualnie. Du¿ym problemem jest grupa osób z g³êbszymi stopniami
niepe³nosprawnoœci intelektualnej (znacznym i g³êbokim), których stan funkcjonowania nie pozwala na korzystanie z warsztatów.
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Adulthood of persons with intellectual disability
Limitations and possibilities in the social relations perspective
The article presents a partial review of the results of empirical research, conduted as
a part of broader project, focused on the question of social relations and experiences of
adults with intellectual disability. 300 people were researched, with various degree of disability, living in Warmiñsko-Mazurskie voivodship. The research regarded the range of interpersonal contacts, social status and position, as well as the subjective and objective
effects of social change, subjective sense of stigmatization and exclusion, the criteria for social isolation and mechanisms fostering the social integration of adults with intellectual disability. The diagnostic poll method was supported by a biographical and narrative
interview. This text is based on analysis and interpretation of 30 interviews, conducted
among 18 men and 12 women, aged 21  51.

Dorota Krzemiñska

O byciu par¹ osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

W niniejszym tekœcie podejmujê próbê przybli¿enia fenomenu, jakim jest
bycie par¹ osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Owo bycie par¹ sytuujê
w przestrzeni instytucji, jak¹ jest warsztat terapii zajêciowej i œrodowiskowy dom
samopomocy, co implikuje zarysowanie siê dwóch perspektyw ogl¹du tego zjawiska – terapeutów oraz samych par osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Staram siê pokazaæ, w jaki sposób wymienione strony radz¹ sobie – mówi¹c
w uproszczeniu - z byciem par¹ i byciem z par¹ na scenie codziennego ¿ycia instytucji, jak¹ jest wspomniany warsztat terapii zajêciowej i œrodowiskowy dom samopomocy.
W tym miejscu chcê zwróciæ uwagê na fakt, i¿ chocia¿ w blisko 20-letniej tradycji zwi¹zanej z istnieniem wymienionych placówek funkcjonowanie par osób
niepe³nosprawnych intelektualnie jawi siê jako sta³y element ich przestrzeni, to
jednak nie zaprz¹ta on uwagi wielu badaczy, którzy rzadko podejmuj¹ tê problematykê. Nie wypracowano, jak dot¹d, satysfakcjonuj¹cych dla obu podmiotów –
terapeutów i par – stosownych praktyk dzia³ania rozstrzygaj¹cych choæby podstawow¹ kwestiê tego, czy, a jeœli tak, to w jaki sposób i kto móg³by owe pary
wspieraæ, wspomagaæ. Wszak placówki/instytucje, o których mowa, zosta³y
powo³ane po to, by zapewniæ doros³ym osobom niepe³nosprawnym ci¹g³oœæ procesu rehabilitacji, deklaruj¹c wspomaganie i wsparcie.
Odnoszê natomiast wra¿enie, ¿e fenomen bycia par¹ osób niepe³nosprawnych intelektualnie zdaje siê jawiæ jako zjawisko bêd¹ce niejako efektem niezamierzonym, rzec by mo¿na ubocznym, jakie wyros³o w polu dzia³añ instytucji.
Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e zaistnienie par – tworzenie relacji czy zwi¹zków
– w instytucji koedukacyjnej, w której przebywaj¹ osoby doros³e, nie powinno
budziæ zdumienia, a z pewnoœci¹ nie da siê ich wykluczyæ czy wyeliminowaæ.


Prezentowany tekst jest rozszerzon¹ wersj¹ referatu wyg³oszonego pod tym samym tytu³em na
konferencji Dyskursy Pedagogiki Specjalnej pt. ¯ycie z niepe³noprawnoci¹. Pedagogika specjalna wobec
wyzwañ XXI wieku, Sopot, 22 maja 2009.
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Okazuje siê jednak, ¿e chyba budzi zdumienie, jawi¹c siê jednoczeœnie jako to
„coœ”, czego nie wkalkulowano w ca³okszta³t dzia³añ instytucji powo³anej do
wspierania osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Nie wkalkulowano, nie zaprojektowano byæ mo¿e dlatego, ¿e jak stwierdza M. Koœcielska (2004, s. 8): jako
spo³eczeñstwo ci¹gle jeszcze nie mamy wizji doros³ego ¿ycia osób niepe³nosprawnych,
w którym zapewnimy im w mo¿liwie najwiêkszym stopniu równoczeœnie wolnoœæ i wspomaganie. Istot¹ niepe³nosprawnoœci jest zale¿noœæ od innych: rodzice, opiekunowie, specjaliœci zajmuj¹cy siê doros³ymi osobami z upoœledzeniem umys³owym wskutek wieloletnich
zaniedbañ w tym wzglêdzie, nie s¹ przygotowani do roli osób wspomagaj¹cych doros³e
¿ycie osób upoœledzonych, w tym rozwój seksualny i jego ekspresjê. Ja dodam, tak¿e
i wszelkie inne przejawy realizowania w³asnej to¿samoœci p³ciowej i pe³nienie ról
w zwi¹zkach partnerskich, ma³¿eñskich b¹dŸ bycia matk¹ czy ojcem.
Powracaj¹c do myœli, i¿ zaistnienie osób niepe³nosprawnych intelektualnie
jako para w przestrzeni instytucji, jak¹ jest warsztat terapii zajêciowej czy œrodowiskowy dom samopomocy, zdaje siê byæ nie tylko efektem ubocznym owej instytucji zaprojektowanej dla celów rehabilitacji, ale jawi siê jako efekt trudny, niechciany, wrêcz niepo¿¹dany, który za Z. Baumanem (2004, s. 47) zaryzykujê
okreœliæ nieomal „odpadem”, „mrocznym i wstydliwym sekretem (...)”. Kontynuuj¹c myœl Z. Baumana odwa¿ê siê tak¿e poczyniæ pewn¹ analogiê pomiêdzy warsztatem terapii zajêciowej i œrodowiskowym domem samopomocy jako instytucj¹
ustanowion¹ w celu realizacji procesu rehabilitacji i wsparcia osób niepe³nosprawnych intelektualnie, a dzia³aniami, które Bauman (tam¿e, s. 51) wi¹¿e z tworzeniem pewnego ³adu, gdzie (...) w grê wchodzi projektowanie form ludzkiego wspó³bycia
(…), przy jednoczesnym za³o¿eniu, ¿e „gdzie projekt, tam i odpady”, zaœ funkcjê
odpadów pe³ni¹ istoty ludzkie. Te, które ani nie pasuj¹, ani nie daj¹ siê dopasowaæ do zaprojektowanej formy.
Odnoszê wra¿enie, ¿e w polu instytucji, jak¹ jest warsztat terapii zajêciowej
czy œrodowiskowy dom samopomocy, para osób niepe³nosprawnych intelektualnie – ci, którzy tworz¹ relacjê i niejako inicjuj¹ ci¹g zachowañ polegaj¹cych na kultywowaniu owego zwi¹zku, bêd¹c zjawiskiem – jak uprzednio okreœli³am – nie
wkalkulowanym w dzia³ania instytucji - staj¹ siê fenomenem trudnym, niepoddaj¹cym siê wkomponowaniu w tradycyjnie pomyœlany proces rehabilitacji, realizowany najczêœciej jako oferta rozmaitych rodzajów terapii zajêciowej. Pary
niejako nie harmonizuj¹ z ³adem typowo pomyœlanego procesu rehabilitacji,
staj¹c siê czymœ, co wymyka siê z ram takiego konstruktu i jest zarazem czymœ niewiadomym, wobec którego standardowe formy oddzia³ywañ jawi¹ siê jako nieadekwatne. Przywo³uj¹c ponownie myœl Z. Baumana, pary „ani nie pasuj¹, ani
nie daj¹ siê dopasowaæ do zaprojektowanej formy”.
Chc¹c zegzemplifikowaæ przedstawiony sposób widzenia fenomenu par osób
niepe³nosprawnych intelektualnie, przybli¿ê niektóre efekty poczynañ badaw-
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czych tycz¹cych tej materii, które zosta³y zainicjowane i znajduj¹ swoj¹ kontynuacjê w trójmiejskich placówkach, a konkretnie wspomnianych powy¿ej warsztatach terapii zajêciowej i œrodowiskowych domach samopomocy. Czêœæ badañ
zosta³a przeprowadzona pod moim kierunkiem przez studentki w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium licencjackiego i magisterskiego .W badaniach uczestniczy³o 6 par oraz 9 terapeutów, w tym dwie pary i dwóch terapeutów badanych by³o w Gorzowie Wielkopolskim. Prezentowane w dalszej czêœci
wypowiedzi i wyniki badañ stanowi¹ szkic perspektywy terapeutów, który
wy³ania siê z przeprowadzonych z nimi wywiadów pog³êbionych.
Wszystkie badane terapeutki z ochot¹, by nie powiedzieæ z entuzjazmem, podejmuj¹ rozmowê o parach osób niepe³nosprawnych intelektualnie, podkreœlaj¹c,
¿e w placówkach, w których pracujê takie pary istniej¹. Warto nadmieniæ jednak,
¿e w ich wypowiedziach przemieszaniu ulegaj¹ pogl¹dy, które wyg³aszaj¹ w odniesieniu do konkretnych, znanych im par istniej¹cych w badanym miejscu,
z pogl¹dami, które ogólnie dotycz¹ kwestii bycia par¹. Mówi¹c o takich zwi¹zkach
czy relacjach pomiêdzy podopiecznymi, wyra¿aj¹ siê o nich z aprobat¹, z pe³n¹
¿yczliwoœci¹ i deklaruj¹, ¿e takie pary jak najbardziej powinny istnieæ, co argumentuj¹ tym, i¿ jest to „jakaœ namiastka normalnoœci”. W œlad za tym ujawniaj¹
zarazem szereg w¹tpliwoœci, obaw, podaj¹ utrudnienia dotycz¹ce funkcjonowania par, które w³aœciwie dyskwalifikuj¹ istnienie dwojga osób niepe³nosprawnych intelektualnie jako zwi¹zku. Oto przyk³ady takich wypowiedzi: no s¹ t¹ par¹,
ale co z tego, to tylko naœladowanie scen z filmów, krewnych, tego, ¿e ktoœ ma mê¿a, ¿onê;
mog¹ byæ par¹, ale nic z tego nie bêdzie, bo przecie¿ rodzina siê na to nie zgodzi, nie poradz¹
sobie...; mówienie o zwi¹zkach to jest na razie jeszcze daleka, daleka droga.
Odnoszê wra¿enie, ¿e pomimo pozytywnego nastawienia wobec par z jednej
strony, badane terapeutki – najprawdopodobniej nawet nie w pe³ni œwiadomie –
odnosz¹ siê do nich doœæ pob³a¿liwie, w pewien sposób protekcjonalnie, zdaj¹ siê
w gruncie rzeczy nie traktowaæ par powa¿nie. Wyra¿aj¹ miêdzy innymi w¹tpliwoœæ wobec istnienia uczucia pomiêdzy niepe³nosprawnymi intelektualnie, podobnie jak do ich gotowoœci czy nawet zdolnoœci do tworzenia wiêzi. Zdaj¹ siê
uwa¿aæ, ¿e skoro para „jakoœ” ju¿ istnieje, to jest to zwi¹zek „tu i teraz”, bez szans
na jak¹œ realn¹ kontynuacjê. Terapeutki maj¹ w¹tpliwoœci dotycz¹ce tego, czy
osoby niepe³nosprawne intelektualnie mog¹ wytrwaæ w zwi¹zku, a tym bardziej
poradziæ sobie z emocjami, które bycie w relacji wyzwala. Dziel¹c siê swoimi
w¹tpliwoœciami, badane osoby podkreœlaj¹ s³usznoœæ pomagania parom, wspierania ich, pokazywania wzorców, ale jednoczeœnie te stwierdzenia maj¹ charakter
D. Pietuszek (2006), Mi³oæ i seksualnoæ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w pogl¹dach pracowników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Gdañsku-Niedwiedniku, praca licencjacka, UG, Gdañsk; N. Radecka (2008), Ma³¿eñstwo w pogl¹dach par osób z niepe³noprawnoci¹ intelektualn¹ i terapeutek Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Gorzowie Wielkopolskim, praca licencjacka, UG, Gdañsk; A. Tyburska, Mi³oæ kobiety i mê¿czyzny niepe³nosprawnych intelektualnie, praca magisterska, UG, Gdañsk.
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¿yczeniowy, powinnoœciowy: mówi¹ „powinniœmy”, „nale¿a³oby”, „mo¿na by”owe dzia³ania widz¹ w jakimœ nieokreœlonym zbiorowym podmiocie, ale nie lokuj¹ ich w sobie. Same bowiem przyznaj¹, ¿e nie czuj¹ siê kompetentne, by tak¹
rolê podj¹æ. Nawet jeœli doraŸnie staraj¹ siê odnaleŸæ w sytuacji, to maj¹ szereg
w¹tpliwoœci wobec w³asnego dzia³ania, czuj¹ siê niepewnie, nieadekwatnie i nie
wyra¿aj¹ entuzjazmu.
Znaczn¹ uwagê koncentruj¹ badane terapeutki na p³aszczyŸnie seksualnej,
jej ekspresji i ewentualnych konsekwencjach zwi¹zanych z ni¹ dzia³añ. Badane
czuj¹ siê wyraŸnie niekomfortowo wobec myœli o koniecznoœci/powinnoœci podejmowania kwestii seksualnoœci w kontakcie z par¹. Podkreœlaj¹ zreszt¹, ¿e ujmowanie problematyki sfery seksualnej w programie/ofercie placówek takich jak
œrodowiskowy dom samopomocy czy warsztat terapii zajêciowej wymaga przyzwolenia, zgody ze strony rodziców czy prawnych opiekunów doros³ych osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Ci zreszt¹ na ogó³ takiej zgody nie wyra¿aj¹
(czêsto z obawy, i¿ rozmowy na „te” tematy, czy poruszanie „tych” spraw tylko
niepotrzebnie rozbudzi zainteresowanie), a ja odnios³am wra¿enie, ¿e owa niezgoda rodzica czy opiekuna zdaje siê byæ przyjmowana z ulg¹, gdy¿ niejako
uwalnia terapeutki od koniecznoœci/powinnoœci zmierzenia siê z „niechcian¹ seksualnoœci¹” (okreœlenie M. Koœcielskiej). Badane terapeutki s³usznie zreszt¹
akcentuj¹, ¿e kszta³towanie zachowañ seksualnych i ich ekspresji, podobnie jak
nabywanie wzorców do bycia par¹, tworzenia relacji kobieco-mêskich powinno
byæ inicjowane ju¿ w okresie dzieciñstwa i adekwatne do mo¿liwoœci osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Chcê zwróciæ uwagê, ¿e wy³aniane (wyliczane) przez terapeutki utrudnienia
odnosz¹ce siê do egzystowania par osób niepe³nosprawnych intelektualnie
(w wypowiedziach badanych, skumulowanie trudnoœci w funkcjonowaniu par
znacz¹co przewy¿sza, by nie powiedzieæ prawie ca³kowicie dominuje, nad wskazaniem choæby nielicznych pozytywnych w³aœciwoœci bycia par¹ niepe³noprawnych intelektualnie) z pewnoœci¹ nie s¹ bezpodstawne. Odnosz¹ siê one bowiem
do faktycznie obiektywnych utrudnieñ, jakie przejawiaj¹ osoby niepe³nosprawne
intelektualnie, a których Ÿród³o zlokalizowane jest w fakcie upoœledzenia
umys³owego i sankcjonowania przekonañ, i¿ osoby te w okreœlonych sferach
funkcjonowania przejawiaj¹ nieporadnoœæ i s¹ zale¿ne od innych. Niemniej jednak
mno¿enie i koncentracja na trudnoœciach w byciu par¹ wraz z eksponowaniem
faktu niepe³nosprawnoœci intelektualnej (nawet g³êbszego stopnia) nie zmienia
faktu, ¿e od lat w placówkach, o których mowa, pary siê zawi¹zuj¹, tworz¹, a wiele
z nich trwa nawet przez wiele lat.
Spróbujê zatem odnieœæ siê w tym miejscu do kontekstu, który we wstêpie do
wypowiedzi okreœli³am „byciem z par¹”. Chodzi tutaj o szkic tego, co wydarza siê
w przestrzeni wymienionych instytucji pomiêdzy terapeutami, a par¹/parami
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osób niepe³noprawnych intelektualnie. Wydaje mi siê bowiem, ¿e instytucja –
niejako w osobach terapeutów – wypracowuje pewne strategie radzenia sobie
z par¹ niepe³noprawnych, by ów fenomen, jak okreœli³am, niezamierzony, uboczny, w pewien sposób trudny, „jakoœ” wkomponowaæ w pole instytucji, by nie burzy³a ona „projektowanego ³adu” – u¿ywaj¹c okreœlenia Z. Baumana.
Przyk³adem takich dzia³añ jest opracowany w jednej z placówek regulamin
okreœlaj¹cy repertuar zachowañ i sposobów funkcjonowania uczestników. Stanowi on równie¿ wyszczególnienie aprobowanych zachowañ odnosz¹cych siê do
okazywania uczuæ, zachowañ dotycz¹cych sfery seksualnej i jej ekspresji. Regulamin zarazem aprobuje bycie par¹, ale jednoczeœnie w pewien sposób utrudnia parze ¿ycie, w znacznym stopniu ograniczaj¹c swobodê typowych dla zakochanych
odniesieñ, np. przytulanie, trzymanie siê za rêce, ca³owanie i ca³kowicie wyklucza
wspó³¿ycie seksualne w obszarze placówki. Akceptowane s¹ natomiast wszelkie
przejawy zachowania, jakie w³aœciwe s¹ przyjacio³om. Obserwuj¹c zachowania
dwóch par w tej placówce, s³uchaj¹c tego, co mówi¹ o swojej relacji, odnios³am
wra¿enie, ¿e bacz¹c na postanowienia regulaminu wdaj¹ siê w rodzaj pewnej gry
z regulaminem, a tym samym i terapeutami, któr¹ Michel de Certau (2008, s. 39)
prawdopodobnie okreœli³by mianem „wynalezienia codziennoœci”, czyli wypracowania pewnych strategii czy „sztuk dzia³ania” o charakterze sprytnych podstêpków i taktyk, za pomoc¹ których na swój sposób zaw³aszcza siê przestrzeñ.
Jedna z badanych par chc¹c jako para „przetrwaæ” przyjmuje zarazem strategiê
zaprzeczania, ¿e ni¹ jest, zarówno werbalizuj¹c to, jak i „konspiruj¹c” swoje
„ksobne” zachowania i ich ekspresjê. Oto fragment wypowiedzi badanych ( ich
imiona zosta³y zmienione) ilustruj¹cy te dzia³ania:
Wanda: miêdzy nami nic nie ma, naprawdê! Jest tyle tylko, ¿e przyjañ. Ju¿ ci mówi³am wcze-

niej, jest pona...miêdzy nami jest tylko przyjañ, bo jestemy w zespole i nic nas wiêcej nie...
Andrzej (dopowiadaj¹c, wchodz¹c Wandzie w s³owo): nie ³¹czy!
Wanda: nie mo¿e byæ pomiêdzy nami.
Badacz: Ale mówi³a wczeniej, ¿e Andrzeja kochasz...
Wanda: Ale nie tu na orodku ( ), bo jest nic i nie ma wiêcej. Ale nie na terenie orodka, jeszcze
raz ci powtarzam!!!
Badacz: A poza orodkiem spotykacie siê?
Wanda: Nie, bo ja przestrzegam regulaminu, bo je¿eliby siê dowiedzieli wychowawcy, to wylatujemy oba!!!
Andrzej: Z orodka!
Przywo³uj¹c taki fragment rozmowy z badanymi dotycz¹cy postanowieñ regulaminu placówki i sposobów radzenia sobie z nim, chcê objaœniæ jeszcze jedn¹
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kwestiê. Otó¿ trudno kwestionowaæ istnienie regulaminów czy innych form precyzuj¹cych aprobowane sposoby bycia uczestników rozmaitych placówek.
Wszak repertuar zachowañ ró¿ni siê i zmienia w zale¿noœci od kontekstu, w którym funkcjonujemy. Nie sposób te¿ nie zgodziæ siê na ograniczenia, które regulamin ustanawia, choæby te, które tycz¹ sfery seksualnej i zwi¹zanych z ni¹ potrzeb.
To jednak bycie par¹ i ekspresja tak¿e innych zachowañ w³aœciwych dla tej relacji
z trudem mieœci siê w rytmie codziennych zajêæ placówki, zorganizowanych
wokó³ rozmaitych rodzajów terapii zajêciowej. Jedna z terapeutek w swojej wypowiedzi ilustruje takie w³aœnie zachowanie pary, które w pewien sposób „m¹ci”
realizacjê typowych zadañ placówki i wykracza poza zaplanowane i aprobowane
czynnoœci: (...) czêsto chodziliœmy na jakieœ plenery i by³o tak, ¿e w czasie plenerów robili
sobie nawzajem zdjêcia. I póŸniej jak ju¿ wchodzili do ciemni, to chcieli konkretnie tymi fotami siê zajmowaæ. Czêsto by³o tak (...) W ciemni parê razy by³o tak, ¿e jak wchodzi³am, to
na przyk³ad poprawiali sobie ciuszki. Poprawiali sobie ciuszki i siê czuli bardzo zmieszani
(...) to by³o jednak miejsce intymne. Intymne, mnie nie by³o, nie robili tego przy nikim, by³o
ciemno, nastrojowo. W momencie, kiedy ja wchodzi³am, to wiadomo, ¿e przy mnie tego nie
robili, tylko próbowali siê pozbieraæ. Potem siê bardzo wstydzili, ¿e to siê dzieje... My te¿
robiliœmy, na przyk³ad kartki pocztowe, œwi¹teczne (...). Pamiêtam, ¿e te pary, które robi³y
kartki œwi¹teczne te¿ przy okazji robi³y sobie kartki mi³osne, z takimi jakimiœ symbolami.
Rzecz w tym, ¿e dla wielu par owo bycie par¹, bycie razem, bycie ze sob¹, okazywanie sobie uczucia, zainteresowania i niejako kultywowanie zwi¹zku w powszechnie pojmowany sposób jest mo¿liwe jedynie i wy³¹cznie w placówce, czyli
w warsztacie terapii zajêciowej czy œrodowiskowym domu samopomocy, choæ, co
ilustruje przywo³any powy¿ej przyk³ad, dla obydwu stron – terapeutów i podopiecznych – bywa krêpuj¹ce i niezrêczne. Bycie par¹ i bycie z par¹ przez oba
podmioty zdaje siê byæ identyfikowane jako problem, rzecz nieadekwatna w tej
przestrzeni. Z chwil¹, gdy koñcz¹ siê zajêcia, para rozstaje siê i najczêœciej nie ma
mo¿liwoœci kontynuowania spotkañ w przestrzeni prywatnego, „pozaoœrodkowego” ¿ycia, choæby z tego wzglêdu, ¿e rodzice czy opiekunowie mê¿czyzny
b¹dŸ kobiety nie s¹ entuzjastycznie nastawieni do ich zwi¹zku, a zdarza siê, ¿e
kategorycznie go zakazuj¹.
Kolejny przyk³ad praktyk stosowanych w innej placówce, która próbuje
„zmagaæ siê” z problemem funkcjonuj¹cych w niej par to fikcyjne œluby. Udzielanie fikcyjnego œlubu zaproponowa³y parom podopiecznych terapeutki i odbywaj¹ siê one na ¿yczenie pary. Jak objaœnia jedna z terapeutek pomys³ takiego œlubu zrodzi³ siê w odpowiedzi na konkretny problem: pierwszy œlub powsta³ dlatego,
¿e by³ facet, który czarowa³ ileœ tam dziewczyn. Natomiast by³a te¿ dziewczyna bardzo
przez niego zraniona i uznaliœmy, ¿e dobrze by by³o go zwi¹zaæ z t¹ dziewczyn¹ po to, ¿eby
zablokowaæ mu drogê do innych dziewczyn, no i jednoczeœnie daæ sygna³ innym dziewczy-
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nom, ¿e to jest ch³opak tej, a nie innej dziewczyny, ¿eby da³y mu spokój. Wiêc takie ... taka
monogamia, jak gdyby taki wzorzec.
Okazuje siê jednak, ¿e pozornie niewinny sposób poradzenia sobie przez placówkê z niepo¿¹danym zachowaniem jednego z podopiecznych sta³ siê swoist¹
pu³apk¹. Podejmuj¹c wysi³ek „projektowania form ludzkiego zachowania”, terapeutki uruchomi³y bowiem zaskakuj¹c¹ reakcjê par osób niepe³noprawnych, które podchwyci³y niejako tê grê, wytwarzaj¹c kolejny „efekt uboczny”, obrazuj¹c
proces objaœniany nastêpuj¹co przez Z. Baumana (tam¿e, s. 45): (...) podobnie jak
ca³a dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹ odpadów, samoistnie napêdza siê i podtrzymujewysi³ki podejmowane w celu pozbycia siê odpadów przynosz¹ kolejne odpady. Niektóre
pary bowiem traktuj¹ ten fikcyjny œlub bardzo powa¿nie i autentycznie anga¿uj¹
siê w postanowienia przysiêgi ma³¿eñskiej, co wcale nie eliminuje problemu „bycia z par¹” i zajmowania siê ni¹, lecz paradoksalnie rzecz potêguje, na co wskazuje
wypowiedŸ innej terapeutki: œlub, pseudoœlub, który mia³ byæ zabaw¹, któremu te¿ towarzyszy³a jakaœ przysiêga, te¿ wymyœlona, a nie taka typowa, jak¹ znamy. Te osoby odbiera³y to œmiertelnie powa¿nie, ¿e mimo, ¿e siê potem im mówi³o, ¿e to by³a zabawa, bo zawsze
staraliœmy siê to podkreœlaæ, mimo ¿e ja nie uczestniczy³am w takich œlubach osobiœcie, ale
by³am œwiadkiem. Mimo ¿e siê mówi³o, ¿e to zabawa, ¿e to tylko w warsztacie funkcjonuje,
a tak naprawdê to nie jesteœcie ma³¿eñstwem, to te osoby zaraz po tym sk³ada³y sobie, sk³adano
im ¿yczenia i mówiono: ¿ebyœcie ¿yli d³ugo i szczêœliwie, ¿ebyœcie mieli du¿o dzieci, ¿eby wam
nigdy pieniêdzy nie brakowa³o, takie w³aœnie typowe ¿yczenia œlubne. Podejœcie takie, jakby
to naprawdê by³a ¿ona, naprawdê m¹¿, przejmowanie siê, potem jakieœ konflikty. To by³a
rozpacz, ¿e o matko, rozwód. Jeden z podopiecznych prze¿y³ swój rozwód i to by³ dla niego
dramat, straszny dramat.
Badana terapeutka, podobnie zreszt¹ jak pozosta³e, dostrzega kontrowersyjnoœæ fikcyjnego œlubu. Wszystkimi badanymi kobietami targaj¹ mieszane uczucia
wzglêdem dzia³ania, które same zainicjowa³y; wywo³uje w nich ono poczucie
dyskomfortu, a jednia z nich – krytycznie oceniaj¹c opisywane przedsiêwziêcie –
s³usznie zauwa¿a, ¿e: to chyba jednak nie jest dzia³anie wskazane, trudno mi jakoœ o tym
mówiæ bardziej, bo widzê tê radoœæ, ale te¿ widzia³am i ³zy, i rozpacz, i wielki zawód, i to
mo¿e jest podobne tak¿e w ¿yciu ludzi zdrowych. Te¿ jest radoœæ w czasie œlubu, rozwód powoduje smutek, jak¹œ frustracjê, rozpacz, ale my im niepotrzebnie fundujemy takie emocje.
Nie jest to prawdziwe i nie wi¹¿e siê z tym du¿o innych rzeczy, które spotykaj¹ ludzi zdrowych, czyli dom, rodzina, bo ich rodzice siê na to nie zgadzaj¹ w du¿ej wiêkszoœci poza bardzo nielicznymi wyj¹tkami. (...) Dlatego widzê, ¿e nie mo¿na siê bawiæ w ten sposób ich
uczuciami i dawaæ takich namiastek, poniewa¿ to jest jakaœ fikcja, k³amstwo.
Obraz zjawiska, jaki wy³ania siê z cytowanych tu wypowiedzi, trudno nawet
skomentowaæ. Napawa niepokojem i porusza, sugeruj¹c z jednej strony zaskakuj¹c¹ niestosownoœæ pomys³owoœci terapeutek, której poszukiwania pod³o¿a
obawiam siê podejmowaæ. Doœæ powiedzieæ, ¿e taki sposób ich dzia³ania wobec
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doros³ych podopiecznych œwiadczyæ mo¿e o utrwalonym i stale obecnym
pogl¹dzie dotycz¹cym niepe³noprawnych intelektualnie (nawet jeœli nie jest on
deklarowany, to czêsto przesyca sferê nieœwiadomie podejmowanych dzia³añ)
o ubóstwie œwiata prze¿yæ i doznañ, przede wszystkim zaœ niezdolnoœci do
dzia³añ adekwatnych do okreœlonego kontekstu, sytuacji czy faktów. Ze wzglêdu
na posiadane defekty, wœród których dominuj¹c¹ rolê przypisujê siê sferze intelektualnej, nie s¹ one traktowane powa¿nie, infantylizuje siê je i mimo postulowanych odmiennych intencji, w przestrzeni codziennego ¿ycia instytucji pozostaj¹
poddanymi wobec dzia³añ wymyœlonych przez terapeutki. Osoba niepe³nosprawna intelektualnie jawi siê jako podporz¹dkowany uczestnik instytucji, podleg³y
wobec opiekunów–terapeutek, które ustanawiaj¹c fikcyjny œlub (nawet jeœli
udzia³ w takiej ceremonii jest dobrowolny) funduj¹ jego ochotnikom kontekst
zdarzeñ wyzwalaj¹cy zachowania, uczucia i emocje z trudem przypisywane osobom z upoœledzeniem umys³owym, zaœ zdolnoœæ do faktycznego zaanga¿owania
w relacjê, potrzebê trwania w niej czy doznawanie i prze¿ywanie straty, roz³¹ki
b¹dŸ rozstania, bywaj¹ ignorowane, nie traktowane doœæ powa¿nie, by nie powiedzieæ dezawuowane, zarezerwowane niejako dla pe³nosprawnych, normalnych,
nieobecne i nietypowe dla „defektywnych”. To, co wydarza siê pomiêdzy terapeutkami a niepe³nosprawnymi intelektualnie podopiecznymi, zdaje siê odzwierciedlaæ kontekst aktywnoœci pewnych „bohaterów nowoczesnoœci” zajmuj¹cych
siê „odpadami”, którzy dzieñ w dzieñ przywracaj¹ œwie¿oœæ i znaczenie granicy miêdzy
norm¹ a patologi¹, zdrowiem i chorob¹, tym, co po¿¹dane, a tym, co odra¿aj¹ce, tym, co
akceptowane, a tym, co odrzucane (...) Z. Bauman (tam¿e, s. 48). W opisywanych
dzia³aniach terapeutek i podopiecznych dopatrujê siê nieustannego napiêcia
w obszarze ich wzajemnych relacji dotycz¹cych bycia z par¹, która w nieœwiadomy
sposób jawi siê jako „odpad”. Owo napiêcie wynika prawdopodobnie z trudnoœci,
jakie obie strony maj¹ z nadawaniem znaczeñ sobie samym i fragmentowi rzeczywistoœci, który konstruuj¹. Z jednej strony terapeutki uwa¿aj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne intelektualnie powinny mieæ prawo do tworzenia zwi¹zków oraz wsparcia w tym zakresie, a jednoczeœnie pow¹tpiewaj¹ w to, czy cz³owiek upoœledzony
jest zdolny do g³êbszych relacji uczuciowych. Jedna z badanych terapeutek, aprobuj¹ca istnienie par osób niepe³noprawnych intelektualnie i koniecznoœæ ich
wspierania, dzieli zwi¹zki na „powa¿ne” i „niepowa¿ne”. „Niepowa¿ne” to takie,
które s¹ krótkotrwa³e i ulotne i wówczas, jak mówi terapeutka: dyscyplinuje siê
parê mówi¹c: ile wy macie lat? Tyle i tyle. A jak siê zachowujecie? I takie na przyk³ad porównanie ich do dzieci z przedszkola. Poniewa¿ to ich bardzo, bardzo mobilizuje (...). Wiêc
ich to bardzo mobilizuje, zawstydza i daje œwiadomoœæ tego, ¿e coœ jest nie tak, ¿e tak siê nie
robi, bo przy okazji skrzywdzili kogoœ i to te¿ nie tak, ¿e oni darzyli t¹ drug¹ osobê jakimœ
wielkim uczuciem, bo potem przychodzi po dwóch dniach trzecia osoba. W swojej wypowiedzi terapeutka zdaje siê ujawniaæ dwoistoœæ znaczeñ przypisywanych nie-
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pe³noprawnym: widzi ich jako parê, niejako aprobuj¹c fakt doros³oœci, zaœ w relacji z nimi objawia infantylizuj¹ce i protekcjonalne podejœcie, zw³aszcza czyni¹c
porównania do przedszkolaków. Inna badana, dziel¹c siê swoimi refleksjami z jej
relacji z par¹ niepe³nosprawnych, wyraŸnie zaznacza dyskomfort, jaki odczuwa,
analizuj¹c wymiar swoich niektórych relacji z badanymi, bo ma œwiadomoœæ, ¿e
mimowolnie niejako podchodzi do nich jak do dzieci: ja widzê, ¿e staram siê bardzo,
ale cz³owiek ca³y czas nie potrafi siebie kontrolowaæ, tego jak siê zwraca i mówi. Bardzo czêsto po rozmowie jakiejœ z podopiecznym, przypominaj¹c sobie swoj¹ reakcjê stwierdzam:
o ludzie, ja ich traktujê jak w³asne dzieci. Dlaczego tak jest, skoro wiem, ¿e niektórzy s¹ ode
mnie du¿o starsi? Bo oni siê, no, ich zachowanie jest inne (...). Oni naprawdê s¹ inni i mo¿na powiedzieæ, ¿e wiele osób jest infantylnych w swoich wypowiedziach, w swoich
pogl¹dach. To w³aœnie sprawia, ¿e trudno ich nie traktowaæ, mimo wszystko, jak, no trochê
jak dzieci, bo ich rozwój psychiczny jest czêsto na takim etapie przedszkola, ale ich wygl¹d
zewnêtrzny absolutnie temu zaprzecza i siê k³óci. Cz³owiek, mam wra¿enie w takiej pracy
nieustannie, ma takie zgrzyty w œrodku siebie, jeœli bardziej próbuje wra¿liwie do nich podejœæ. Nie jest z siebie czasami zadowolony i w tym podejœciu, które siê czasem ujawnia.
Chocia¿ staramy siê, znamy, lubimy ich, mamy bardzo bliskie kontakty z nimi, to ca³y czas,
gdzieœ tam za nami chodzi to takie myœlenie typowo spo³eczne, ¿e to s¹ w sumie takie
«wieczne dzieci».
Widzenie doros³ej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jako „wiecznego dziecka”, stwarza niebezpieczeñstwo nie tylko bagatelizowania przejawów
doros³oœci, ale i udaremnienia (prób) pe³nienia doros³ych ról spo³ecznych w mo¿liwe dostêpny dla indywidualnej osoby sposób, nie wy³¹czaj¹c z repertuaru tych
ról bycia par¹. Traktowanie niepe³noprawnych intelektualnie jako „wiecznego
dziecka” stwarza tak¿e dogodne warunki d0 podtrzymywania przez terapeutów
i tak silnie ugruntowanej, niesymetrycznej relacji z podopiecznym, gdzie pe³nosprawny opiekun stanowi stronê dominuj¹c¹, która w³adna jest „projektowaæ formy ludzkiego zachowania”. Utrzymywanie pary doros³ych w pozycji „wiecznego
dziecka” nie tylko odzwierciedla sposób widzenia ich relacji przez jedn¹ z terapeutek, dla której bycie par¹ to: pozory, to jest dobre okreœlenie, bo to jest chêæ d¹¿enia do
normalnoœci. Do posiadania dziecka, rodziny, mê¿a, ¿ony, do posiadania samodzielnego
mieszkania. A poniewa¿ typow¹ dzieciêc¹ aktywnoœci¹ jest zabawa, tak¹ te¿ badana osoba proponuje w dzia³aniach wobec pary niepe³nosprawnych intelektualnie: natomiast naj³atwiejszym dla nich sposobem jest jakby zabawa w to, czyli coœ podobnego do tego, co wystêpuje u dzieci, ale nie do koñca, poniewa¿ dzieci jakby traktuj¹ to jak
zabawê, a oni nie (...). Dalsza czêœæ wypowiedzi badanej terapeutki i jej ton sugeruj¹cy dominuj¹c¹ pozycjê pe³nosprawnego „pomagacza” objawia osobist¹ koncepcjê wspomagania pary: do tego tak jakby d¹¿ymy, do pokazywania takich przyk³adów
tego, ¿e jeœli siê zdecydujecie na jedn¹ osobê, a nie na... To jest najwiêkszy problem, zrozumienie tego, czym jest doros³e, odpowiedzialne uczucie, odpowiedzialnoœæ za siebie samego
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i odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka. Próbuj¹c skomentowaæ tê czêœæ wypowiedzi badanej terapeutki, podzielê siê jedynie w¹tpliwoœci¹, czy proponowana „zabawa” w zwi¹zek pomo¿e podopiecznym „zrozumieæ doros³e, odpowiedzialne
uczucie”. Nie chc¹c nara¿aæ siê na ryzyko nadinterpretacji, nadmieniê jedynie, i¿
mam wra¿enie, ¿e dla badanej terapeutki relacje uczuciowe pomiêdzy dwojgiem
niepe³nosprawnych intelektualnie nie s¹ fenomenem realnym, zas³uguj¹cym na
g³êbszy namys³. Zarysowany powy¿ej uk³ad znaczeñ przypisywanych obu podmiotom instytucji w kontekœcie bycia par¹ i bycia z par¹ sprawia, ¿e pomoc parze
w funkcjonowaniu, próba „ukonstytuowania” ich relacji okazuje siê nie byæ „trafiona”, na co wskazuje M. Koœcielska (2004), podkreœlaj¹c, i¿ brak rozumienia psychiki osób niepe³noprawnych intelektualnie sprawiæ mo¿e, ¿e pomoc, której im
udzielamy, stanie siê nietrafna, niew³aœciwa i upokarzaj¹ca.
Próbuj¹c odnieœæ siê do opisywanych powy¿ej strategii poradzenia sobie
z ”byciem par¹” i „byciem z par¹” przez wymieniane instytucje, dostrzegam
uwik³anie tych¿e instytucji wraz z funkcjonuj¹cymi w niej podmiotami – terapeutami i podopiecznymi – w nierównorzêdne relacje, u pod³o¿a których le¿¹ spo³ecznie zdeterminowane praktyki nacechowane zale¿noœci¹ w³adzy i dominacji.
Bycie par¹ rozgrywa siê, co wielokrotnie nadmienia³am, najczêœciej w ³onie
instytucji. T¹ instytucj¹ jest wymieniany przeze mnie warsztat terapii zajêciowej
czy œrodowiskowy dom samopomocy. Reprezentuj¹ one pewien szerszy kontekst
– system rehabilitacji, wspomagania i wsparcia, maj¹cych na celu dba³oœæ o zapewnienie odpowiedniej jakoœci ¿ycia doros³ych osób niepe³noprawnych intelektualnie. Ów system „produkuje” instytucje, o których mowa, zaœ „projektuj¹c formy
ludzkiego zachowania” w trosce o jakoœæ ich ¿ycia planuje, ¿e doroœli uczestnicy
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, mówi¹c w uproszczeniu – œpiewaj¹, tañcz¹,
maluj¹, tkaj¹, wyrabiaj¹ przedmioty i formy ceramiczne, gotuj¹, fotografuj¹, graj¹
w teatrze. Rzec by mo¿na, wykonuj¹ szereg ciekawych i bez w¹tpienia wartoœciowych dzia³añ i zajêæ, na kanwie których ma dokonywaæ siê m. in. trening samodzielnoœci, wspomaganie w byciu doros³ym i pe³nieniu ról stosownych do wieku.
Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e w obrêbie instytucji, o których mowa, podopieczni
niepe³nosprawni mog¹ funkcjonowaæ jedynie w zakresie „zaprojektowanym”
i „dozwolonym” przez ow¹ instytucjê, a ona sama jawi siê jako dominuj¹ca. Niektóre zaœ próby samodzielnego konstruowania rzeczywistoœci, a w kontekœcie
tych rozwa¿añ mam na myœli tworzenie relacji damsko-mêskich i ich realizacjê,
nie bywa w pe³ni aprobowane. Ulegaj¹c swoistej w³adzy instytucji, podleg³y niepe³nosprawny nie w pe³ni mo¿e realizowaæ w³asne potrzeby doros³ego cz³owieka
(nawet jeœli ta doros³oœæ uwik³ana jest w niepe³noprawnoœæ intelektualn¹).
W pe³nieniu owych doros³ych ról trudno doszukaæ siê, by instytucja „projektowa³a”
w niej miejsce i „pomys³” na bycie par¹, bycie z par¹. Bycie „wspomagan¹ par¹”?
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Pod¹¿aj¹c za myœl¹ Z. Baumana (tam¿e, s. 43), powo³ane w celu wspomagania
i wsparcia niepe³nosprawnych „produkty-instytucje” zdaj¹ siê byæ „skrojone”
jako projekt, który na tyle „musi upraszczaæ obraz œwiata (...), by zosta³ uznany za
„realistyczny” i nadaj¹cy siê do wdro¿enia (…) i skupiaæ siê na celach
uchodz¹cych za „racjonalne” i „mo¿liwe do zrealizowania” za pomoc¹ dostêpnych lub bêd¹cych wkrótce do dyspozycji umiejêtnoœci i œrodków. Zaistnienie
w przestrzeni takiej instytucji osób niepe³noprawnych intelektualnie jako pary
nie jest planowane i wykracza poza ramy jej dzia³ania, przyjête zaœ drogi oddzia³ywañ oraz „umiejêtnoœci i œrodki”, jakimi dysponuje okazuj¹ siê nieadekwatne, by ten fenomen „jakoœ” ogarn¹æ, wspomagaæ, wspó³byæ z nim. Bycie par¹ niepe³nosprawnych intelektualnie to zjawisko, które zdaje siê wci¹¿ nie mieœciæ
w obrazie œwiata systemu wsparcia niepe³noprawnych, zaœ instytucje, które siê
powo³uje, by dba³y o jakoœæ ¿ycia tej grupy osób, nie s¹ wyposa¿one w odpowiedni repertuar oddzia³ywañ, by parze niepe³noprawnych umo¿liwiæ funkcjonowanie, zapewniaj¹c indywidualn¹ pomoc i wsparcie. Œwiadczyæ mog¹ o tym wypowiedzi badanych terapeutek, które zapewniaj¹c o swoim pozytywnym stosunku
i empatycznym nastawieniu wobec par osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, jednoznacznie wskazuj¹, ¿e nie czuj¹ siê przygotowane do podjêcia zadania
wspierania takiej pary, co egzemplifikuje fragment rozmowy z jedn¹ z nich: myœlê, ¿e na studiach wrêcz wcale nie zosta³am przygotowana. To moje przygotowanie wynika
z tego, chocia¿ w sumie nie mówiê, ¿e jestem przygotowana, po prostu staram siê, mam takie prywatne podejœcie, które sobie tam ukszta³towa³am. Podejœcie osoby, która stara siê
wczuæ, wejœæ w ich œwiat w ich prze¿ycia, (...) to po prostu staram siê sobie wyobraziæ, jak ja
bym chcia³a, ¿eby ze mn¹ o tym rozmawiano i jak chcia³abym, ¿eby ktoœ traktowa³ mnie
w tym momencie. Badana osoba, mówi¹c o swoim braku przygotowania do wspomagania pary osób z niepe³noprawnoœci¹ intelektualn¹, ods³ania w pewien sposób
swoist¹ lukê w przygotowaniu zawodowym przysz³ych pedagogów specjalnych
czy terapeutów, co zdaje siê tak¿e i potwierdzaæ fakt, i¿ doros³oœæ niepe³nosprawnych intelektualnie to obszar wci¹¿ poznany w nik³ym stopniu, co w rezultacie
mo¿e objawiaæ siê niedoskona³oœci¹ podejmowanego wobec tej grupy wsparcia.
W pewnym sensie i owe terapeutki, bêd¹c powo³ane do dzia³ania w obrêbie przyjêtego systemu wspomagania i rehabilitacji, wobec którego pe³ni¹ rolê podleg³¹,
podejmuj¹c okreœlone role zawodowe, nie s¹ przez ów system przygotowane,
uprawnione czy wyposa¿one choæby w niezbêdny, „podrêczny” zasób (odniesieñ
i sposobów) dzia³ania, który umo¿liwi³by im podejmowanie satysfakcjonuj¹cych
obydwa podmioty – terapeutki i podopiecznych – drogi dzia³añ i czêœciowo uwalnia³ od koniecznoœci postêpowania intuicyjnego, budowanego na „prywatnym
podejœciu”. Nie chcia³abym w ¿aden sposób kwestionowaæ czy deprecjonowaæ
intuicyjnoœci w poczynaniach terapeutów - jest to sfera po¿¹dana i w pewnym
sensie œwiadczyæ mo¿e o postawie elastycznej i kreatywnoœci, nie powinna byæ
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natomiast jedynym motorem dzia³ania. Szczególnie wa¿nym wydaje siê w tym
kontekœcie rozwa¿añ postulowanie wypracowania (g³ównie przez jednostki projektuj¹ce funkcjonowanie placówek wspomagaj¹cych i wspieraj¹cych osoby
z niepe³noprawnoœci¹ intelektualn¹) w pewien sposób ujednoliconego sposobu
oddzia³ywania wobec par, uwzglêdniaj¹c oczywistoœæ indywidualnego podejœcia
do ka¿dej z nich. Przez owo ujednolicenie rozumiem próbê okreœlenia, czy, a jeœli
tak, to kto, w jaki sposób, przy zastosowaniu jakich „umiejêtnoœci i œrodków”
móg³by w przestrzeni instytucji (a mo¿e i poza ni¹?) wspomagaæ pary, pomagaj¹c
„projektowaæ ich zachowania” w pe³nieniu i takich ról cz³owieka doros³ego.
Œmiem przypuszczaæ, ¿e pozwoli³oby to, choæ w pewnym stopniu, unikn¹æ konstruowania przez terapeutki doraŸnych strategii radzenia sobie w byciu z par¹,
które czêsto jawi¹ siê jako jakoœciowo w¹tpliwe, kontrowersyjne. Bo chocia¿ zdaj¹
siê byæ podejmowane w tzw. dobrej wierze czy nawet nie w pe³ni œwiadomie, to
ich zewnêtrzny ogl¹d uwydatnia specyficznoœæ relacji doros³ych podmiotów – terapeutów i uczestników, która jawi siê jako ustanowiona wokó³ ró¿nicy spo³ecznych pozycji jakie te podmioty zajmuj¹ w polu instytucji. Terapeuta pe³ni w niej
rolê nadrzêdn¹ bêd¹c „projektantem” przestrzeni, propozycji dzia³añ i co szczególnie istotne, „form ludzkiego zachowania”. Doros³y – podopieczny, uczestnik
zwykle wystêpuje w roli podporz¹dkowanego, który godzi siê na owe projekty,
jest najczêœciej zale¿ny od terapeuty i jego dzia³añ. Niepokojem zatem musz¹ napawaæ takie poczynania terapeutów, które choæ wykreowane z deklarowanych
dobrych pobudek(?), przyjmuj¹ w rezultacie pozór dzia³añ autorytatywnych
i protekcjonalnych (a takimi jawi¹ mi siê fikcyjne œluby udzielane parom, motywowane tym, ¿e innego mieæ nie bêd¹, to taka namiastka normalnoœci). Próbuj¹c w ten
sposób „projektowaæ” funkcjonowanie niepe³nosprawnego, oferuj¹c mu namiastki, proponuj¹c pozory normalnoœci, delegujemy go w przestrzeñ „odpadów” –
gdzie samo bycie niepe³nosprawnym intelektualnie zdaje siê byciem „odpadem”–
zaœ wszystko to, co z tak¹ rol¹ zwi¹zane, równie¿ jawi siê jako odpad. Rzecz niechciana, niepo¿¹dana, niepotrzebna, a tak¹ zdaje siê byæ relacja dwojga niepe³noprawnych, która bez w¹tpienia porusza, w pewien sposób dra¿ni, wci¹¿ chyba
jednak jako „odpad” w³aœnie, coœ ubocznego w przestrzeni instytucji projektuj¹cej pewien ³ad. Jako coœ, co pomijaj¹c, zarazem „wymiatamy” z pola uwagi.
Byæ mo¿e pewnym optymizmem napawa sugestia Z. Baumana (tam¿e, s.47–48),
¿e eliminowanie, pozbywanie siê odpadów nie jest w gruncie rzeczy takie proste,
gdy¿ ju¿ sama iloœæ odpadów nie pozwala na to, aby zataiæ i przemilczeæ ich istnienie. Pary
osób niepe³nosprawnych intelektualnie s¹ fenomenem obecnym nieomal¿e we
wszystkich koedukacyjnych placówkach wspomagaj¹cych tê grupê osób w wieku doros³ym, a ich sta³e przybywanie, przyjmuj¹c pozór „odpadu”, (...) znacznie
utrudnia próbê zatuszowania faktów. Pary s¹ faktem, wci¹¿ „mrocznym i wstydliwym odpadem”, lecz ich natura jako „odpadu” sprawia, ¿e sytuuj¹ siê równie¿
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w sferze, która (...) pozostaje szar¹ stref¹: królestwem niedopowiedzeñ, niepewnoœci i niebezpieczeñstw” i jako takie domagaj¹ siê uwagi.
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On being a couple of people with intellectual disability
The text is devoted to the phenomenon of being a couple of people with intellectual
disability. This pehenomenon appears explored not enaugh, either by scientific researchers
or in practice. In the text the author aims to show the phenomenon of being a couple of
intellectually disabled, viewed by therpists situated in the area of special institution (eg.
therapy workshop), within which the couple emerges unwanted, troublesome, rejected or
the waste if Z. Baumans thought is employed as a theoretical inspiration of the presented
inquiry.

Danuta Kopeæ

Byæ z matuzalemem?
Pytanie o istotê rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci

Wprowadzenie
„Hinduskie s³owo upaniszada oznacza³o: siedzieæ blisko, byæ blisko. Ja przekazywa³o siê Innemu nie tylko w s³owie, ale równie¿ swoj¹ bliskoœci¹, bezpoœrednioœci¹, byciem razem. Tego doœwiadczenia, tego prze¿ycia nic nie jest w stanie
zast¹piæ” (Kapuœciñski, 2006, s. 60). Odnosz¹c powy¿sze stwierdzenie Kapuœciñskiego do obszaru rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, nasuwa
siê pytanie o to, jak BYÆ w procesie rehabilitacji z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci – jak BYÆ z matuzalemem?
W poszukiwaniu odpowiedzi na wy¿ej postawione pytanie uzasadnione jest
odwo³anie siê do narracji o póŸnej doros³oœci, która toczy siê w polskiej pedagogice specjalnej. Mo¿na w niej wyró¿niæ trzy, wystêpuj¹ce równoczeœnie, kategorie
dyskursu, a mianowicie dyskurs: o matuzalemie nieobecnym, o matuzalemie rozpoznawanym i o matuzalemie wielowymiarowym (Kopeæ, 2008, s. 172–179).


Istotnie wa¿nym dla analizy problematyki zwi¹zanej z funkcjonowaniem spo³ecznym, równie¿ tej
dotycz¹cej niepe³nosprawnoci i pónej doros³oci, jest uwzglêdnianie szerokiego kontekstu kulturowego, o którym siê czêsto zapomina. Nierzadko swoistym narzêdziem, które ow¹ teoretyczn¹
eksploracjê w kontekcie kulturowym u³atwia jest archetyp (D. Kopeæ, 2008, s. 170171; por. K.
Schier, M. Zalewska, 2006). Uwa¿am, ¿e w dyskursie dotycz¹cym pónej doros³oci w pedagogice
specjalnej mo¿na odwo³aæ siê do biblijnej postaci Matuzalema (Rdz, 5, 2127), która jest nonikiem
cech, potwierdzaj¹cych jej archetypiczny charakter. W sposób czytelny bowiem s¹ uwypuklone
w niej dwa konstytutywne dla pónej doros³oci aspekty : a) gloryfikacja staroci, jako symbolu
m¹droci ¿yciowej, dowiadczenia i rozwagi; b) paradoksy staroci, których osobliwoci¹ (

) jest

pog³êbiaj¹cy siê rozdwiêk miêdzy wymiarem fizykalistycznym cz³owieka i jego wymiarem podmiotowym, miêdzy cia³em a umys³em, miêdzy pierwiastkiem materialnym i pierwiastkiem duchowym (M. Stra-Romanowska, 2000, s. 53; por. D. Kopeæ, tam¿e).
Kategorie dyskursu zosta³y wyró¿nione na podstawie analizy narracji o pónej doros³oci w literaturze przedmiotu z zakresu polskiej pedagogiki specjalnej, a wiêc na podstawie swoistego rodzaju
metaanalizy, utrudnionej z powodu niewielkiej liczby pozycji teoretycznych i empirycznych, traktuj¹cych o pónej doros³oci. Istot¹ dyskursu o matuzalemie nieobecnym jest brak poruszania
problematyki pónej staroci w obszarze polskiej pedagogiki specjalnej. Cech¹ charakterystyczn¹
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Kategorie te wzajemnie siê uzupe³niaj¹c i wzbogacaj¹c, tworz¹ niejednorodn¹ narracjê o póŸnej doros³oœci w polskiej pedagogice specjalnej. Na podstawie ich analizy mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e problematyka póŸnej doros³oœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w obszarze polskiej pedagogiki specjalnej
zaczyna dopiero byæ przedmiotem analiz teoretycznych i jeszcze niezmiernie rzadko, empirycznych (por. Dykcik, 2005; Fornalik, 2006; Kopeæ, tam¿e; Pawelczak,
2008; Tylewska-Nowak, 2008). Trudno jest jednak, odwo³uj¹c siê do polskiej literatury przedmiotu, udzieliæ odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce istoty i specyfiki
rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e w poszukiwaniach sposobów „dostatecznie dobrego bycia” z Matuzalemem mo¿na i nale¿y szukaæ inspiracji w rozwi¹zaniach rehabilitacyjnych wypracowanych przez pedagogów specjalnych innych
pañstw Unii Europejskiej. Egzemplifikacj¹ tej inspiracji mo¿e byæ wstêpna koncepcja pracy z seniorami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zaproponowana
!
przez zespó³ niemieckich pedagogów specjalnych pod kierunkiem prof. W.R.
Walburga, któr¹ przedstawiê poni¿ej (Andert, 2007; Walburg, 2007).

1. Wyjaœnienie pojêæ
W celu lepszej percepcji poruszanej przeze mnie problematyki chcia³abym
przedstawiæ mój sposób rozumienia wystêpuj¹cych w tekœcie pojêæ dla niego kluczowych, takich jak: póŸna doros³oœæ, niepe³nosprawnoœæ, osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, rehabilitacja.
Pojêcie póŸna doros³oœæ, które nale¿y do aparatu pojêciowego psychologii rozwojowej, stosujê na okreœlenie staroœci (Janiszewska-Rain, 2005, s. 595)". Warto zauwa¿yæ, ¿e liczne i nierzadko eufemistyczne okreœlenia u¿ywane w stosunku do
staroœci odzwierciedlaj¹ z³o¿on¹ i niejednoznaczn¹ wobec niej postawê (Straœ-Romanowska, 2000, s. 50; por. Kowalik, 1997, s. 281; Janiszewska-Rain, tam¿e, s. 595).

dyskursu o matuzalemie rozpoznawanym jest poruszanie problematyki dotycz¹cej pónej doros³oci w kontekcie analizy problemów doros³oci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Natomiast w dyskursie o matuzalemie wielowymiarowym ma miejsce analiza problemów pónej

!

doros³oci osoby w kontekcie wielowymiarowoci jej niepe³nosprawnoci (D. Kopeæ, tam¿e).
Podstawowe za³o¿enia koncepcji rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w okresie

Drachensee dla doPrzejawy demencji u osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (w jêz. niem. Demenzielle Erscheinungsbilder bei
Menschenmit geistiger Behinderung) by³ realizowany od padziernika 2004 roku do padziernika 2007
pónej doros³oci powsta³y podczas realizacji trzyletniego projektu w orodku

ros³ych osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w Kolonii (Niemcy). Projekt pt.:

roku. Jego nadrzêdnym celem by³o podniesienie jakoci ¿ycia starzej¹cych siê osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, u których jednoczenie zdiagnozowano demencjê (K. Andert,
2007, s. 5). W projekcie brali udzia³ pracownicy Fundacji

Drachensee. Jego kierownikiem naukowym

by³ prof. W.R. Walburg, emerytowany profesor Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kolonii (Nie-

"

mcy), który od wielu lat wspó³pracuje z Zak³adem Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu.
Okres pónej doros³oci nie jest jednorodny. Wyró¿nia siê w nim trzy etapy: a) pierwszy: 6075 lat;
b) drugi: 7585 lat; c) trzeci: wiêcej ni¿ 85 lat (J. Janiszewska-Rain, 2005, s. 595).
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Traktuj¹c o niepe³nosprawnoœci odwo³ujê siê do definicji niepe³nosprawnoœci
charakteryzuj¹cej model prawno-administracyjny niepe³nosprawnoœci lub, jak
podaje S. Steckiewicz i Z. WoŸniak, prawno-medyczny (por. 2007, s. 85). Jest ona
zawarta w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, poz.776 z póŸn. zm.).# W wy¿ej wymienionej ustawie niepe³nosprawnoœæ jest rozumiana jako trwa³a lub okresowa niezdolnoœæ do wype³niania ról spo³ecznych z powodu sta³ego lub d³ugotrwa³ego
naruszenia sprawnoœci organizmu, w szczególnoœci powoduj¹ca niezdolnoœæ do
pracy (Dz. U. 1997, nr 123, poz.776 z póŸn. zm., art.2 ust.10).
Pojêcie osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ odnoszê do osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowany, znacznym i g³êbokim$.
Proces rehabilitacji rozumiem jako z³o¿ony proces obejmuj¹cy oddzia³ywania
lecznicze, spo³eczne, zawodowe i pedagogiczne, zmierzaj¹ce do przywrócenia
sprawnoœci i umo¿liwienia samodzielnego ¿ycia w spo³eczeñstwie cz³owiekowi,
który takich mo¿liwoœci nie mia³ lub z powodu przebytego urazu czy choroby je
utraci³ (Ga³kowski, Kiwierski, 1986, s. 263; por. Kowalik, 1996, s. 33; Dykcik, 1997,
s. 64)%.

2. Jak byæ z matuzalemem? Inspiracje do pracy z osob¹
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci
W okresie póŸnej doros³oœci osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ doœwiadczaj¹wielu zmian, które w istotnych sposób wp³ywaj¹ na jakoœæ ich psychospo³ecznego funkcjonowania. Na ich pojawienie siê ma wp³yw doœwiadczanie:
a) wzrastaj¹cej zale¿noœci od innych; b) zmian zwi¹zanych z funkcjonowaniem
w³asnego organizmu uwarunkowanych procesami starzenia siê; c) zmian w kontaktach interpersonalnych; d) zmian w przebiegu rytmu dnia (Walburg, tam¿e,
s. 37; por. Ding-Greiner, Kruse, 2004). W literaturze przedmiotu podkreœla siê niejednokrotnie, ¿e u tej grupy osób proces starzenia skutkuje swoist¹ „kumulacj¹
niepe³nosprawnoœci” – obok niepe³nosprawnoœci ju¿ istniej¹cych pojawiaj¹ siê
#

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wy¿ej wymieniona ustawa jest podstawowym, obowi¹zuj¹cym w naszym kraju, aktem prawnym, okrelaj¹cym status osoby z niepe³nosprawnoci¹ w ka¿dym wieku, nie tylko

$

na rynku pracy.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w art.3
ust. 1 okrela trzy stopnie niepe³nosprawnoci: lekki, umiarkowany i znaczny (Dz. U. 1997, nr 123,
poz.776 z pón. zm). Podstaw¹ orzeczenia u osoby jednego z trzech stopni niepe³nosprawnoci jest
zakres naruszenia sprawnoci jej organizmu, spowodowany m.in. niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (w ustawie mówi siê o upoledzeniu umys³owym  przyp. autorki) pocz¹wszy od jej stopnia

%

umiarkowanego (por. S. Steckiewicz, Z. Woniak, 2007, s. 87).
W ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych reha-

bilitacja jest rozumiana jako zespó³ dzia³añ, w szczególnoci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spo³ecznych, zmierzaj¹cych do
osi¹gniêcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, mo¿liwie najwy¿szego poziomu ich funkcjonowania, jakoci ¿ycia i integracji spo³ecznej (Dz.U. 1997, nr 123, poz.776 z pón. zm., art. 7).
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nowe, które jeszcze bardziej utrudniaj¹, ju¿ i tak nie³atwe, funkcjonowanie
(Müller, 1997; Ding-Greiner, Kruse, tam¿e, s. 522). To nagromadzenie niepe³nosprawnoœci przyczynia siê bardzo czêsto do procesu podwójnego wykluczania seniorów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (Kopeæ, 2008; por. Goffman, 2005)&.
Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e „wystarczaj¹co dobre bycie” z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci jest ograniczone
z powodu: a) indywidualnych potrzeb osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹; b) oferty terapeutyczno-rehabilitacyjnej konkretnej instytucji w której przebywa osoba; c) ram spo³ecznych, na które sk³adaj¹ siê: rozwi¹zania prawne (b¹dŸ
ich brak) dotycz¹ce form rehabilitacji dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci i postawy zwyk³ych cz³onków spo³eczeñstwa
w stosunku do wymienianej powy¿ej grupy osób (Walburg, tam¿e, s. 36; por. Bañka,
2002, s. 317–318). Uwzglêdniaj¹c powy¿ej wymienione ograniczenia, mo¿na wyró¿niæ trzy nadrzêdne zasady dotycz¹ce istoty procesu rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci. Oto one:
'
– zasada pierwsza – „towarzyszenie osobie” , na które sk³ada siê sposób sprawowania pielêgnacji, opieki i realizacja adekwatnej do potrzeb osoby oferty rehabilitacyjnej;
– zasada druga – „struktura dnia codziennego”, na któr¹ sk³ada siê elastyczny
rytm dnia, dostosowany do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹, który na proœbê
osoby mo¿e ulec zmianie;
– zasada trzecia – „przestrzeñ architektoniczna”, na któr¹ sk³ada siê nie tylko
brak barier architektonicznych, ale równie¿ wystêpowanie pomieszczeñ
sprzyjaj¹cych lepszym kontaktom miêdzyludzkim (Walburg, tam¿e, s. 36; por.
Krause, 2000, s. 131–158; Bañka, tam¿e, s. 315–337).
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze zasady mo¿na wyró¿niæ kierunki oddzia³ywañ
rehabilitacyjnych w pracy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci, dziêki którym bycie z nimi staje siê bardziej ukonkretnione.

&

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kumulacja niepe³nosprawnoci mo¿e równie¿ wp³ywaæ na specyficzny sposób
percepcji osoby przez jej najbli¿sze otoczenie, polegaj¹cy na niedostrzeganiu w niej osoby starzej¹cej siê tylko niepe³nosprawnej i/lub dziecka. Ten sposób traktowania widoczny jest przede
wszystkim w odniesieniu do osób w okresie pónej doros³oci z umiarkowan¹, znaczn¹ i g³êbok¹
niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Jest on charakterystyczny, moim zdaniem, dla dyskursu o matuzalemie nieobecnym tocz¹cym siê jeszcze w polskiej pedagogice specjalnej. W sytuacji takiego
sposobu patrzenia na osobê z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ przez otoczenie, odczuwa ona
dotkliwie jego negatywne konsekwencje w ka¿dym wymiarze swojego funkcjonowania (D. Kopeæ,
2008, s. 173174; por. K. Rzedzicka, 2003; I. Fornalik, 2006, s. 175178, K. Pawelczak, 2008, B. Tylewska-

'



Nowak, 2008).

das Begleitungskonzept.
das Alltagsstrukturkonzept.
W jêz. niem. das architektonisches Konzept.
W jêz. niem.
W jêz. niem.
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Kierunek pierwszy: interwa³y czasowe organizuj¹ce rytm dnia
Ten kierunek pracy jest stosowany podczas organizacji dnia osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci, zw³aszcza tej, która
dotkniêta jest demencj¹. Dziêki jasno i konkretnie okreœlonym interwa³om czasowym osoba lepiej orientuje siê w czasie, œrodowisku materialnym i osobowym.
Zyskuje tym samym poczucie zaufania do siebie i do otoczenia. Jej œwiat staje siê
dla niej bardziej przewidywalny, a dziêki przewidywalnoœci bardziej bezpieczny.
Organizuj¹c dzieñ osoby zgodnie z interwa³ami czasowymi, nale¿y pamiêtaæ
o równowadze pomiêdzy czasem aktywnoœci osoby a jej odpoczynkiem. Nale¿y
równie¿ uwzglêdniæ koniecznoœæ oferowania jej takich propozycji terapeutycznych, które bêd¹ koñczy³y siê dla niej sukcesem, i po wykonaniu których poziom
jej zmêczenia nie bêdzie zbyt wysoki (Walburg, tam¿e, s. 42).
Kierunek drugi: komunikowanie siê – porozumienie siê poprzez dialog
Zdaniem P. Watzlawicka (1980, s. 53) ka¿de zachowanie jest komunikacj¹.
H. Goll potwierdza stanowisko Watzlawicka, pisz¹c: „jest rzecz¹ niemo¿liw¹, by
przez swoje zachowanie czegoœ nie komunikowaæ” (1994, s. 34). W takim rozumieniu komunikacji, nie ma cz³owieka, który nie porozumiewa³by siê ze swoim
otoczeniem. Stwierdzenie to dotyczy równie¿ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci. Walburg podkreœla, by w procesie komunikowania uwzglêdniæ sposób porozumiewania siê osoby i w ten sposób siê z ni¹
kontaktowaæ. Natomiast w sytuacji, gdy osoba nie ma swojego sposobu komunikowania z otoczeniem nale¿y przy jej udziale go poszukaæ i/lub stworzyæ.
Bardzo istotn¹ rolê odgrywa dialogowy charakter komunikowania, w którym
zarówno opiekun, jak i osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ pe³nowartoœciowymi partnerami (Walburg, tam¿e, s. 43). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dziêki komunikacji z otoczeniem senior z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ bêdzie móg³
sprawowaæ wiêksz¹ kontrolê nad procesem rehabilitacji i bêdzie on, tym samym,
dla niego bardziej efektywny.
Kierunek trzeci: odnoszenie siê do indywidualnej biografii osoby
W pracy z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸniej doros³oœci wa¿ne jest, by jak najd³u¿ej mia³a ona poczucie sta³oœci swojej to¿samoœci,
zw³aszcza wówczas, gdy pojawiaj¹ siê u niej zmiany demencyjne. Klingenberger
uwa¿a, ¿e w pracy z biografi¹ osoby nale¿y uwzglêdniæ trzy kategorie jej sytuacji
¿yciowych i tych odnosz¹cych siê do przesz³oœci, które umo¿liwiaj¹ podsumowanie w³asnego ¿ycia; sytuacji, zwi¹zanych z teraŸniejszoœci¹, w których osoba doœwiadcza potencja³u tkwi¹cego w aktualnym momencie swojego ¿ycia. W pracy
z biografi¹ seniora wa¿na jest równie¿ jego przysz³oœæ, która jest traktowana jako
przestrzeñ czasowa, w której konstruowaæ on mo¿e swoje plany ¿yciowe i werba-
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lizowaæ swoje marzenia (za Walburg, tam¿e, s. 43; por. Lausch-¯uk, 1999, s. 224–
229). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wspomnienia osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mog¹ byæ ograniczone nie tylko z powodu poziomu funkcjonowania
jej procesów poznawczych, ale z powodu istniej¹cego obszaru doœwiadczeñ deficytowych, tzn. takich, które dla rozwoju ka¿dej osoby s¹ istotne, ale których ona,
z ró¿nych powodów, w swoim ¿yciu nie doœwiadczy³a (Besems, Vugt, 1985).
Staranie o to by osoba, tak d³ugo jak tylko bêdzie to mo¿liwe, zachowa³a poczucie swojego Ja, mo¿na realizowaæ poprzez rozmowy dotycz¹ce jej przesz³oœci.
Podczas ich trwania mo¿na wykorzystaæ przedmioty, w których jest „zatrzymana
przesz³oœæ osoby” (np. zdjêcia osoby, jej bliskich i przyjació³, przedmioty, które
osoba samodzielnie w przesz³oœci wykona³a b¹dŸ które nale¿a³y do jej bliskich).
W zachowaniu integralnoœci w³asnego Ja mo¿na wspieraæ osobê równie¿ poprzez
oferowanie jej pozytywnie przez ni¹ odbieranych, form aktywnoœci, które
zwi¹zane s¹ równie¿ z jej przesz³oœci¹, np. œpiewanie, tañczenie, pieczenie ciasta,
sprz¹tanie, pranie (Walburg, tam¿e, s. 43).
Kierunek czwarty: asystowanie i kooperacja
Buschmann uwa¿a, ¿e „zadowolenie z ¿ycia w okresie póŸnej doros³oœci zale¿y
od subiektywnego poczucia sprawowania nad nim kontroli” (Walburg, tam¿e, s. 45).
Dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest, by osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
mimo swoich ograniczeñ wyp³ywaj¹cych z procesu starzenia siê i niepe³nosprawnoœci intelektualnej, by³a wspierana przez najbli¿sze otoczenie w samodzielnym
podejmowaniu decyzji dotycz¹cych wszystkich sfer jej funkcjonowania, tj. pielêgnacji, opieki, spêdzania czasu wolnego, podejmowanej aktywnoœci. Nie jest to
zadanie ³atwe dla osób z ni¹ pracuj¹cych. Musz¹ oni, z uwzglêdnieniem perspektywy osoby, dokonywaæ ci¹g³ego wyboru pomiêdzy: a) przedmiotowym jej traktowaniem a towarzyszeniem; b) sprawowaniem kurateli a wspieraniem; c) kontrolowaniem a zachêcaniem; d) rozkazywaniem a asystowaniem (tam¿e, s. 45). Zadanie
to jest bardzo utrudnione z powodu stanu psychofizycznego osoby, które facylituje chêæ przejêcia czêœciowej i/lub ca³kowitej kontroli nad osob¹. Zawsze jednak
nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e najwa¿niejszym zadaniem osób pracuj¹cych z seniorem
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest ochrona i wspieranie jego autonomii.
Kierunek pi¹ty: towarzyszenie w cierpieniu i umieraniu
Jak towarzyszyæ osobie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej
doros³oœci w jej cierpieniu? Jak przygotowaæ j¹ na œmieræ bliskich, przyjació³? Jak
przygotowaæ j¹ na w³asn¹ œmieræ? Czy jest to mo¿liwe? Zdaniem Walburga wa¿ne jest, by w kontakcie osob¹ pamiêtaæ o realizacji trzech istotnych zadañ. Zadanie
pierwsze powinno polegaæ na wyjaœnieniu osobie w odpowiednim dla niej czasie
tego, ¿e umieranie jest naturaln¹ czêœci¹ ¿ycia. Zadanie drugie powinno mieæ na
celu wzbudzenie u osoby przekonania, ¿e w sytuacji cierpienia osoby pracuj¹ce
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zrobi¹ wszystko, by zgodnie z liter¹ prawa uœmierzyæ jej cierpienie fizyczne i psychiczne. I wreszcie zadanie trzecie, które polega na daniu pewnoœci osobie, ¿e zostan¹ spe³nione jej ¿yczenia, oczywiœcie te, które realnie s¹ mo¿liwe do spe³nienia
(Walburg, 2007, s. 47). Walburg wyraŸnie podkreœla, ¿e towarzyszenie osobie w
cierpieniu i umieraniu nie ma na celu stworzenia z instytucji, w której przebywa
osoba, hospicjum. Najwa¿niejszym zadaniem dla opiekuna jest d¹¿enie do tego,
by oswoiæ osobê, na ile to mo¿liwe, z problematyk¹ œmierci i sprawiæ, by nie by³a
ona dla niej tematem tabu. Nie jest to oczywiœcie zadanie ³atwe (por. Yalom, 2008).

3. Refleksje koñcowe
Mam œwiadomoœæ, ¿e po lekturze wy¿ej przestawionego tekstu odpowiedŸ na
postawione we wstêpie pytanie: „jak BYÆ z matuzalemem?” jest jeszcze niestety,
ci¹gle daleka i czeka na swoj¹ pe³niejsz¹ ods³onê. Uwa¿am jednak, ¿e w poszukiwaniach odpowiedzi na pytania dotycz¹ce specyfiki pracy rehabilitacyjnej z konkretn¹ grup¹ osób, w tym wypadku seniorów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, nale¿y byæ uwra¿liwionym na niebezpieczeñstwo zwi¹zane z oczekiwaniem wygenerowania gotowego algorytmu postêpowania, który bêdzie móg³ byæ
zastosowany w ka¿dej sytuacji, w kontakcie z ka¿d¹ osob¹. „(…) nie jest chyba
tak, by specjaliœci zachowywali siê jak automaty i postêpowali dok³adnie tak, jak
zak³ada dany program usprawniania. Mo¿na siê raczej spodziewaæ, ¿e bêdzie on
zawsze modyfikowany w mniejszym lub wiêkszym stopniu przez ka¿dego z nich.
(…) Nawet wiêc, jeœli teoretycznie bêdziemy dysponowali jakimœ wzorcowym
zbiorem dyrektyw postêpowania, to i tak w praktyce bêd¹ czynione od niego istotne odstêpstwa” (Kowalik, 1996, s.19). Z jedn¹ tylko uwag¹, która nabiera swojej
ogromnej wa¿noœci w odniesieniu do osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w okresie póŸnej doros³oœci. A mianowicie owi specjaliœci (tzn. wszystkie osoby
aktywne zawodowo w obszarze rehabilitacji) musz¹ wiedzieæ nie tylko „JAK” dokonaæ modyfikacji istniej¹cego ju¿ programu usprawniania osoby, ale równie¿
powinni posiadaæ kompetencje, by taki program, w odniesieniu do ogólnych zasad pracy rehabilitacyjnej z seniorem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, skonstruowaæ. A to dla niektórych pedagogów specjalnych jest bardzo trudnym wyzwaniem. Istota jego trudnoœci zawiera siê w czêsto stawianych pytaniach: Jak
mam pracowaæ z osob¹, która ma lat 60, a poznawczo funkcjonuje na poziomie dziecka piêcioletniego?”, „Jak mam ogólne zasady postêpowania z seniorem z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ prze³o¿yæ na konkretne aktywnoœci proponowane osobie?. Na te pytania, póki
co, w literaturze przedmiotu rzadko mo¿na znaleŸæ odpowiedŸ, która mog³aby
byæ jednoczeœnie podpowiedzi¹ do wykreowania w³asnego sposobu pracy (por.
Kowalik, 2007, s. 149–153).
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Ufam jednak, ¿e przedstawiona w tekœcie koncepcja pracy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci, wypracowana przez
niemieckich pedagogów specjalnych, mimo pewnego stopnia ogólnoœci, oka¿e siê
inspiruj¹cym impulsem do rozwa¿añ teoretycznych, weryfikacji empirycznych
i zastosowañ praktycznych w obszarze rehabilitacji seniorów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dziêki czemu odpowiedŸ na pytanie „JAK byæ z matuzalemem?” bêdzie coraz bli¿sza, wyraŸniejsza i coraz bardziej zró¿nicowana.
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Being with Mathusalem?
A question for the nature of rehabilitation of people
with intellectual disability in the late adulthood phase
The article relates to the problems of late adulthood and ageing of individuals with disability. This question is still insufficiently answered in the field of Polish special pedagogy.
The author refers to the narrations of the archetypical figure of Mathusalem  absent, recognized and multidimensional. That creates a broader context for further reflections. The
focus here is on the question of psychosocial existence of elderly persons with disability.
More than that, the article introduces some general and, at the same time, crucial rules for
the rehabilitation process. These are the rules of acting and therapeutic indications that can
be found as inspiration for searching answers for the question: how to accompany and support ageing persons with intellectual disability.
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Motywacja kobiet do urodzenia dziecka
po niekorzystnej diagnozie prenatalnej

Wprowadzenie
Jednym z istotnych problemów, który dotyczy spo³eczeñstwa, jest fakt posiadania zdrowego potomstwa. Podstawowym czynnikiem lêkotwórczym w przebiegu ci¹¿y jest obawa przed urodzeniem dziecka chorego. Pragnienie urodzenia
zdrowego dziecka jest naturalne i kobiety wykazuj¹ troskê o to, by w fazie prenatalnej stworzyæ dziecku w³aœciwe warunki do rozwoju. Kiedy rodzi siê noworodek, na ogó³ nikt siê nie spodziewa, ¿e bêdzie chory. Nawet kiedy lekarze maj¹
powody do obaw, czy to z racji wystêpuj¹cych w rodzinie chorób genetycznych,
starszego wieku matki, rodzina ¿ywi nadziejê, ¿e urodzi siê dziecko zdrowe. Rozpoznanie z³ego stanu noworodka stanowi cios dla rodziców (M. Koœcielewska,
1998, s. 4). Wiadomoœæ tê szczególnie ciê¿ko prze¿ywa matka dziecka, która
z regu³y jako pierwsza dowiaduje siê o chorobie dziecka. Diagnoza zazwyczaj
przekazywana jest sucho i bez emocji. Nie udziela siê informacji o przyczynach
i formach terapii. Na barki kobiety spadaj¹ nowe obowi¹zki zwi¹zane z wychowaniem, rehabilitacj¹ i nauk¹ dziecka (D¹browska, 2005, s. 34–35; Kornas-Biela, 1996,
s. 9–10 ).
Narodziny, a nastêpnie wychowanie noworodka niepe³nosprawnego,
poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany w funkcjonowaniu spo³ecznym i emocjonalnym rodziny. Wp³ywaj¹ na sytuacjê materialn¹, stan fizyczny i psychiczny, na rodzinne plany i ambicje. Wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ poœwiêcania wiêkszej iloœci czasu i energii
choremu dziecku. Rodzice musz¹ zapoznaæ siê z chorob¹ niemowlaka, przedefiniowaæ siebie jako rodziców i zmieniæ funkcjonowanie domu, by przyj¹æ chorobê
nowego cz³onka rodziny (D¹browska, tam¿e, s. 39). Dziêki rozwijaj¹cej siê technice medycznej powsta³y nowe metody diagnostyczne umo¿liwiaj¹ce wykrycie
wad wrodzonych i chorób uwarunkowanych genetycznie. Wady wrodzone
stwierdza siê u oko³o 3% ¿ywo urodzonych noworodków. Etiologia wad jest ró¿norodna, zaliczyæ tu mo¿na nieprawid³owoœci spowodowane aberracjami chro-
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mosomowymi lub mutacjami genowymi, tzw. wady genetyczne oraz nieprawid³owoœci uk³adów lub narz¹dów, tzw. wady rozwojowe (Zespó³ Polskiego
Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych 2006, s. 9; Sieroszewski, Suzin, 2003,
s. 1276). Rozwój diagnostyki prenatalnej umo¿liwia przed III trymestrem ci¹¿y
wykrycie nieprawid³owoœci u dziecka. Jednak nie zawsze badania prenatalne
maj¹ pozytywne skutki. Bywa, ¿e rodzice po otrzymaniu niekorzystnej diagnozy
decyduj¹ siê na usuniêcie choroby wraz z chorym.

1. Metoda badañ
Przeprowadzaj¹c badania, jako narzêdzie badawcze wykorzystano ankietê
sk³adaj¹c¹ siê z 38 pytañ. Pytania poprzedzone by³y danymi biograficznymi.
Pocz¹tkowe pytania dotyczy³y wiedzy na temat prenatalnego rozwoju ¿ycia
cz³owieka oraz planów prokreacyjnych. Czêœæ g³ówna ankiety dotyczy³a okolicznoœci poinformowania rodziców o chorobie dziecka, pogl¹dów na temat badañ
prenatalnych oraz poczucia kompetencji w przypadku urodzenia siê dziecka niepe³nosprawnego. Pytania koñcowe odnosi³y siê do stosunku badanych wobec
aborcji i przekonañ religijnych.

2. Charakterystyka badanej grupy
Badania zosta³y przeprowadzone w Klinice Po³o¿nictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie (1 ankieta), Poradni Genetycznej Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie (3 ankiety), Klinice Po³o¿nictwa Perinatologii Akademii
Medycznej w Lublinie (3 ankiety), Klinice Po³o¿nictwa Chorób Kobiecych oraz
Perinatologii Akademii Medycznej w Poznaniu (15 ankiet), Miejskim Przedszkolu
Integracyjnym nr 8 w S³upsku (7 ankiet) oraz w Oœrodku Wczesnej Interwencji
w Gdañsku (1 ankieta). Prace badawcze rozpoczêto 15.11.2006., a skoñczono
24.04.2007. Badania przeprowadzono po uprzedniej zgodzie pacjentek. Czas badania wynosi³ oko³o 30 minut.
Badaniami objêto ³¹cznie 30 matek, z czego 11 w przeci¹gu 8 lat urodzi³o dzieci z chorob¹ wrodzon¹, a 19 by³o w ci¹¿y z niekorzystn¹ diagnoz¹. Wszystkie
kobiety zosta³y poinformowane o ryzyku urodzenia dziecka chorego oraz o mo¿liwoœci diagnostyki prenatalnej. Wiek badanych waha³ siê w granicach 20–44 lat.
Najwiêksz¹ grupê stanowi³y kobiety w przedziale wiekowym 30–34 lata (30%).
Najmniej by³o kobiet w granicach 35-44 (20%). 83,3% kobiet to mê¿atki. Przewa¿a³o wykszta³cenie œrednie 36,7% i powy¿ej (30%). 6,7% matek studiowa³o.
Wiêksza czêœæ badanych mieszka³a na wsi (30%) lub w miastach do 100 tys. mieszkañców (43,3%).
Wiêkszoœæ respondentek nie planowa³a poczêcia dziecka, ale od pocz¹tku je
zaakceptowa³a. Dla 36% kobiet poczête dziecko by³o planowane i oczekiwane.
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Wœród badanych nie by³o przypadku, ¿eby nieplanowane dziecko nie by³o zaakceptowane. Wiek dziecka w momencie przeprowadzenia badania ankietowego
przedstawiono na rys. 1.
10%

17%

3%

17%

1- 13 tydzieñ
14 -27 tydzieñ
28 -41 tydzieñ
0- 2 rok ¿ycia
3- 5 rok ¿ycia
6- 8 rok ¿ycia

10%

43%

Rys. 1. Wiek dziecka podczas badania ankietowego

Wœród kobiet ciê¿arnych, wiêkszoœæ by³a w III trymestrze ci¹¿y (28–41 tydzieñ
ci¹¿y – 43%). Najmniej liczn¹ grupê stanowi³y kobiety w I trymestrze ci¹¿y (1–13
tydzieñ ci¹¿y – 3%). Matki wychowuj¹ce dzieci niepe³nosprawne stanowi³y
w badaniach mniejszoœæ (37%). Wœród nich najwiêcej mia³o dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat).

3. Wyniki badañ i wnioski
Na podstawie analizy badañ wyci¹gniêto wnioski, i¿ kobiety decyduj¹ siê na
urodzenie dziecka z wad¹, poniewa¿ uznaj¹, ¿e dziecko od poczêcia posiada prawo do ¿ycia. Wiêkszoœæ badanych (70%) uzna³a poczêcie za moment rozwoju
cz³owieka. 36,7 % matek decyduj¹c siê na urodzenie dziecka upoœledzonego,
kierowa³o siê prawem do ¿ycia ka¿dego cz³owieka (patrz tabl. 1). Ma to zwi¹zek
z poziomem wiedzy dotycz¹cej prenatalnego rozwoju dziecka. Kobiety maj¹
œwiadomoœæ, ¿e w 3 miesi¹cu ¿ycia wewn¹trzmacicznego p³ód przypomina
wygl¹dem ma³ego cz³owieka.
Badania wykaza³y, ¿e na decyzjê o urodzeniu dziecka ma tak¿e wp³yw niezgoda na aborcjê. Respondentki jednak w niektórych sytuacjach dopuszcza³y
przerywanie ci¹¿y. Najczêstsz¹ przyczyn¹ usprawiedliwiaj¹c¹ dokonanie aborcji
jest zagro¿enie ¿ycia kobiety oraz gdy ci¹¿a jest skutkiem gwa³tu. Ryzyko urodzenia siê dziecka z wad¹ wrodzon¹ uzyska³o aprobatê po³owy badanych, ale tylko
w rzadkich przypadkach. Stwierdzenie wady u p³odu jako motyw aborcji znalaz³o siê na miejscu pi¹tym.
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Tablica 1. Motywy urodzenia dziecka chorego

Liczebnoæ
[n]
11
11
9
4
4
4
3
3
2
2

Treæ motywu
Prawo do ¿ycia ka¿dego cz³owieka
Mi³oæ do dziecka
Owoc mi³oci
Sprawdzenie siê w roli matki
Ze wzglêdu na wiarê
Jest mo¿liwoæ rehabilitacji dziecka
Niezgoda na aborcjê
Diagnoza mo¿e byæ mylna
Strach przed aborcj¹
Kobieta ma wsparcie spo³eczne

Odsetek osób badanych [%]
36,7
36,7
30,0
13,3
13,3
13,3
10,0
10,0
6,7
6,7

Decyzja o przerwaniu ci¹¿y powinna zale¿eæ, zdaniem wiêkszoœci ankietowanych, od rodziców. Szeœæ respondentek jako godnych zaufania w podjêciu decyzji wskazuje lekarza oraz ustawodawstwo. Postawa taka mo¿e wskazywaæ na niepewnoœæ badanych co do dalszego prowadzenia ci¹¿y. Jedynie 8 matek jest
zdania, ¿e takiej decyzji nikt nie mo¿e podj¹æ. Na podstawie powy¿szej analizy
mo¿na powiedzieæ, ¿e kobiety maj¹ poczucie strachu przed decyzj¹ o aborcji
i odpowiedzialnoœæ za podjêcie decyzji pozostawiaj¹ innym osobom .
Jak wykaza³y badania znacz¹cy wp³yw na podjêcie decyzji o kontynuacji
ci¹¿y ma rodzina.

70

tak

nie

60
50
40
30
20
10
0

m¹¿

Rys. 2. Wsparcie spo³eczne

lekarz

osoba duchowna

rodzina

przyjaciele
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Wsparcie spo³eczne okaza³o siê wa¿nym czynnikiem dla badanych. Na drugim miejscu badane matki w podjêciu decyzji wspiera³ m¹¿ (60%). W wychowaniu dziecka niepe³nosprawnego kobiety bêd¹ mog³y tak¿e liczyæ na przyjació³
(46,7). Bliscy od pocz¹tku zaakceptowali dziecko. Warto by³oby, aby w tej trudnej
sytuacji kobieta mia³a wsparcie osoby duchownej. Wsparcie spo³eczne daje kobiecie poczucie bezpieczeñstwa oraz akceptacjê. Kobiety mog¹ce liczyæ na pomoc ze
strony bliskich czêœciej decyduj¹ siê na urodzenie dziecka specjalnej troski.
Wyznawany system wartoœci oraz zaanga¿owanie religijne matki wp³ywaj¹
na decyzjê dotycz¹c¹ aborcji. Kobiety wierz¹ce rzadziej podejmuj¹ decyzjê o usuniêciu ci¹¿y. W ¿yciu doznaj¹ pomocy Boga, przez co nie boj¹ siê podj¹æ trudu
macierzyñskiego. Uznaj¹, ¿e ¿ycie cz³owieka upoœledzonego ma sens. Kobiety deklaruj¹ce siê jako wierz¹ce, uznaj¹ niezgodnoœæ aborcji z nauczaniem Koœcio³a
oraz Pismem Œwiêtym.
Z przeprowadzonych badañ nie wynik³o potwierdzenie siê tezy dotycz¹cej
urodzenia dziecka ze wzglêdu na b³êdn¹ diagnozê. Mimo i¿ wszystkie badane dowiedzia³y siê o niekorzystnej diagnozie badañ przed urodzeniem dziecka, to jednak 2/3 respondentek uwa¿a³a, ¿e wynik badañ jest raczej pewny. Tylko 13,3%
kobiet zaprzeczy³o wynikowi. Jednak a¿ 63,3% ankietowanych jest zdania, ¿e
w wyniku badañ nie istnia³o ryzyko pomy³ki i tylko 10% kobiet poda³o nadziejê
na b³êdn¹ diagnozê jako motyw urodzenia dziecka (patrz tab. 1). Wynika z tego,
¿e kobiety dopuszczaj¹ do siebie myœl o urodzeniu chorego noworodka.
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Motivation of women to give birth to
a child after the unfavorable prenatal diagnosis
One of the basic factors for the appearance of states of anxiety during pregnancy is the
fear of having an ill child. The motivations  in the situation of an adverse prenatal diagnosis  pushing women to give birth to an ill or disabled child seem to be an important

122

Aleksandra Krukowska

research question. The results of empirical research presented in the article are an analysis
of data gathered with the survey focused on the biographical data, the knowledge about
prenatal development, procreation plans, ways of acquiring knowledge on the illnesses affecting fetus, the attitude towards prenatal examination, the sense of competence in case of
bearing a disabled child, the attitude towards abortion and religious beliefs. The research
was carried out on 30 mothers in a few medical and educational posts in Polish cities.
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