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Wprowadzenie

Rozwój.i.jego.wspieranie.stanowił.i.wciąż.stanowi.przedmiot.zainteresowań.
wielu. badaczy. z. zakresu. nauk. o. człowieku.. Pomimo.wieloletnich. analiz. i. po-
szukiwań. nie. znaleziono. wyczerpujących. odpowiedzi. na. nurtujące. problemy..
Za.każdym.razem.pojawiają.się.pytania.otwierające.nowe.przestrzenie.problemo-
we,.pytania.domagające.się.odpowiedzi.praktycznych,.co.jest.szczególnie.istotne.
zwłaszcza.dla.badań.jakościowych..W.niniejszej.monografii.spróbujemy.przybli-
żyć. tę. problematykę. z. perspektywy. dwóch. dyscyplin. naukowych:. rehabilitacji.
oraz.resocjalizacji..

Coraz.więcej.badaczy.odczuwa.potrzebę.pełnego.wyjaśnienia.przyczyn.wy-
kluczenia.społecznego,.izolacji.i.niesatysfakcjonującej.jakości.życia.osób.niedo-
stosowanych.społecznie.oraz.osób.dotkniętych.różnymi.rodzajami.niepełnospraw-
ności..Odczuwają.oni.również.potrzebę.poszukiwania.sposobów.przezwyciężania.
takich. zjawisk,. jako. niekorzystnych. dla. rozwoju. tych. osób..Analiza.wachlarza.
problemów,. jakich.doświadczają. osoby. z. niepełnosprawnością. oraz. osoby.nie-
dostosowane.społecznie,.pozwala.ujawnić.i.lepiej.zrozumieć.potrzebę.podejmo-
wania. wielospecjalistycznych. i. kompleksowych. programów. profilaktycznych.
i.korekcyjnych,.co.w.konsekwencji.może.wpłynąć.na.poprawę.jakości.ich.życia..

Doświadczenia.praktyczne.związane.z.kontaktami.z.osobami.niepełnospraw-
nymi. oraz. niedostosowanymi. społecznie. stwarzają. możliwość. wyodrębnienia.
tych.obszarów.problemowych,.na.które.pedagogika.specjalna.nie.znalazła.jeszcze.
wyczerpujących. odpowiedzi..Warto. zauważyć,. że. już.w. czasach. starożytnych,.
zgodnie.z.arystotelesowsko-tomistyczną.teorią,.rozwój.stanowił.aktualizację.za-
wartych.w.każdym.bycie.potencjalności..Zatem.celem.rozwoju.jest.jego.doskona-
łość,.czyli.pełna.realizacja.ludzkich.możliwości1..Dlatego.też.naszym.zadaniem.
jest.zauważenie.i.odpowiednie.rozwijanie.potencjału.każdej.osoby,.również.nie.
w.pełni.sprawnej.i.niedostosowanej.społecznie,.aby.lepiej.i.skuteczniej.pomóc.im.
w.pełnej.adaptacji.do.zmieniających.się.warunków.życia.

Niniejsza.monografia.składa.się.z.dwóch.części..Pierwsza,.poświęcona.pro-
blematyce.rehabilitacji,.porusza.zagadnienia.związane.z.różnymi.rodzajami.nie-
pełnosprawności.. Znajdują. się. w. niej. rozdziały. dotyczące. niepełnosprawności.

1.A..Salamucha,.Pojęcie rozwoju człowieka we współczesnej pedagogice,.Roczniki.Nauk.Spo-
łecznych.KUL,.2,.2000,.s..159–166.
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mowy. i. słuchu:. interwencji. logopedycznej. w. jąkaniu,. początków. kształcenia.
i.opieki.logopedycznej.w.Polsce.oraz.miejsca.pedagogów.w.systemie.tej.opieki,.
jakości. życia. osób. poddanych.wszczepowi. implantu. ślimakowego. oraz. stylów.
przywiązania.u.osób.z.uszkodzeniami.słuchu..Kolejne.podrozdziały.poświęcone.
są.terapeutycznej.roli.sportu.oraz.twórczości.plastycznej.w.życiu.osób.niepełno-
sprawnych,.jak.również.roli.aktywności.ruchowej.w.rehabilitacji.psychiatrycznej..
W.pierwszej.części.poruszone.zostały.ponadto.zagadnienia.dotyczące.rodzinnego.
tła.niepełnosprawności:.radzenia.sobie.ze.stresem.u.matek.dzieci.niepełnospraw-
nych,.funkcjonowania.rodziców.i.rodzeństwa.osób.niepełnosprawnych.

Druga.część,.poświęcona.problematyce.resocjalizacji,.zawiera.podrozdziały.
prezentujące.m.in..analizę.doświadczeń.wychowawców.placówek.resocjalizacyj-
nych.w.pracy.z.nieletnimi.ciężarnymi,.skuteczność.psychoterapii.i.resocjalizacji.
jednostek. antyspołecznych,. charakterystykę. modelu. wymiaru. sprawiedliwości.
wobec.nieletnich.obowiązującego.obecnie.w.Polsce.oraz.rozdział.dotyczący.eks-
perymentu.pedagogicznego.przeprowadzonego.w.pierwszym.w.Polsce.półotwar-
tym. specjalnym. zakładzie. karnym. dla. młodocianych. przestępców.. Poruszony.
został. także. problem. bullyingu. –. nowego. zjawiska.w. środowisku. społecznym.
szkoły.i.więzienia.

Monografia.adresowana.jest.nie.tylko.do.pedagogów,.psychologów,.terapeu-
tów,.ale.również.do.rodziców.i.opiekunów,.do.wszystkich.tych,.którym.na.sercu.
leży.prawidłowy.i.harmonijny.rozwój.dzieci.



Część pierwsza
Rozwój i jego wspieranie w perspektywie 
rehabilitacji
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Katarzyna Węsierska
Uniwersytet.Śląski.w.Katowicach.
Instytut.Języka.Polskiego.
Zakład.Socjolingwistyki.i.Społecznych.Praktyk.Komunikowania.
40-032.Katowice,.Pl..Sejmu.Śl..1

Udział rodziców w procesie interwencji 
logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci

Streszczenie

W.artykule.opisano.model. interwencji. logopedycznej. rekomendowany.w. jąkaniu.wczesno-
dziecięcym,.oparty.na. ścisłej.współpracy. terapeuty.z. rodziną..Zarysowano.możliwe. formy.akty-
wizowania. rodziców,. uwzględniając. zarówno. oddziaływania. profilaktyczne,. jak. i. postępowanie.
diagnostyczno-terapeutyczne.w.jąkaniu.u.dzieci..Autorka.zaakcentowała.potrzebę.budowania.part-
nerskiej.relacji.logopedy.z.rodzicami.dziecka.jąkającego.się.oraz.określiła.niezbędne.kompetencje,.
które.są.w.tym.celu.potrzebne.terapeucie..Wskazane.zostały.również.korzyści.płynące.z.zastosowa-
nia.modelu.interwencji.opartego.na.pracy.z.rodziną.oraz.możliwe.bariery.uniemożliwiające.wdra-
żanie.w.praktyce.tego.typu.podejść.

Słowa kluczowe:.jąkanie,.logopeda,.dziecko,.rodzice,.współpraca,.interwencja.logopedyczna.

Wprowadzenie

Jąkanie.to.poważne.zaburzenie.komunikacji,.które.może.wywierać.negatyw-
ny.wpływ.na.różne.aspekty.życia.osoby.zmagającej.się.z.tym.problemem.(Bosko,.
Marzec,.Węsierska,.2005;.Tanner,.2006)..Osoba.jąkająca.się.zmaga.się.nie.tylko.
z.utrudnieniami.w.płynnym.porozumiewaniu.się,.ale.najczęściej.doświadcza.róż-
nych.przykrych.uczuć.i.emocji.z.tym.związanych,.które.z.czasem.mogą.wywie-
rać.destrukcyjny.wpływ.na.jej.osobowość..Zaburzenia.w.płynności.mowy.mają.
swój.początek.zazwyczaj.w.okresie.dzieciństwa,.najczęściej.między.2.a.5.rokiem.
życia.(Yairi,.Seery,.2011)..W.tej.grupie.wiekowej.objawy.niepłynności.w.mówie-
niu.są.też.bardziej.rozpowszechnione.niż.wśród.osób.dorosłych,.co.tłumaczy.się.
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między.innymi.częstym.samoistnym.ustępowaniem.objawów.(ang..spontaneous 
reco very). u. dużej. grupy.dzieci. (Bennett,. 2006;.Yairi. i. in.,. 1996)..Okres. przed-
szkolny.to.czas,.kiedy.dziecko.opanowuje.wiele.nowych.umiejętności,.a.zarazem.
ogromny.wpływ.na.jego.funkcjonowanie.mają.czynniki.środowiskowe,.zwłaszcza.
dynamika.procesów.zachodzących.w.rodzinie..Objawy.niepłynności.mowy.mani-
festowane.przez.dzieci.w.tym.wieku.mogą.pojawić.się.nagle.w.bardzo.nasilonej.
postaci.lub.też.stopniowo.przybierać.na.sile,.poczynając.od.powtórzeń.sylab.lub.
krótkich.słów,.by.po.pewnym.czasie.przeistoczyć.się.w.prolongacje.dźwięków,.
a.nawet.bloki.na.starcie.wypowiedzi.(Yairi,.Ambrose,.1992;.2005)..Jąkanie.jest.
zjawiskiem.bardzo.zagadkowym,.o.ciągle.jeszcze.nie.do.końca.ustalonej.etiologii;.
coraz.powszechniej.przyjmuje.się.tezę.o.wieloczynnikowej.etiologii.tego.zaburze-
nia.(Smith,.Kelly,.1997;.Starkweather,.2002)..Gdy.problem.niepłynności.w.mo-
wie.się.pojawia.–.w.okresie.dzieciństwa.–.jest.często.nieprzewidywalny.i.zmienny,.
w.związku.z. tym.niezwykle. trudny.do.zdiagnozowania.. Jak.pokazują.doświad-
czenia.logopedów.praktyków.i.wyniki.badań.empirycznych,.wczesna.interwencja.
logopedyczna.jest.skuteczna.–.pozwala.zapobiegać.utrwaleniu.się.objawów.jąka-
nia.i.wytworzeniu.negatywnych.postaw.wobec.własnej.mowy.(Harris.i.in.,.2002;.
Jones.i.in.,.2008;.Millard,.Edwards,.Cook,.2009)..Logopedzi.często.nie.są.pewni,.
czy.i.kiedy.reagować.oraz.jaki.model.interwencji.powinni.zastosować.(Onslow,.
Packman,.1999;.Węsierska,.2012)..Przez.wiele.lat.w.interwencji. logopedycznej.
w.jąkaniu.u.małych.dzieci.dominowały.poradnictwo.i.ograniczone.formy.terapii.
(Tarkowski,.1992;.Yairi,.Seery,.2011)..Ostatnie.dekady.przynoszą.wzrost. liczby.
badań.nad. jąkaniem.u.małych.dzieci. (Yairi,.Ambrose,.2005)..Towarzyszy. temu.
również.opracowywanie.i.wdrażanie.programów.terapeutycznych.dostosowanych.
do.pracy.z.małym.jąkającym.się.pacjentem.i.jego.rodziną.(Bennett,.2006;.Guitar,.
2006;.Guitar,.McCauley,.2010)..Duża.grupa.badaczy.zjawiska.jąkania.zgadza.się.
co.do.tego,.że.ponieważ.problemy.z.utrzymaniem.płynności.w.mowie.są.pochodną.
wielu.przenikających.się.czynników,.obok.kondycji.neurofizjologicznej.samego.
dziecka,.jego.możliwości.kognitywnych.i.umiejętności.językowych,.temperamen-
tu.i.osobowości,.również.uwarunkowania.środowiskowe,.dynamika.procesów.za-
chodzących.w. rodzinie,. a. także. jakość. interakcji. osób.dorosłych.pozostających.
z.nim.w.stałym.kontakcie.mają.wpływ.na.płynność.mowy..Dlatego.istotne.wyda-
je.się.takie.ukierunkowanie.interwencji,.aby.możliwe.było.modyfikowanie.tych.
czynników,.które.poddadzą.się.manipulacjom.(Botterill,.Kelman,.Rustin,.1991).

Interwencja logopedyczna oparta na współpracy 
z rodziną

W. pierwszych. latach. życia. dziecka. rodzina. jest. najważniejszym. środowi-
skiem.mającym.wpływ.na. jego. rozwój,. determinującym. jego.dalsze. funkcjono-
wanie..Zgodnie.z.ekologicznym.modelem.ludzkiego.rozwoju.U..Bronfenbrennera,.
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kondycja.dziecka.nie.może.być.rozpatrywana.w.oderwaniu.od.środowiska,.w.któ-
rym. ono.wzrasta. (Dockrell,.Messer,. 1999).. Zgodnie. z. tymi. przesłankami. coraz.
powszechniej. rekomendowanym.modelem. interwencji. logopedycznej.w. jąkaniu.
u. dzieci. są. strategie. oddziaływań. profilaktyczno-terapeutycznych. opierające. się.
na.pracy.z.rodziną.i.maksymalnym.wykorzystaniu.mocnych.stron.środowiska.ro-
dzinnego.(Bernstein.Ratner,.Guitar,.2006;.Gottwald,.Starkweather,.1995;.Rustin,.
Cook,.1995)..Taki.model.jest.zgodny.z.założeniem,.że.dziecko.z.problemami.w.ko-
munikowaniu.się.jest.częścią.systemu,.jakim.jest.rodzina,.i.aby.mu.pomóc,.nale-
ży.uruchomić.zasoby.tkwiące.w.tym.systemie.(Moore,.Pearson,.2003)..W.świato-
wej.logopedii.od.lat.sugeruje.się.celowość.zastosowania.podejść.zorientowanych.
na. współpracę. z. rodziną. (ang.. family-centered model of intervention). nie. tylko.
w.przypadkach.terapii.logopedycznej.u.małych.dzieci,.ale.i.u.osób.starszych.(Cook,.
Botterill,. 2005;.Girolametto,.Weitzman,. 2006;.Laprade.Rini,.Hindenlang,. 2007;.
Moore,.Pearson,.2003;.Węsierska,.2011)..W.tradycyjnym.modelu.terapii.logopeda.
przyjmował.rolę.nadrzędną.eksperta.i.specjalisty,.natomiast.zarówno.pacjent,.jak.
i.jego.rodzina.byli.raczej.biernymi.odbiorcami.jego.oddziaływań..W.modelu.zo-
rientowanym.na.współpracę.z.rodziną.jej.członkowie.zaangażowani.są.w.proces.in-
terwencji.logopedycznej.od.samego.początku..Rodziny.biorą.udział.w.planowaniu.
i.przeprowadzaniu.postępowania.diagnostycznego,.ustalaniu.celów.terapii,.doborze.
metod.i.środków.jej.realizacji,.i.–.co.najważniejsze.–.w.jej.wdrażaniu.(LaPrade.Rini,.
Hindenlang,.2007)..W.przypadku.zaburzeń.płynności.mowy.zaletą.zastosowania.
podejść.ukierunkowanych.na.rodzinę.jest.przede.wszystkim.możliwość.utrwalania.
konkretnych.umiejętności,.których.dziecko.jest.uczone.w.terapii.oraz.podniesie-
nie.świadomości.rodziców.i.zrozumienia.przez.nich.specyfiki.zaburzenia,.z.którym.
zmaga.się.ich.dziecko.(Rustin,.Cook,.1995)..P..Ramig.wyznaczył.trzy.najważniej-
sze.obszary.zaangażowania.rodziców.we.wczesnej.interwencji.logopedycznej.w.ją-
kaniu:.(1).rodzice.korzystający.z.konsultacji,.poradnictwa.na.temat.jąkania.i.mowy.
jako. odbiorcy. informacji;. (2). rodzice. jako. osoby. udzielające. wsparcia. dziecku.
w.procesie.interakcji.–.modelujący.taki.sposób.komunikowania.się.w.środowisku.
dziecka,.który.sprzyjałby.upłynnianiu. jego.mowy;. (3). rodzice.w.roli.aktywnych.
obserwatorów,.a.często.czynnych.uczestników.procesu.terapii.(Ramig,.1993;.Ra-
mig,.Dodge,.2005)..Zdaniem.N..Bernstein.Ratner.i.B..Guitara.wszystkie.stosowane.
obecnie. formy. interwencji. logopedycznej.w. przypadku. jąkania. u.małych. dzieci.
–.w.mniejszym.lub.większym.stopniu.–.zakładają.zaangażowanie.rodziców.(2006).

Wdrażanie strategii profilaktycznych 
z udziałem rodziców dziecka jąkającego się

Poradnictwo. i. konsultacje. z. rodzinami. są. często. postrzegane. jako. jedna.
z.podstawowych.form.oddziaływań.profilaktycznych.i.wczesnej.interwencji.w.ją-
kaniu.u.dzieci.(Hill,.2003)..Te.formy.oddziaływań.logopedycznych.stosowane.są.
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zazwyczaj.w.tych.przypadkach,.gdy.istnieją.szanse.na.ustąpienie.objawów.bez.
stosowania.bardziej.radykalnych.form.terapii. (Zebrowski,.1997)..Celem.podej-
mowanych.przez. logopedę.działań. jest.wykreowanie.w.środowisku.dziecka. ta-
kich.warunków,.by. jego.niepłynności.w.mowie.zanikały. (Hill,.2006)..Najważ-
niejszymi. zagadnieniami,. które. logopeda. omawia. z. rodzicami,. są:. (1). wiedza.
na.temat.genezy.i.rozpowszechnienia. jąkania.w.oparciu.o.wyniki.najnowszych.
badań;.(2).informacje.odnoszące.się.do.form.niepłynności.zaobserwowanych.u.ich.
dziecka;.(3).sugestie.dotyczące.wskazanych.modyfikacji.w.środowisku.dziecka;.
(4).wskazówki.na.temat.pomocnych.sposobów.komunikowania.się.z.dzieckiem;.
(5).informacje.zwrotne.dotyczące.postępów.w.mowie.dziecka.(Ambrose,.2006;.
Hill,.2003;.Yairi,.Seery,.2011)..W.czasie. trwania.sesji.konsultacyjnych. rodzice.
oczekują.od.logopedy.uważnego.wysłuchania.ich.problemu.i.wykazania.zrozu-
mienia.dla.przeżywanych.przez.nich.emocji..I.choć.spodziewają.się.oni.uzyskania.
porad. i.wskazówek,. to.nadmierny.dydaktyzm,.moralizatorstwo. i.dyrektywność.
ze. strony. logopedy.mogą.zostać.przez.nich.źle.odebrane. i. zaprzepaścić. efekty.
oddziaływań.specjalisty..Powodzenie.skutecznego.poradnictwa.i.monitorowania.
postępów. dziecka. w. przezwyciężaniu. jąkania. jest. uwarunkowane. wykreowa-
niem.przez.logopedę.komfortowych.warunków.współpracy.i.optymalnej.relacji.
z. opiekunami.dziecka..Zadbanie.o. jakość.kontaktów. logopeda–rodzic. jest. klu-
czowym.elementem.powodzenia. tego. typu. interwencji. logopedycznej. (Flasher,.
Fogle,.2004;.Luterman,.2008)..Im.bardziej.świadomy.swojej.roli.i.aktywny.jest.
rodzic.w.tym.procesie.(np..skaluje.i.monitoruje.postępy.w.nabywaniu.płynności.
mowy.przez.dziecko),.tym.większe.są.szanse.pełnego.zaangażowania.z.jego.stro-
ny.i.wdrażania.rekomendowanych.przez.logopedę.zaleceń.

Rola rodziców na etapie diagnozowania jąkania u dzieci

Jak. zauważają. L..Rustin. i. F.. Cook,. logopedzi. stykający. się. z. problemem.
jąkania. u.małych. dzieci. często. odczuwają. presję. otoczenia,. by. działania. tera-
peutyczne. zostały. podjęte.możliwie. jak. najszybciej. (1995).. Jednakże. z. uwagi.
na. złożoność. zjawiska. jąkania. wczesnodziecięcego,. na. jego.wieloczynnikową.
etiologię.należy.przeciwstawiać.się.pokusom.przeprowadzenia.pobieżnej.diagno-
zy. problemu. czy.wręcz. jej. zaniechania..Badanie. jąkania. u. dzieci.wymaga.nie.
tylko.podjęcia.kompleksowych.zabiegów.diagnostycznych,.lecz.przede.wszyst-
kim.nawiązania.jak.najlepszej.współpracy.z.rodziną.dziecka..Działania.takie.jak:.
badanie.kompetencji.językowej.dziecka,.ocena.interakcji.rodzic–dziecko,.analiza.
jakościowa. i. ilościowa.objawów.niepłynności.w. jego.mowie,. ocena.problemu.
przez. dziecko,. szczegółowy. wywiad. z. rodzicami,. analiza. wszystkich. dostęp-
nych.wyników.badań.specjalistycznych.pozwalają.logopedzie.zbudować.spójny.
obraz. sytuacji. dziecka.w. szerokim.kontekście. środowiskowym..Zaangażowani.
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w.proces.diagnozy. rodzice,.którzy.na.wstępie.otrzymują.od. logopedy.wyczer-
pujące. informacje. na. temat. genezy. zjawiska,. uwarunkowań. ustępowania. bądź.
nasilania.się.jąkania.u.dzieci,.podczas.kolejnych.etapów.prowadzenia.diagnozy.
gromadzą.niezwykle.istotną.wiedzę,.która.pozwala.im.lepiej.zrozumieć,.z.czym.
zmaga. się. ich. dziecko. i. jaka. powinna. być. ich. rola.w.udzielaniu.mu.wsparcia.
(Gregory,.Campbell,.Hill,.2003)..Przyjęcie.takiego.modelu.prowadzenia.diagno-
zy,.w.którym.informacje.uzyskiwane.od.rodziców.nie.są.podważane,.ich.wypo-
wiedzi.nie.są.oceniane,.a. ich.ocena.problemu. jest.w.pełni. respektowana.przez.
specjalistę. pozwala. budować. podwaliny. przyszłej. partnerskiej. relacji. terapeu-
tycznej..W. takim.modelu. prowadzenia. diagnozy. w.momencie. podsumowania.
wyników. badania. rodzice. stają. się.współtwórcami. programu. terapeutycznego..
To.oni.we.współpracy.z.logopedą,.odwołując.się.do.jego.wiedzy.i.rekomendacji,.
podejmują.najważniejsze.decyzje. terapeutyczne,.dotyczące.celów.terapii,.środ-
ków.i.sposobów.jej.realizacji..Tylko.świadomi.opiekunowie.będą.w.stanie.realnie.
określić.swoje.potencjalne.zaangażowanie.w.proces.postępowania.terapeutycz-
nego..Takie.prowadzenie.diagnozy.pozwala.na.ustanowienie.szczerych.relacji.lo-
gopeda–rodzice,.wyznaczenie.realnych.celów,.ukonkretnienie.zadań.do.realizacji.
oraz.wyraźne. określenie. zakresu. odpowiedzialności. poszczególnych. członków.
zespołu.terapeutycznego.

Zaangażowanie rodziców w proces terapii 
dziecka jąkającego się

Terapia.jąkania.u.małych.dzieci.może.mieć.formę.interwencji.pośredniej.lub.
bezpośredniej.(Bennett,.2006)..Metody.pośrednie.odwołują.się.do.modyfikowa-
nia.warunków.w.otoczeniu.dziecka,.aby.jego.mowa.uległa.upłynnieniu..Z.jednej.
strony.może. polegać. na.modyfikowaniu. interakcji. dorosły–dziecko. (np.. rodzi-
ce.uczą.się.dostosowywać.wypowiedzi.do.możliwości.dziecka,.zwalniać.tempo.
mowy,. utrzymywać. kontakt.wzrokowy,. ograniczać. liczbę. zadawanych. dziecku.
pytań.etc.)..Z.drugiej.strony.konieczne.może.być.wdrożenie.pewnych.zmian.w.śro-
dowisku.dziecka..Pożądane.modyfikacje.mogą.dotyczyć.rutyny.dnia,.stawiania.
granic,.konsekwencji.w.kontakcie.z.dzieckiem.(umożliwianie.dziecku.swobodne-
go.wyrażania.uczuć.i.emocji,.otwarte.rozmawianie.o.problemie.jąkania,.którego.
doświadcza.dziecko)..Towarzyszyć.temu.może.oddziaływanie.terapeutyczne.lo-
gopedy.ukierunkowane.na.rozwijanie.mowy.dziecka,.co.pośrednio.również.wy-
wiera.korzystny.wpływ.na.poprawę.płynności.wypowiedzi..Z.kolei.w.podejściach.
bezpośrednich.dziecko.jest.bardziej.aktywnym.uczestnikiem.terapii,.a.celem.dzia-
łań.logopedy.jest.bezpośrednie.upłynnianie.jego.mowy..Zaangażowanie.dziecka.
w.ten.proces.może.polegać.na.uczeniu.się.poprzez.zabawę.technik.upłynniających.
mowę.czy.na.opanowywaniu.mowy.płynnej.w.toku.terapii.behawioralnej.
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Bez.względu.na.to,.czy.interwencja.logopedyczna.w.jąkaniu.u.małych.dzieci.
przybierze.formę.pośrednią.czy.bezpośrednią,.czy.też.kombinację.obu.podejść,.
udział.rodziców.jest.niezbędnym.warunkiem.jej.skuteczności..Zaangażowanie.ro-
dziców.w.proces.terapii.może.przybierać.różne.formy..Dla.przykładu.mogą.oni.
przyjmować.rolę.uważnych.obserwatorów,.którzy.–.modelowani.przez.logopedę.
–. stosują.w. sytuacjach. naturalnych. nabywane. umiejętności. upłynniania.mowy.
dziecka..Rodzice.mogą.również.w.procesie.coachingu,.pod.kierunkiem.logopedy,.
wdrażać.pożądane.zmiany.w.sposobie.komunikowania.się.z.dzieckiem.oraz.mo-
dyfikować.warunki.domowe.(Botterill,.Kelman,.2010)..Opiekunowie.mogą.być.
też.przyuczani.przez.logopedę.technik.upłynniania.mowy.dziecka.za.pomocą.wy-
korzystania.odpowiednich.werbalnych.komentarzy.i.systemu.nagród.–.jak.to.ma.
miejsce.w. terapii.behawioralnej,.np..w.Lidcombe Program (Onslow,.Packman,.
Harrison,.2003)..Ich.rola.może.również.polegać.na.udzielaniu.wsparcia.dziecku.
w.utrwalaniu.w.domu.płynnego.mówienia,.którego.uczy.się.ono.u.logopedy..Jak.
sugerują.twórcy.Lidcombe Program,.jeśli.terapia.wdrażana.jest.wyłącznie.w.gabi-
necie.logopedy,.nie.można.oczekiwać,.że.będzie.skuteczna.w.warunkach.odmien-
nych.niż.kliniczne..Udział.rodzica.w.każdej.z.form.terapii.oznacza,.że.opiekun.
będzie. świadomy,. jakie. są. cele. terapii. oraz. jak. najskuteczniej,. a. zarazem.bez-
piecznie.i.komfortowo.dla.dziecka.powinna.być.ona.wdrażana.

Skuteczna współpraca z rodziną – rola logopedy

Nawiązanie. i. utrzymanie. dobrej.współpracy. z. rodzicami.w. toku. postępo-
wania. logopedycznego.wydaje. się. absolutnie. koniecznym.warunkiem. skutecz-
nej.interwencji.w.jąkaniu.u.dzieci..Jest.to.jednak.zadanie.niełatwe,.wymagające.
od. logopedy.pewnego.wysiłku. i.konkretnych.umiejętności.. Istotnymi.zasadami.
skuteczności.wdrażania.podejść.zorientowanych.na.pracę.z. rodziną. są:. (1).bu-
dowanie. relacji. terapeuty. z. rodziną. opartej. na. partnerstwie. i.wzajemnym. sza-
cunku;.(2).uznawanie.i.poszanowanie.dla.systemu.wartości.i.przekonań.rodziny;.
(3).wzmacnianie.mocnych.stron.rodziny.i.mobilizowanie.formalnych.i.nieformal-
nych.źródeł.wspierających.rozwój.rodziny;.(4).uznawanie.prawa.rodziny.do.okre-
ślania.własnych.priorytetów.(LaPrade.Rini,.Hindenlang,.2008).

Jak. podkreślają. twórcy. programu. terapii. jąkania. wczesnodziecięcego.Pa-
lin PCI.(interakcyjna.terapia.rodzic–dziecko),.rolą.logopedy.w.tym.procesie.nie.
jest.ocenianie,.czy.pouczanie.rodziców,.lecz.przede.wszystkim.wzmacnianie.ich.
i. mobilizowanie. do. współpracy. (Botterill,. Kelman,. 2010;. Kelman,. Nicholas,.
2012;.Węsierska,.2010;.Węsierska,.Mielewska,.2012)..Taka.współpraca.powin-
na.się.odbywać.na.partnerskich.zasadach,.z.poszanowaniem.przekonań.i.wartości.
rodziny..Ważne. jest.uznanie.zasady,.że.o. ile. logopeda. jest. specjalistą.zaburzeń.
mowy,.to.rodzice.są.ekspertami.w.sprawach.dotyczących.ich.dziecka..Budowanie.
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pozytywnych. relacji. z. opiekunami. dziecka. musi. dokonywać. się. od. pierwsze-
go. spotkania. logopedy. z. rodziną.. Warunkiem. skutecznej. realizacji. tego. celu.
jest.kompetentne.komunikowanie. się.z. rodzicami.czy. też.osobami.znaczącymi.
dla.dziecka.(Hughes,.Read,.2012)..Logopedzie.nie.powinny.umknąć.takie.prak-
tyczne.kwestie,.jak:.uprzejme.przywitanie.i.przedstawienie.się,.zadbanie.o.kom-
fort.rodziców,.wyjaśnienie.im.celu.spotkania,.zapewnienie.czasu.na.komentarze,.
zadawanie. pytań,. upewnianie. się,. że. rozumieją. omawiane. kwestie..Wdrażanie.
partnerskiego.modelu.współpracy.z. rodziną.wymaga.od. logopedy.konkretnych.
umiejętności.i.kompetencji..Jedną.z.najważniejszych.umiejętności.jest.zdolność.
do.empatycznego,. aktywnego. słuchania,. bez.przerywania. i. oceniania. (Hughes,.
Read,.2012)..W.praktyce.takie.słuchanie.oznacza.pełne.zaangażowanie.się.w.ten.
proces,.poprzez.skupienie.się.na.tu i teraz,.dzięki.czemu.możliwe.jest.zapamię-
tywanie.słów.wypowiadanych.przez.rozmówcę.i.zacytowanie.ich,.gdy.to.będzie.
konieczne..Nie.mniej.istotne.umiejętności.niezbędne.terapeucie.to.refleksyjność,.
zadawanie.pytań.umożliwiających.rodzicowi.skuteczne.poszukiwanie.rozwiązań,.
syntetyzowanie. wypowiedzi. opiekunów,. udzielanie. kompetentnych. informacji.
zwrotnych,.wzmacnianie.i.mobilizowanie.ich.(Cook,.Botterill,.2005)..Często.nie-
zbędnym.komponentem.kontaktów.z.rodzinami.jest.umiejętne.wykorzystanie.żar-
tu,.poczucia.humoru,.niejednokrotnie.pozwalającego.na.uniknięcie.spięć.czy.wy-
brnięcie.z.sytuacji.trudnych.(Hughes,.Read,.2012)..Logopeda.potrzebuje.do.tego.
samoakceptacji,.świadomości,.a.zarazem.dystansu.do.samego.siebie..Takie.cechy.
mają. niebagatelny.wpływ. na. styl. pracy. specjalisty.. Jego. postawa. jest. niezwy-
kle.istotna,.gdyż.to.on.organizuje.i.koordynuje.proces.terapeutyczny,.wzmacnia.
rodziców.i.mobilizuje. ich.do.działania..Terapeuta.musi.potrafić.skoncentrować.
rodzinę.na.tym,.co.działa.dobrze,.zadawać.pytania.w.celu.zidentyfikowania.moc-
nych.stron.rodziny,.wykorzystania.ich.w.terapii,.wspierać.rodzinę.i.rozwijać.to,.
co. już.działa,. unikając.pouczania. i. nakazywania. (Kelman,.Nicholas,. 2012;. Je-
ziorczak,.Węsierska,. 2011)..Dzięki.przyjęciu. takiej. postawy. terapeuta. staje. się.
partnerem.rodziny,.współpracuje.z.nią.podczas.realizacji.wspólnych.celów..Logo-
peda.w.procesie.interwencji.logopedycznej.w.jąkaniu.u.małych.dzieci.jest.liderem.
zespołu.terapeutycznego.(ang..team),.który.tworzy.wspólnie.z.rodzicami.i.innymi.
znaczącymi.osobami.z.otoczenia.dziecka.. Jest.odpowiedzialny.za.proces. inter-
wencji,.ale.musi.umieć.podzielić.się.tą.odpowiedzialnością.z.pozostałymi.człon-
kami.stworzonego.przez.siebie.teamu.–.przede.wszystkim.z.rodzicami.dziecka..
Przyjmuje.on.w.tym.procesie.rolę.facilitatora,.tzn..osoby,.której.zadanie.w.pro-
cesie.wdrażania.zmian.polega.na.wspieraniu.innych.członków.zespołu.w.wyzna-
czaniu.kierunków,.planowaniu.przeobrażeń.i.koordynowaniu.przebiegu.tych.dzia-
łań..Taką.osobę.cechować.musi.autentyczność,.empatia,.zrozumienie,.akceptacja.
i.zaufanie.do.ludzi,.gotowość.do.nawiązywania.partnerskich.kontaktów.z.drugim.
człowiekiem.(Mendel,.1998;.Płócińska,.Rylke,.2002)..Kontaktując.się.z.rodzica-
mi,.logopeda.musi.brać.pod.uwagę.ich.uczucia,.przekonania,.wyznawane.warto-
ści,.wiedzę.o.problemie,.a. także.pewne.dyspozycje.do.konkretnych.zachowań..
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Specjalista. musi. postrzegać. dokonujący. się. proces. przeobrażeń. kompleksowo.
i.działać.systemowo,.pamiętając,.że.zmiany,.które.zachodzą.w.wyniku.terapii.ni-
gdy.nie.są.pojedynczymi,.wyizolowanymi.wydarzeniami.–.mają.swoją.przyczynę.
i.skutek..Uświadomienie.rodzicom,.że.nawet.jedna.mała.zmiana.w.procesie.inter-
akcji.z.dzieckiem.(np..utrzymywanie.kontaktu.wzrokowego).będzie.powodować.
kolejne.zmiany. (np..podążanie.za.dzieckiem.w.zabawie.–.bo. rodzic.dostrzeże,.
czym.dziecko.jest.aktualnie.zainteresowane).

Podsumowanie

Zarówno.nauczyciele,.pedagodzy,.jak.i.terapeuci.często.uskarżają.się,.że.kon-
takt.z.rodzicami.ich.podopiecznych.to.najtrudniejsza.część.ich.pracy.(Christopher,.
2004)..Wielu.logopedów.może.zgłaszać.uwagi,.że.pełne.angażowanie.rodziców.
w.postępowanie.logopedyczne.często.jest.bardzo.trudne,.a.czasami.wręcz.niewy-
konalne..Niektórzy. rodzice.mogą.wykazywać. opór.wobec. zastosowania. takie-
go.modelu.interwencji,.który.będzie.wymagał.ich.znacznego.zaangażowania.się.
w.ten.proces.(Glogowska,.2005;.Rustin,.Cook,.1995)..Z.różnych.powodów.nie-
którzy.mogą.oczekiwać,.że. to. logopeda.będzie.„serwisował”,.że.„naprawi”.ich.
dziecko.(Jeziorczak,.Węsierska,.2011)..W.niektórych.sytuacjach.problematycz-
ne.może.być.zaaranżowanie.spotkań.obojga.rodziców.z.logopedą.w.tym.samym.
czasie. (co. jest. niezbędnym.komponentem.niektórych.podejść. terapeutycznych,.
np..Palin PCI)..Problematyczna.może.być. także.sytuacja,.w.której. rodzice.nie.
władają.językiem.polskim,.podczas.gdy.współpraca.z.tłumaczem.nie.jest.jeszcze.
praktykowana.w.postępowaniu.logopedycznym.w.naszym.kraju..Należy.również.
pamiętać.o.takich.sytuacjach.jak.niepełnosprawność.rodziców,.którzy.mogą.mieć.
problem. z. dotarciem. do. terapeuty. czy. też. niewydolność. wychowawcza. opie-
kunów.zaniedbujących.dziecko. i.niezainteresowanych.kontaktem.ze.specjalistą.
(np..pozbawionych.praw.rodzicielskich)..Wszystkie.te.okoliczności.mogą.znaczą-
co.utrudniać,.a.nawet.uniemożliwić.wdrażanie.modelu.opartego.na.wykorzysta-
niu.w.interwencji.logopedycznej.zasobów.rodziny.

Zaproszenie.rodziców.do.współpracy.nie.jest.zadaniem.łatwym,.często.wy-
maga.od.logopedy.znacznego.wysiłku..Pokazanie.opiekunom,.że.zarówno.oni,.
jak.i.logopeda.są.„po.tej.samej.stronie.barykady”,.że.ich.wspólnym.celem.jest.
dobro.dziecka.w.wielu.sytuacjach.pomaga.przełamać.pierwszy.opór..Taka.ko-
operacja.polega.przede.wszystkim.na.nawiązaniu.i.utrzymywaniu.z.rodziną.do-
brych.relacji,.dzieleniu.się.z.nią.wiedzą,.wyrażeniu.zgody.na.wspólne.podejmo-
wanie.decyzji.terapeutycznych.oraz.współudział.w.ich.wdrażaniu..Skuteczność.
terapii. logopedycznej.wzrasta.wraz.z. czynnym.zaangażowaniem.się. rodziców.
i. opiekunów.w. ten. proces. (Błeszyński,. Hamerlińska-Latecka,. 2012;. Chęciek,.
2007;.Jeziorczak,.Węsierska,.2008;.2011;.Sobocińska,.2012;.Waszczuk,.2005)..
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Tym.bardziej.zasadne.wydaje.się.promowanie.opisanych.form.aktywizacji.śro-
dowiska.rodzinnego.w.postępowaniu.logopedycznym.w.jąkaniu.u.dzieci,.gdyż.
znacząco.podnoszą.one.jakość.działań.logopedy.
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Style przywiązania studentów 
z niepełnosprawnością słuchu

Streszczenie

Celem.niniejszego.rozdziału. jest.określenie,.czy. i.w. jaki.sposób.studenci.z.niepełnospraw-
nością. słuchu. różnią. się. od. swoich. pełnosprawnych. rówieśników.w. zakresie. stylów.przywiąza-
nia..Zaprezentowane.zostały.wybrane.koncepcje.dotyczące.kształtowania.się.przywiązania.i.stylów.
przywiązaniowych..Niniejszy.rozdział.przybliża.charakterystykę.teorii.Bowlby’ego,.Hazan.i.Sha-
vera.oraz.Bartholomew..Badania.przeprowadzono.na.grupie.62.studentów.z.niepełnosprawnością.
słuchu.(stanowiących.grupę.badaną).i.66.studentów.pełnosprawnych.(stanowiących.grupę.kontrol-
ną).w.siedmiu.polskich.miastach..Przedstawione.w.rozdziale.dane.pochodzą.z.badań.autorki.prze-
prowadzonych.na.potrzeby.rozprawy.doktorskiej.

Słowa kluczowe:.przywiązanie,.style.przywiązania,.relacje.interpersonalne,.osoby.z.uszkodzeniami.
słuchu,.niesłyszący,.słabosłyszący,.studenci.niepełnosprawni.

Wstęp

Zagadnienie.więzi.i.stylów.przywiązania.jest.obecne.w.literaturze.psycholo-
gicznej.od.wielu.lat..Jednakże.w.ostatnich.latach.możemy.zaobserwować.istotny.
wzrost.zainteresowania.polskich.badaczy.znaczeniem.bliskich.więzi.w.relacjach.
interpersonalnych.w.różnych.okresach.życia.człowieka.(Marchwicki,.2009;.Mie-
rzejewska-Orzechowska,.2008;.Plopa,.2003a;.Plopa.2003b;.Plopa,.2005;.Plopa,.
2008a;.Rostowski,.2003;.Senator,.2010;.Szymczak,.2006;.Tryjarska,.2010;.Za-
lewska,. 2010)..Świadczy.o. tym.wiele. publikacji. koncentrujących. się. nie. tylko.
na.wczesnym.dzieciństwie,. ale. również. na. poszukiwaniu.mechanizmów.wyja-
śniających.tworzenie.się.bliskich.więzi.w.okresie.dorosłości..
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Twórcą. teorii. przywiązania. jest. brytyjski.psychiatra. i. psychoanalityk. John.
Bowlby..Autor.ten.zauważył,.że.skłonność.ludzi.do.tworzenia.w.pierwszych.latach.
życia.silnych.więzi.emocjonalnych.z.opiekunami.jest.głęboko.zakorzeniona.bio-
logicznie..Bowlby.(1980,.za:.Bowlby,.2007).uważał.również,.że.wczesne.relacje.
dziecka.z.opiekunami.warunkują.jego.relacje.w.związkach.w.późniejszym.życiu,.
jak. również.wpływają.ogólnie.na.sposób.funkcjonowania..Szczególnie.w.sytu-
acjach.stresogennych.dzieci.instynktownie.poszukują.bliskości.i.bezpieczeństwa.
u.matki.jako.pierwszorzędnej.postaci.przywiązania.oraz.innych.opiekunów:.ojca,.
babci.czy.dziadka..Podobny.mechanizm.można.zaobserwować.w.okresie.życia.
dorosłego,.gdy.więź.przywiązania.rozwija.się.między.dwiema.dorosłymi.osoba-
mi..Zachowania.związane.z.przywiązaniem.ujawniają.się.wówczas.w.sytuacjach.
zagrożenia,.zwiększonych.trudności.lub.choroby..Świadomość.dostępności.part-
nera,.jego.obecności.i.gotowości.do.udzielenia.pomocy.i.wsparcia.jest.źródłem.
poczucia.bezpieczeństwa..Zdaniem.Bowlby’ego.każdy.człowiek.ma.własny.styl.
przywiązania..Style. te.ściśle.wiążą.się.z.wewnętrznym.obrazem.samego.siebie.
i.świata,.otoczenia.(Bartholomew,.Horowitz,.1991;.Bowlby,.2007;.Plopa,.2005;.
Plopa,.2008a;.Senator,.2010).

Koncepcja Mary Ainsworth

Mary. Ainsworth. (1979,. 1989). na. podstawie. koncepcji. Bowlbyʼego.
oraz.na.podstawie.własnych.wieloletnich.badań.i.obserwacji.relacji.matka.–.dziec-
ko. wyodrębniła. trzy. style. przywiązania.. Za. kryterium. przyjęła. jakość. relacji,.
wrażliwość.i.dostępność.matki.w.sytuacji.sygnalizowania.potrzeb.przez.dziecko..
Wyróżniła.zatem:

• Bezpieczny  (pewny)  styl  przywiązania. –. charakteryzuje. się. zaufaniem.
dziecka. do. obiektu. przywiązania.. Bazuje. na. doświadczeniu. jego. dostępności.
oraz.okazywaniu.wrażliwości,.ciepła.i.bliskości.w.sytuacjach.zagrażających.po-
czuciu.komfortu.

• Unikający  styl  przywiązania  –. powstaje. w. toku. doświadczania. przez.
dziecko.niedostępności.obiektu.przywiązania,.zwłaszcza.w.sytuacjach.zagroże-
nia,.wzbudzonej. potrzeby.bądź.braku.wrażliwości. na. nie..Styl. ten. znamionuje.
ludzi,.którzy.pamiętają.rodziców.jako.zmiennych.emocjonalnie.i.mało.przewidy-
walnych,.matkę.–.jako.zimną.i.odrzucającą..Konsekwencją.tego.stylu.może.być.
unikanie.bliskiego.kontaktu,.aby.ochronić.się.przed.zranieniem.

• Ambiwalentno-lękowy styl przywiązania.–.powstaje.w.toku.doświadcza-
nia.niepewności,.co.do.dostępności.obiektu.przywiązania..Osoby.z.takim.stylem.
wspominają.okres.dzieciństwa. jako.całkowitą.nieumiejętność.przewidzenia.za-
chowania. opiekuna..Wiąże. się. to. z. tym,. że. naprzemiennie.mogli. czuć. się. ko-
chani.i.odrzucani..Styl.ten.wywołuje.u.dziecka.„wzmożoną.czujność”,.obniżone.
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poczucie. bezpieczeństwa. i. ciągłe. odczuwanie. lęku. przed. rozstaniem. (również.
w. sytuacjach,. gdy. matka. jest. dostępna).. Warto. podkreślić,. że. pojawienie. się.
obiektu.przywiązania.w.polu.percepcyjnym.dziecka.nie.zawsze.wywołuje.ukoje-
nie,.ale.często.złość.

Teoria.przywiązania.zakłada,. że.wzór.przywiązania. jako.wewnętrzny,. ak-
tywny.model.kreuje.wczesne.doświadczenie,.od.którego.zależy.późniejsza.jakość.
funkcjonowania.jednostki.w.różnych.relacjach.interpersonalnych..Doświadcze-
nie.dzielone.z.obiektem.przywiązania.jest.jednocześnie.jednym.z.ważnych.pre-
dyktorów. przyszłego. emocjonalnego. funkcjonowania. (Tarabulsy. i. in.,. 1996)..
Zatem. przywiązanie. może. być. traktowane. jako. prototyp. relacji. społecznych.
również.w.okresie.dorosłości.i.istotnie.wpływa.na.zdolność.do.budowania.zado-
walających.bliskich.związków.(Plopa,.2005;.Wojciszke,.2002)..Ponadto.badania.
pokazują,.iż.prezentowane.style.przywiązania.w.dorosłości.są.podobne.do.sty-
lów. przywiązania. w. dzieciństwie. (Belsky,. Cassisdy,. 1994;. Thompson,. 2008;.
Goldberg,.2000).

Typologia stylów przywiązaniowych osób dorosłych 
Cindy Hazan i Philipa Shavera

Hazan.i.Shaver.(1987).na.podstawie.badań.dotyczących.specyfiki.romantycz-
nych.związków.osób.dorosłych.zauważyli,.że.osobista.historia.relacji.przywiąza-
niowych. z. dzieciństwa.wpływa. na. głębokość. i. formę. osamotnienia. dorosłych..
Wiele.dorosłych.osób.samotnych.wspomina.swoje.dzieciństwo.jako.trudne.czy.
zaburzone.ze.względu.na.dystansujące.zachowania.jednego.lub.obojga.rodziców.

Hazan. i.Shaver. (1994).przedstawili. interesującą. teorię.miłości. romantycz-
nej. czy.więzi.między.partnerami. jako.procesu.przywiązania,.w.którym.wystę-
pują.podobne.rodzaje.indywidualnych.zróżnicowań.jak.w.przywiązaniu.między.
niemowlęciem.a.podstawowym.opiekunem..Co.więcej,.w.miłości.romantycznej.
dorosłych.występuje.komponent.seksualny..Zatem.miłość.osób.dorosłych.według.
poglądów.Hazan.i.Shavera.składa.się.z.trzech.elementów:.przywiązania,.opieki.
oraz.seksualności..

Większość. wzorów. przywiązania. opisanych. przez.Ainsworth. przypomina.
„style.miłości”.obserwowane.u.dorosłych.(Fraley,.Shaver,.2000)..Jak.można.za-
uważyć,.jest.to.wyraźna.adaptacja.trójelementowej.kategoryzacji.jako.podstawy.
badania.indywidualnych.różnic.w.myśleniu,.odczuwaniu.i.zachowaniu.w.roman-
tycznych.relacjach..Hazan.i.Shaver.(1987,.s..511–524).na.podstawie.badań.osób.
dorosłych.wyróżnili.trzy.style.przywiązania:.ufny.(secure),.lękowo-ambiwalent-
ny.(anxious-ambivalent).i.unikający.(avoidant)..Omawiana.tu.koncepcja.stanowi.
punkt.odniesienia.dla.badań.własnych.i.poniżej.zostanie.opisany.każdy.ze.stylów.
przywiązaniowych..
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Styl unikający

Osoby.reprezentujące.unikający.styl.przywiązania.w.okresie.dorosłości.od-
czuwają.brak.komfortu.z.racji.bycia.w.bliskości.z.partnerem,.boją.się.intymności,.
uważając,. że. bliskość. zagraża. im.w. jakiś. sposób,. że.wytworzy.w.nich. swego.
rodzaju. niebezpieczną. zależność,. uciekają. więc. od. kontaktów. bardzo. intym-
nych,. choć. tak. naprawdę. bardzo. ich. potrzebują..Wolą. unikać. bliskich. relacji,.
wyrażając.przekonanie,. iż.nie.potrzebują.obecności. innych.ludzi,.aby.osiągnąć.
szczęście..Na.poziomie.świadomym.siebie.samych.opisują.jako.jednostki.silne,.
kompetentne. i. dobre,. innych. jako. niegodnych. zaufania,. nieprzystosowanych.
oraz.nadmiernie.zależnych..Natomiast.na.poziomie.nieświadomym.są.bezradni,.
zależni,.nadmiernie.wrażliwi,.a.inni.ludzie.odrzucający,.karzący.lub.kontrolujący..
Styl.unikający.ma.za.zadanie.minimalizować.sygnały.wewnętrzne. i. zewnętrze.
łączące.się.z.przywiązaniem..Według. tych.osób.miłość. jest.zjawiskiem.rzadko.
spotykanym..Osoby.te.charakteryzuje.lęk.przed.intymnością.i.niska.akceptacja.
partnera.bliskiej. relacji,.a.swoje.własne.związki.opisują. jako.mało.pozytywne..
Natomiast.w. roli. rodziców. również.nie. czują. się. zbyt.dobrze,.gdyż.utrzymują.
dystans.wobec.siebie.i.własnych.dzieci..Z.uwagi.na.fakt,.że.nie.potrafią.dostrzec.
sygnałów.własnych.dzieci.świadczących.o.potrzebie.kontaktu.fizycznego.i.emo-
cjonalnego,.nie.potrafią.odpowiedzieć.na.nie..Są.również.mało.świadomi.uczuć.
związanych.z.więzią..

W.okresie.dzieciństwa.obiekt.przywiązania.był.dla.nich.niedostępny,.szcze-
gólnie.gdy.go.najbardziej.potrzebowali,.czyli.w.sytuacjach.zagrożenia.oraz.po-
trzeby.bliskiego.kontaktu..Pod.wpływem. takich.doświadczeń. ich. system.przy-
wiązania.był.ciągle.w.stanie.aktywności,.czego.następstwem.było.uruchamianie.
mechanizmów.obronnych,.takich.jak.izolacja.i.zaprzeczanie..

Osoby.dorosłe.przejawiające.unikowy.styl.przywiązania.albo.idealizują.swo-
ich.rodziców,.albo.nie.mogą.przypomnieć.sobie.wspomnień.z.dzieciństwa.i.nie.
doceniają.znaczenia.więzi..Pomimo.że.nie.potrafią.wskazać.żadnych.konkretnych.
przykładów. świadczących. o. dobroci. swoich. rodziców,. przedstawiają. ich. jako.
troskliwych,.kochających.i.wspierających,.natomiast.ich.zachowania.odrzucają-
ce.definiują. jako.„dobrą,. twardą.szkołę.życia”..Osoby. te.nie.potrafią.nawiązać.
satysfakcjonujących.pozytywnych. relacji. z.drugą.osobą..Są. stale. emocjonalnie.
rozdarci.

Styl lękowo-ambiwalentny

Osoby.o.lękowo-ambiwalentnym.stylu.przywiązania.cechuje.silne.pragnienie.
dużej.bliskości.w.związku.połączone.z.jednoczesną.obawą.odrzucenia.i.zerwania.
związku.przez.partnera..Osoby. te.są.nadmiernie.czujne.na.potencjalne.sygnały.
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rozstania,.poszukują.i.potrzebują.ciągłych.zapewnień.i.dowodów.miłości.ze.stro-
ny.partnera..Osoba.taka.w.związkach.międzyludzkich.zachowuje.się.jak.zagubio-
ny.podróżnik.niewiedzący,.w.którym.kierunku.podążyć.i.lękający.się,.że.każda.
ścieżka.może.okazać.się.błędną..Z.uwagi.na.fakt,.że.przeżywają.permanentny.lęk.
przed.porzuceniem.i.utratą.miłości.nie.czują.się.bezpiecznie.w.związku..W.sytu-
acjach.trudnych.reagują.napięciem,.lękiem,.złością.i.nie.potrafią.kontrolować.tych.
uczuć..Osoby.prezentujące. lękowo-ambiwalentny. styl. przywiązania.odczuwają.
wiele.wątpliwości.dotyczących.swojej.osoby,.nie.są. również.pewni,.czy.zasłu-
gują.na.miłość.partnera..Inne.osoby,.chociaż.pożądane.jako.obiekt.przywiązania,.
spostrzegane.są.jak.mało.skłonne.do.głębokiego.zaangażowania..Ich.relacje.z.ro-
mantycznymi. partnerami. cechuje. bardzo. duża. labilność. uczuć,. obsesyjne. uwi-
kłanie,.silne.pragnienie.wzajemności.i.całkowitego.zjednoczenia.się.z.partnerem..
Relacje. te. są. pełne. zazdrości,. zaborczości,. wątpliwości. i. silnego. przyciągania.
seksualnego..Aktywność.seksualną.traktują.jak.sposób.zaspokojenia.potrzeby.in-
tymności..Dlatego.też.często.podejmują.niedojrzałe.i.niewłaściwe.próby.zdoby-
cia.intymności,.angażując.się.w.przypadkowe.lub.przygodne.kontakty.seksualne..
Jako.rodzice.są.nieprzewidywalni.i.mało.wrażliwi.na.potrzeby.dzieci,.szczególnie.
z.uwagi.na.fakt,.że.wiele.czasu.poświęcają.swojemu.własnemu.napięciu.i.proble-
mom.z.przywiązaniem..Rodzice.tacy,.obawiając.się.opuszczenia.przez.dzieci,.nie.
wspierają.u.nich.autonomii.i.niezależności.

Dzieciństwo.tych.osób.cechuje.niepewność.co.do.dostępności.obiektu.przy-
wiązania..Natomiast.na.ukształtowanie.tego.stylu.przywiązania.znaczący.wpływ.
ma.nieprawidłowa.postawa.ojca..

Styl ufny (bezpieczny)

Cechuje.osoby,.które.nie.obawiają.się.bliskich.relacji.i.zależności.w.później-
szych.związkach,.wiedzą,.co.znaczy.intymność.i.poczucie.zaufania,.odczuwają.
satysfakcję.i.radość.z.bliskich.relacji,.akceptują.zachowania.partnera.zmierzające.
do.większej.bliskości,.nie.boją.się.również.trwałych.związków..Charakteryzuje.
ich.otwartość,.elastyczność,.refleksyjność..Doceniają.przyjemność.płynącą.z.kon-
taktów.fizycznych..Są.wrażliwe.i.empatyczne.w.stosunku.do.innych.ludzi..Dzięki.
tym.cechom.sprawdzają.się.w.roli.rodziców,.potrafią.okazać.dzieciom.należytą.
troskę. i.zrozumienie..Dzieci. rodziców.o.ufnej. strategii.przywiązania.w.swoich.
późniejszych. związkach. będą. reprezentować. również. tę. strategię..Osoby. te. są.
przekonane.o.trwałości.miłości..Własny.związek.z.partnerem.opisują.jako.szczę-
śliwy,. przyjacielski,. dostarczający.wsparcia. i. charakteryzujący. się.wzajemnym.
zaufaniem..Kobiety.o.bezpiecznym.stylu.w.sytuacjach.stresowych.szukają.wspar-
cia.u.partnerów.–.mężów,.opowiadając.o.swoich.odczuciach,.natomiast.mężowie.
„bezpieczni”.starają.się.okazywać.im.wsparcie..
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Osoby.o.ufnym.stylu.własne.dzieciństwo.oceniają.jako.szczęśliwe,.a.relacje.
z.rodzicami.jako.pełne.ciepła..Rodziców.wspominają.jako.dostępnych.emocjonal-
nie.i.wrażliwych.na.potrzeby.dziecka..W.podobny.sposób.wspominają.związek.
między.swoimi.rodzicami..Jeśli.wspominają.trudne.doświadczenia.z.rodzicami,.
to.starają.się.wykazać.zrozumienie.i.wybaczyć.im.

Osoby.reprezentujące.bezpieczny.styl.przywiązania.są.najbardziej.pożądane.
przez.inne.osoby.jako.potencjalni.partnerzy..

Typologia stylów przywiązania Kim Bartholomew

Typologia.stylów.przywiązania.opracowana.przez.Bartholomew.i.Horowit-
za. (1991). stanowi. rozszerzenie. i.modyfikację.koncepcji.Bowlby’ego..Punktem.
wyjścia.dla.tej.typologii.były.dwa.wymiary.dwubiegunowe,.tj..pozytywny.i.ne-
gatywny.wymiar.samooceny.oraz.pozytywny.i.negatywny.wymiar.interpersonal-
nego.zaufania..Zdaniem.Bartholomew.te.dwa.wymiary.leżą.u.podłoża.interakcji.
realizowanych.przez.dorosłych,.zaś.w.ujęciu.teoretycznym.stanowią.dwie.kate-
gorie.zmiennych.względem.siebie.niezależnych;.wobec.tego.dostarczają.podstaw.
do.utworzenia.modelu.czterech.stylów.przywiązania.dorosłych..Model.Bartholo-
mew.zakłada.istnienie.przywiązania:.bezpiecznego.(pewnego),.ambiwalentnego,.
bojaźliwo-unikowego.oraz.oddalająco-unikowego..Dwa.ostatnie.style.odróżnia-
ją.tę.koncepcję.od.wcześniej.opisanej.koncepcji.Hazan.i.Shavera..Bartholomew.
uważa,. że. osoby,. które. charakteryzuje. bojaźliwe. unikanie,. przyjmują. unikową.
orientację.w.relacjach.przywiązaniowych,.aby.ochronić.się.przed.zranieniem.lub.
odrzuceniem. przez. partnera.. Z. kolei. oddalające. unikanie. stosowane. jest. przez.
osoby.broniące.swojej.niezależności.i.samodzielności..

W.świetle.tej.koncepcji.jednostka.o.pewnym.stylu.przywiązania.charaktery-
zuje.się.pozytywnym,.czyli.wysokim.poziomem.wymiaru.samooceny.i.zaufania.
interpersonalnego..Poszukuje.interpersonalnej.bliskości.i.dobrze.się.czuje.w.tego.
typu. związkach.. Jednostki. te. starają. się. utrzymywać. ciepłe. związki. ze. swoimi.
rodzicami,.zaś.w.dorosłości.z.partnerem.związku.małżeńskiego.oraz.z.dziećmi..
Osoby.prezentujące. ten.styl.przywiązania.nie.są.skłonne.do.gniewu,.zachowań.
agresywnych.i.charakteryzują.się.zdolnością.do.tworzenia.długotrwałych,.zaan-
gażowanych. i. satysfakcjonujących. związków. interpersonalnych. (Bartholomew,.
1990;.Bartholomew,.Horowitz,.1991).

Przeciwstawnym.stylem.jest.bojaźliwo-unikowy.(lękowo-unikowy),.w.przy-
padku.którego.wymiary.samooceny.oraz.interpersonalnego.zaufania.znajdują.się.
na. niskim.poziomie..Osoby. reprezentujące. ten. styl.minimalizują. częstotliwość.
nawiązywania.związków.interpersonalnych.oraz.unikają.sytuacji.wiążących.się.
z.bliskością.. Jednostki. te.charakteryzuje.wysoki.poziom.gniewu,.wrogości,.za-
zdrości. oraz. impulsywności,. których. występowania. nie. zawsze. są. świadomi..
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Kontakty.z.przedstawicielami.płci.przeciwnej.nie.sprawiają.im.większej.przyjem-
ności.i.nie.prowadzą.do.intymności..W.ich.opinii.rodzice.przedstawiani.są.jako.
karzący.i.złośliwi.(Bartholomew,.1990;.Bartholomew,.Horowitz,.1991).

Natomiast. jednostki.z.niskim.poziomem.samooceny. i.wysokim.poziomem.
interpersonalnego. zaufania. tworzą. tzw.. „zatroskany. styl. przywiązania”. (ambi-
walentny)..Osoby. te,.pomimo.że.mają.niską.samoocenę,. są.przekonane.o. tym,.
że.mogą.być.akceptowane.i.kochane.przez.innych,.gdyż.posiadają.wysokie.za-
ufanie.interpersonalne..W.związku.z.tym.nadmiernie.zabiegają.o.nawiązanie.i/lub.
utrzymanie.bliskich.relacji.z.innymi,.łatwo.się.zakochują,.są.zbyt.otwarte,.dużo.
mówią.o.sobie.i.przejawiają.nadmiernie.podniecenie.w.relacjach.interpersonal-
nych..Jednocześnie.przeżywają.lęk.wynikający.z.przeświadczenia,.że.mogą.być.
traktowane. jako.małowartościowe.w.oczach. innych..Obawiają. się. również.od-
rzucenia.ze.strony.tych,.na.których.bliskości.i.intymności.tak.bardzo.im.zależy.
(Bartholomew,.1990;.Bartholomew,.Horowitz,.1991).

Ostatni.styl.przywiązania.–.pomniejszający.(oddalająco-unikowy).–.cechuje.
wysoki.poziom.samooceny.i.niski.poziom.zaufania.interpersonalnego..Przedsta-
wiciele.tego.stylu.mają.bardzo.wysokie,.często.zawyżone.i.nierealne.mniemanie.
o.własnej.wartości,.jednocześnie.przesadną.potrzebę.niezależności..Osoby.te.są.
głęboko.przekonane.o.tym,.że.zasługują.na.bliski.oraz.intymny.związek,.jednak.
ze.względu.na.brak.zaufania.interpersonalnego.unikają.i.nie.dopuszczają.do.na-
wiązania. tego. typu.relacji,.gdyż.obawiają.się.wszystkiego.najgorszego,.najbar-
dziej.zaś.odrzucenia..Dlatego.też.wolą.same.odrzucać.innych.niż.być.odrzuco-
nymi.przez.innych..Bliskie.związki.oceniają.negatywnie,.unikają.bezpośrednich.
interakcji.na.korzyść.bezosobowych,.np..zawieranych.obecnie.za.pomocą.Inter-
netu.(Bartholomew,.1990;.Bartholomew,.Horowitz,.1991)..

Inspiracją.do.podjęcia.badań.własnych.było.doświadczenie.pracy.w.porad-
nictwie.psychologicznym.dla.studentów.niepełnosprawnych.i.osobiste.zapozna-
nie.się.z.problemami.młodych.ludzi.niepełnosprawnych..

Ze.względu. na. odmienne. podłoże. przyczynowe. i. obraz. niepełnosprawno-
ści. dzieci. mogą.mieć. trudności. w. kształtowaniu. wzorców. przywiązaniowych..
Na.gruncie.polskim.można.zaobserwować.niedostatek.badań.poświęconych.sty-
lom.przywiązania.u.osób.niepełnosprawnych..Warto.zauważyć,.ze.brak.akcep-
tacji. społecznej. i. tolerancji. dla. odmienności. osób. niepełnosprawnych. sprawia,.
że.doświadczają.oni.ciągłego.lęku.przed.odrzuceniem,.co.prowadzi.do.zerwania.
wcześniej.nawiązanych.kontaktów.i.zamknięcia.się.na.zawieranie.nowych.relacji.
(Kirenko,.2006)..Osoby.niesłyszące.i.słabosłyszące.bardzo.dotkliwie.odczuwają.
problemy.wynikające.z.wady.słuchu.utrudniającej. im.swobodny.kontakt.z.oto-
czeniem..Ich.częste.wyobcowanie.z.życia.społecznego.jest.przyczyną.stresu.i.bra-
ku.poczucia. bezpieczeństwa. (Eckert,. 2005)..Natomiast,. jak. zauważył.Piszczek.
(2006),. ostateczny. kształt. przywiązania. u. dzieci. z. zaburzeniami. rozwojowymi.
przybiera.inną.formę.niż.u.dzieci.z.wyższym.poziomem.potencjału.rozwojowe-
go..Przytoczone.słowa.innych.badaczy.wskazują.na.zasadność.podjęcia. tematu.
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i.zbadania,.jakie.style.przywiązania.rzeczywiście.prezentują.osoby.z.uszkodze-
niem.słuchu.i.czy.różnią.się.od.osób.pełnosprawnych.w.zakresie.poszczególnych.
wzorców.przywiązania.

Cel i metoda badań

Celem.podjętych.badań.w.grupie. studentów.z.niepełnosprawnością. słuchu.
i.studentów.pełnosprawnych.było.uzyskanie.odpowiedzi.na.pytanie:

Czy.i.w.jaki.sposób.studenci.z.niepełnosprawnością.słuchu.różnią.się.od.swo-
ich.pełnosprawnych.rówieśników.w.zakresie.stylów.przywiązania?

W.związku.z.tak.sformułowanym.problemem.postawiono.następujące.pyta-
nia.szczegółowe:

1..Jakie.jest.nasilenie.stylów.przywiązania.w.badanych.grupach.studentów?
2..Czy.płeć.różnicuje.nasilenie.stylów.przywiązania.w.badanych.grupach.stu-

dentów?.
3..Czy.wiek. różnicuje. nasilenie. stylów.przywiązania.w.badanych. grupach.

studentów?
4..Czy.bycie.w.związku.romantycznym.różnicuje.nasilenie.stylów.przywią-

zania.w.badanych.grupach.studentów?.
5..Które.z.analizowanych.zmiennych.niezależnych.najlepiej.wyjaśniają.style.

przywiązania.studentów.niepełnosprawnych.słuchowo?

Organizacja i przebieg badań

Zaprezentowane.w.niniejszym.rozdziale.wyniki.badań.stanowią.część.badań.
prowadzonych. przez. autorkę. niniejszego. opracowania. w. ramach. części. empi-
rycznej.pracy.doktorskiej.(por..Müller,.2012).

Badania.miały.charakter.anonimowy..Prowadzone.były.indywidualnie.pod-
czas.spotkań.ze.studentami.oraz.grupowo.w.trakcie.trwania.zajęć.akademickich..
Badania.przeprowadzono.w.okresie.od.grudnia.2010.do.marca.2011.r..na.terenie.
siedmiu.polskich.miast:.Krakowa,.Lublina,.Łodzi,.Nowego.Sącza,.Siedlec,.War-
szawy.i.Wrocławia..

Badaniami.objęto.128.studentów.(72,7%.stanowiły.kobiety.(N.=.93),.27,3%.
mężczyźni. (N.=.35)),.w. tym.62. studentów.z.niepełnosprawnością. słuchu. (sta-
nowiących.grupę.badaną.–.SNS).i.66.studentów.pełnosprawnych.(stanowiących.
grupę.kontrolną.–.SPS)..

W.grupie.studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu.kobiety.stanowiły.67,7%.
(N.=.42),.natomiast.mężczyźni.32,3%.(N.=.20)..W.grupie.studentów.pełnospraw-
nych.kobiety.stanowiły.77,3%.(N.=.51),.zaś.mężczyźni.22,7%.(N.=.15)..Średnia.
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wieku.w.całej.badanej.grupie.wynosiła.22,78.(SD.=.2,58),.natomiast.w.grupie.stu-
dentów.z.uszkodzonym.słuchem.–.22,53.(SD.=.2,12).i.23,02.u.studentów.pełno-
sprawnych.(SD.=.2,95)..Najmłodsza.osoba.wśród.studentów.niepełnosprawnych.
miała.19.lat,.a.najstarsza.28..Wśród.studentów.pełnosprawnych.słuchowo.rozstęp.
wieku.zawiera.się.w.przedziale.od.20.do.30.lat.

Zdecydowana.większość.badanych.studentów.niepełnosprawnych.słuchowo.
posiadała. umiarkowany. stopień. niepełnosprawności. 79,0%. –. (N. =. 49)..Druga.
co.do.liczebności.grupa.posiadała.stopień.znaczny.–.11,3%.respondentów.(N.=.7),.
natomiast.stopień.lekki.–.9,7%.studentów.(N.=.6)..

W.badaniach.wykorzystano.następujące. techniki. pomiaru:. Inwentarz.Oso-
bowości.NEO – FFI P.T..Costy.i.R.M..McCrae,.Kwestionariusz.Poczucia.Bez-
pieczeństwa. i. Prężności. Osobowej. KPB – PO. Z.. Uchnasta,. Kwestionariusz.
Kompetencji.Społecznych.KKS.A..Matczak,.Skalę.Oczekiwań.Rodzinnych.SOR.
D..Müller,.Skalę.do.Badania.Poczucia.Samotności.SBS.Z..Dołęgi.oraz.Kwestio-
nariusz.Stylów.Przywiązaniowych.KSP M..Plopy.

Na.potrzeby.niniejszego.opracowania.w.sposób.bardziej.szczegółowy.scha-
rakteryzowany.zostanie.Kwestionariusz.Stylów.Przywiązaniowych.oraz.Arkusz.
danych.demograficznych..

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych autorstwa.Mieczysława.Plopy.
(2005).przeznaczony.jest.do.badania.stylów.przywiązaniowych.w.relacjach.part-
nerskich. (romantycznych)..W. skład. kwestionariusza.wchodzą. 24. stwierdzenia,.
po.8.dla.każdej.z. trzech.skal.pozwalających.na.diagnozowanie.różnych.stylów.
przywiązaniowych:.stylu.bezpiecznego,.stylu.lękowo-ambiwalentnego.oraz.stylu.
unikowego..Osoba.badana.ustosunkowuje.się.do.każdego.ze.stwierdzeń.na.sied-
miostopniowej.skali..

Bezpieczny.styl.przywiązania.(SB).–.cechuje.się.odczuwaniem.wysokiego.
poziomu.satysfakcji.w.relacji.z.partnerem..Oparty.jest.na.przeświadczeniu.o.do-
stępności.partnera.w.sytuacjach.trudnych,.ważnych,.kryzysowych..Często.wystę-
puje.wzajemne.okazywanie.sobie.bliskości.i.czułości..Nie.występuje.opór.przed.
zachowaniem.partnera.zmierzającym.do.większej.bliskości.

Ambiwalentno-lękowy.styl.przywiązania.(SAL).–.cechuje.się.często.wystę-
pującym.niepokojem.o. trwałość.związku.z.partnerem..Występuje.obawa.przed.
utratą.partnera,.wzmożona.czujność,.zamartwianie.się,.że.związek.może.nie.być.
dla. partnera. atrakcyjny,. że.może. on. poszukiwać. alternatywnych. relacji.. Stany.
niepokoju.nasilają.się,.gdy.partner.nie.zachowuje.się.zgodnie.z.oczekiwaniami,.
na.przykład.nie.jest.wystarczająco.opiekuńczy,.czuły.i.wspierający..Obawy.te.nie.
muszą.mieć.obiektywnego.uzasadnienia,.wynikają.najczęściej.z.obniżonego.po-
czucia.bezpieczeństwa,.przewrażliwienia.na.punkcie.relacji.ja.–.partner..

Unikowy.styl.przywiązania.(SU) –.cechuje.się.brakiem.tendencji.do.nawią-
zywania. z.partnerem.bliskich,. otwartych. relacji..Osoba.odczuwa.zażenowanie,.
zdenerwowanie,.gdy.partner.daje.jej.do.zrozumienia,.że.oczekuje.bliskości.bądź.
też.przejawia.wyraźne.zachowania.w.tym.kierunku..
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Narzędzie.to.posiada.umiarkowane.i.wysokie.wskaźniki.zgodności.wewnętrz-
nej:.0,91.–.dla.bezpiecznego.stylu.przywiązania,.0,78.–.dla.lękowo-ambiwalent-
nego.stylu.przywiązania.oraz.0,80.dla.unikowego.stylu.przywiązania..Trafność:.
badana. trafność.kryterialna. (jako.kryteria.m.in.:. satysfakcja.z.małżeństwa,.staż.
małżeński,. jakość. komunikacji.w.małżeństwie);. korelacje. z. kwestionariuszami.
osobowości.(NEO-FFI,.16.PF),.także.z.Kwestionariuszem.Radzenia.Sobie.w.Sy-
tuacjach.Stresowych.CISS.(Plopa,.2008b)..

Arkusz  danych  demograficznych  opracowany  przez  D. Müller. (2010).
składa.się.z.24.pytań,.zarówno.otwartych,.jak.i.zamkniętych,.podzielonych.na.trzy.
części.. Pierwsza. część. (13. itemów). zawierała. pytania. o. płeć,. wiek. badanych,.
miejsce.zamieszkania,.kierunek,.tryb.i.rok.studiów,.nazwę.uczelni,.czas.trwania.
związku.aktualnego.i.poprzedniego..Druga.część.(4.itemy).dotyczyła.stopnia,.ro-
dzaju.i.przyczyny.niepełnosprawności..Natomiast.trzecia.część.(7.itemów).doty-
czyła.niepełnosprawności.słuchu,.w.tym.stopnia.uszkodzenia.słuchu,.korzystania.
z.aparatu.słuchowego,.urządzeń.przybliżających.dźwięk.i.pomocy.tłumacza.języ-
ka.migowego.w.trakcie.zajęć.akademickich,.sposobu.porozumiewania.się.z.inny-
mi.ludźmi,.momentu.uszkodzenia.narządu.słuchu.w.stosunku.do.rozwoju.mowy.
oraz.przyczyny.uszkodzenia.słuchu.(Müller,.2012,.s..52).

Analiza i interpretacja wyników badań

Na. początku. przeprowadzonych. analiz. statystycznych. porównano. niepeł-
nosprawnych.słuchowo.studentów.z.pełnosprawnymi.studentami.pod.względem.
struktury. i. nasilenia. stylów. przywiązania,.mierzonych. kwestionariuszem.KSP..
Wyniki.tego.porównania.ukazano.w.tabeli.1..Graficzną.ilustrację.tych.wyników.
zamieszczono.na.wykresie.1.

Tabela.1..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic..
w.skalach.KSP.uzyskane.przez.studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu.(SNS)..

i.studentów.pełnosprawnych.(SPS)

Skala
SNS SPS

t p
M SD M SD

Styl.bezpieczny 7,87 1,94 9,00 1,20 –3,72 0,000

Styl.ambiwalentno-lękowy 6,16 2,53 5,14 2,43 2,34 0,021

Styl.unikowy. 4,11 2,69 4,42 6,91 –0,33 0,741

Objaśnienia:.SNS.–.studenci.z.niepełnosprawnością.słuchu;.SPS.–.studenci.pełnosprawni.
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Wykres.1..Średnie.wyniki.(w.stenach).skal.KSP.uzyskane.przez.studentów.niepełnosprawnych.
słuchowo.(SNS).i.studentów.pełnosprawnych.(SPS)

Objaśnienia:.SB.–.styl.bezpieczny;.SAL.–.styl.ambiwalentno-lękowy;.SU.–.styl.unikowy

Analiza.danych.zawartych.w.powyższej. tabeli. i.zaprezentowanych.na.wy-
kresie.1.wskazuje.na. istniejące.różnice.w.zakresie.bezpiecznego. i.ambiwalent-
no-lękowego. stylu. przywiązania. między. grupą. studentów. niepełnosprawnych.
słuchowo.i.studentów.pełnosprawnych..Zmienna.niepełnosprawność.słuchu.nie.
różnicuje.badanych.grup.studentów.jedynie.w.zakresie.nasilenia.unikowego.stylu.
przywiązania..Studenci.z.uszkodzeniami.słuchu.charakteryzują.się.niższym.niż.
studenci.pełnosprawni.nasileniem.bezpiecznego.oraz.wyższym.nasileniem.ambi-
walentno-lękowego.stylu.przywiązania.

Analizując.wyniki.studentów.z.wadą.słuchu.w.zakresie.stylów.przywiązania.
zawarte.w.tabeli.1,.należy.zaznaczyć,.że.osoby.te.uzyskały.wysoki.wynik.w.za-
kresie.przywiązania.bezpiecznego.(M.=.7,87,.SD.=.1,94),.choć.niższy.w.sposób.
istotny.statystycznie.niż.studenci.pełnosprawni,.których.wynik.mieści.się.w.gra-
nicy.wyników. bardzo.wysokich. (M.=. 9,00,. SD.=. 1,20).. Istotnie. statystycznie.
różnice. zaobserwowano. również. w. wynikach. ambiwalentno-lękowego. stylu.
przywiązania..Studenci.niepełnosprawni. słuchowo.charakteryzują. się.wyższym.
nasileniem.tego.stylu.przywiązania.(M.=.6,16,.SD.=.2,53).w.porównaniu.do.stu-
dentów.pełnosprawnych.(M.=.5,14,.SD.=.2,43)..Osoby.z.uszkodzonym.słuchem.
związane.z.osobami.słyszącymi.doświadczają.obaw,.że.partner.od.nich.odejdzie,.
kiedy.zobaczy,.że.czasem.potrzebują.pomocy..Wyniki.te.mogą.świadczyć,.że.nie-
pełnosprawność.słuchu.różnicuje.studentów.i.może.być.przyczyną.odczuwania.
braku.komfortu.z.racji.bycia.w.bliskości.z.partnerem..Jak.zauważył.Plopa.(2008b).
osoby.z.nasilonym.ambiwalentno-lękowym.przywiązaniem.uważają,.że.bliskość.
im.zagraża,.że.może.wytworzyć.w.nich.pewnego.rodzaju.niebezpieczną.zależ-
ność,.unikają.więc.kontaktów.bardzo.intymnych,.choć.tak.naprawdę.bardzo.ich.
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potrzebują..Nie.potrafią. też.nawiązać. satysfakcjonujących.pozytywnych. relacji.
z.drugą.osobą.(Plopa,.2008b)..

W.kolejnym.etapie.sprawdzamy,.czy.i.w.jaki.sposób.płeć.różnicuje.nasilenie.
stylów.przywiązania.w.badanych.grupach.studentów..Uzyskane.rezultaty.zawie-
rają.tabele.2.i.3.

Tabela.2..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic.w.skalach.
KSP.uzyskane.przez.studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu.z.podziałem.na.płeć

Płeć
Skala

Kobiety..
(N.=.42)

Mężczyźni.
(N.=.20) t p

M SD M SD

Styl.bezpieczny 7,90 2,03 7,80 1,79 0,19 0,845

Styl.ambiwalentno-lękowy 6,07 2,68 6,35 2,23 0,31 0,689

Styl.unikowy 4,52 2,89 3,25 2,02 1,77 0,050

Z.danych.zawartych.w.tabeli.2.wynika,.że.zaobserwowano.istotne.statystycz-
nie. różnice. pomiędzy. kobietami. i.mężczyznami. z. niepełnosprawnością. słuchu.
w.zakresie.nasilenia.unikowego.stylu.przywiązania..Kobiety.z.uszkodzonym.słu-
chem.cechują.się.istotnie.wyższym.(M.=.4,52,.SD.=.2,89).nasileniem.unikowego.
stylu.przywiązania.niż.mężczyźni.(M.=.3,25,.SD.=.2,02)..Natomiast.badani.stu-
denci. i. studentki. niepełnosprawne. cechują. się.podobnym.nasileniem.bezpiecz-
nego. i. ambiwalentno-lękowego. stylu. przywiązania.. Można. zatem. stwierdzić,.
że.płeć. różnicuje. jedynie.nasilenie.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania.
w.grupie.studentów.pełnosprawnych..

Tabela.3..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic..
w.skalach.KSP.uzyskane.przez.studentów.pełnosprawnych.(SPS).z.podziałem.na.płeć

Płeć
Skala

Kobiety
(N.=.51)

Mężczyźni
(N.=.15) t p

M SD M SD

Styl.bezpieczny 8,97 1,24 9,29 0,79 –0,66 0,510

Styl.ambiwalentno-lękowy 4,88 2,32 7,29 2,36 –2,58 0,012

Styl.unikowy. 4,66 7,26 2,43 1,39 0,81 0,423

Zaprezentowane.powyżej.wyniki.wskazują.na.istnienie.istotnych.statystycz-
nie.różnic.pomiędzy.kobietami.i.mężczyznami.pełnosprawnymi.w.zakresie.nasi-
lenia.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania..Pełnosprawni.studenci.cechu-
ją.się.istotnie.wyższym.(M.=.7,29,.SD.=.2,36).nasileniem.ambiwalentno-lękowego.
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stylu.przywiązania.niż.pełnosprawne.studentki.(M.=.4,88,.SD.=.2,32)..Poziom.
ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania.mężczyzn.można.określić.jako.wy-
soki,.natomiast.badanych.kobiet. jako.przeciętny,.choć.z. tendencją.do.niskiego..
Badane. studentki. i. studenci. pełnosprawni. cechują. się. podobnym. nasileniem.
bezpiecznego.i.unikowego.stylu.przywiązania..Można.zatem.stwierdzić,.że.płeć.
różnicuje.jedynie.nasilenie.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania.w.grupie.
studentów.pełnosprawnych..

Kolejnym.etapem.przeprowadzonych.analiz.było.sprawdzenie,.czy.wiek.róż-
nicuje.nasilenie.stylów.przywiązania.w.badanych.grupach.studentów..Uzyskane.
wyniki.zamieszczono.w.tabelach.4.i.5.

Tabela.4..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic.w.skalach.
KSP.uzyskane.przez.studentów.niepełnosprawnych.słuchowo.(SNS).z.podziałem.na.wiek

Wiek
Skala

19–21.lat.
(N.=.24)

22–24.lat.
(N.=.30)

25–30.lat
(N.=.8) t p

M SD M SD M SD

Styl.bezpieczny 7,58 2,30 8,00 1,72 8,25 1,67 0,47 0,626

Styl.ambiwalentno-lękowy 5,88 2,35 6,40 2,51 6,13 3,31 0,28 0,756

Styl.unikowy. 3,71 2,69 4,50 2,91 3,88 1,73 0,60 0,550

Tabela.5..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic.w.skalach.
KSP.uzyskane.przez.studentów.pełnosprawnych.słuchowo.(SPS).z.podziałem.na.wiek

Wiek
Skala

19–21.lat
(N.=.41)

22–24.lat
(N.=.12)

25–30.lat
(N.=.13) F p

M SD M SD M SD

Styl.bezpieczny 9,00 1,32 8,92 1,24 9,08 0,76 0,054 0,948

Styl.ambiwalentno-lękowy 4,90 2,46 5,33 2,42 5,62 2,50 0,469 0,628

Styl.unikowy. 2,29 2,23 1,67 1,37 2,31 1,70 0,483 0,619

Analiza.danych.zamieszczonych.w.tabelach.4.i.5.wskazuje.na.brak.istotnych.
statystycznie.różnic.pomiędzy.grupami.wiekowymi.studentów.z.niepełnospraw-
nością.słuchu.i.pełnosprawnych.w.zakresie.nasilenia.stylów.przywiązania..Można.
zatem.stwierdzić,.że.osoby.badane.cechują.się.podobnym.nasileniem.stylów.przy-
wiązania.bez.względu.na.wiek..

Następnym.krokiem.było.sprawdzenie,.czy.fakt.bycia.w.związku.romantycz-
nym. różnicuje. nasilenie. stylów. przywiązania. w. badanych. grupach. studentów..
Uzyskane.rezultaty.zaprezentowano.w.tabelach.6.i.7..
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Tabela.6..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic..
w.skalach.KSP.uzyskane.przez.studentów.niepełnosprawnych.słuchowo.(SNS)..

z.podziałem.na.bycie.w.związku.romantycznym

Bycie.w.związku.
romantycznym

Skala

Nie.(N.=.22) Tak.(N.=.40)
T p

M SD M SD

Styl.bezpieczny 7,77 1,63 7,93 2,12 –0,29 0,771

Styl.ambiwalentno-lękowy 7,09 1,97 5,65 2,67 2,21 0,031

Styl.unikowy 4,77 2,65 3,75 2,67 1,44 0,154

Tabela.7..Średnie.(M),.odchylenia.standardowe.(SD).oraz.wskaźniki.istotności.różnic..
w.skalach.KSP.uzyskane.przez.studentów.pełnosprawnych.słuchowo.(SPS)..

z.podziałem.na.bycie.w.związku.romantycznym

Bycie.w.związku.
romantycznym

Skala

Tak.(N.=.15) Nie.(N.=.51)
T p

M SD M SD

Styl.bezpieczny 8,87 1,46 9,04 1,13 –0,48 0,629

Styl.ambiwalentno-lękowy 5,80 2,21 4,92 2,49 1,23 0,223

Styl.unikowy 2,67 2,44 2,04 1,84 1,07 0,287

Na.podstawie.danych.zamieszczonych.w.tabeli.6.można.stwierdzić,.że.ba-
dani. studenci. z. uszkodzeniami. słuchu. pozostający. w. romantycznym. związku.
różnią.się.od.niepełnosprawnych.słuchowo.studentów.niepozostających.obecnie.
w.żadnym.bliskim.związku..Osoby.nieposiadające.obecnie.partnera.cechują.się.
istotnie. wyższym. (M. =. 7,09,. SD. =. 1,97). nasileniem. ambiwalentno-lękowego.
stylu.przywiązania.niż.osoby.posiadające.partnera.(M.=.5,65,.SD.=.2,21)..War-
to.dodatkowo.wspomnieć,.ze.wynik.osób.samotnych.jest.na.poziomie.wyników.
wysokich,.natomiast.osób.pozostających.w.związku.na.poziomie.wyników.prze-
ciętnych.

Analiza.danych.zamieszczonych.w.tabeli.7.wskazuje.na.brak.istotnych.sta-
tystycznie.różnic.pomiędzy.grupami.studentów.pełnosprawnych.słuchowo.z.po-
działem.na. bycie.w. związku. romantycznym.w. zakresie. nasilenia. stylów.przy-
wiązania..Można. zatem. stwierdzić,. że. studenci. z. grupy. kontrolnej. cechują. się.
podobnym.nasileniem.stylów.przywiązania.bez.względu.na.pozostawanie.w.bli-
skim.związku.z.drugą.osobą.

Ostatnim. etapem.zaprezentowanych. analiz. było. sprawdzenie,. które. z. ana-
lizowanych. zmiennych. niezależnych. najlepiej. wyjaśniają. style. przywiązania.
studentów. niepełnosprawnych. słuchowo.. W. celu. wykrycia. tych. zmiennych.



Style przywiązania studentów z niepełnosprawnością słuchu 37

wykorzystano.model. analizy. regresji..Model. ten.pozwala.na.ustalenie. udziału,.
jaki. poszczególne. zmienne.niezależne.wnoszą.w.wyjaśnianie.wariancji. zmien-
nej.zależnej..Ponadto.analiza.regresji.umożliwia.wyodrębnienie.tych.zmiennych.
niezależnych,.które.w.istotny.statystycznie.sposób.pozwalają.na.przewidywanie.
wartości.zmiennej.zależnej.(Szymczak,.2008,.s..125).

Zmienne.niezależne.wprowadzone.do.modelu.regresji.to:
•.Zmienne. związane. z. niepełnosprawnością. słuchu:. korzystanie. z. aparatu.

słuchowego. i. innych.urządzeń.wspomagających.słyszenie,.porozumiewanie.się.
innymi. sposobami. niż. język.werbalny,. korzystanie. z. pomocy. tłumacza. języka.
migowego.na.uczelni,.stopień.niepełnosprawności,.stopień.uszkodzenia.słuchu;

•.Pięć.wielkich.czynników.osobowości;
•.Poczucie.bezpieczeństwa.i.prężność.osobowa;.
•.Kompetencje.społeczne.–.wynik.łączny;
•.Oczekiwania.związane.z.pełnieniem.ról.rodzinnych.
Zmiennymi.zależnymi.wprowadzonymi.do.modelu. regresji. były. trzy. style.

przywiązania:. bezpieczny,. ambiwalentno-lękowy.oraz. unikowy..Poniżej. przed-
stawione.zostaną.wyniki.analizy.regresji.dla.każdego.ze.stylów.przywiązania.

Zmienne wyjaśniające bezpieczny styl przywiązania

Analizę.regresji.przeprowadzono.dla.podskal.Kwestionariusza.Stylów.Przy-
wiązaniowych. Dla.wyjaśnienia.wariancji.w.czynniku.bezpieczny.styl.przywią-
zania. istotne.statystycznie.okazały.się.dwie.podskale:.Oczekiwania.partnerskie.
oraz. Prognoza. niepowodzenia.. Uzyskane. statystyki. modelu. regresyjnego. za-
mieszczono.w.tabeli.8.

Tabela.8..Zmienne.niezależne.
wyjaśniające.wariancję.w.czynniku.bezpieczny.styl.przywiązania

Podsumowanie.regresji.zmiennej.zależnej:.styl bezpieczny
R =.0,71,.R2 = 0,50, skorygowane.R2 = 0,48,.F = 29,49, p = 0,000

Zmienne niezależne Beta t p

Oczekiwania.partnerskie 0,584 5,64 0,000

Prognoza.niepowodzenia –0,214 –2,07 0,043

Oczekiwania.partnerskie.związane.były.z.większą.tendencją,.zaś.Prognoza.
niepowodzenia.wiązała.się.z.mniejszą.tendencją.do.bezpiecznego.stylu.przywią-
zania.u.studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu.
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Wszystkie.zmienne.wprowadzone.do.modelu.wyjaśniają.łącznie.50%.zmien-
ności.w.nasileniu.bezpiecznego.stylu.przywiązania..

Zmienne wyjaśniające ambiwalentno-lękowy styl 
przywiązania

Analizę.regresji.przeprowadzono.również.dla.kolejnych.podskal.Kwestiona-
riusza.Stylów.Przywiązaniowych..

Dla.wyjaśnienia.wariancji.w.czynniku.ambiwalentno-lękowy.styl.przywią-
zania. istotne. statystycznie.okazały. się. trzy. zmienne:.Poczucie.bezpieczeństwa,.
Otwartość.oraz.Prognoza.niepowodzenia..Uzyskane.statystyki.modelu.regresyj-
nego.zostały.przedstawione.w.tabeli.9.

Tabela.9..Zmienne.niezależne
wyjaśniające.wariancję.w.czynniku.ambiwalentno-lękowy.styl.przywiązania

Podsumowanie.regresji.zmiennej.zależnej:.styl ambiwalentno-lękowy
R = 0,63, R2 = 0,40, skorygowane R2 = 0,35, F = 9,39, p = 0,000

Zmienne niezależne Beta t p

Poczucie.bezpieczeństwa –0,501 –4,33 0,000

Otwartość –0,268 –2,50 0,015

Prognoza.niepowodzenia 0,309 2,16 0,005

Otwartość.oraz.Poczucie.bezpieczeństwa.związane.były.z.niskim.nasileniem.
ambiwalentno-lękowego. stylu. przywiązania,. czyli. lepszym. funkcjonowaniem.
studentów. niepełnosprawnych. słuchowo. w. relacjach. interpersonalnych.. Nato-
miast.Prognoza.niepowodzenia.wiąże. się. z. gorszym. funkcjonowaniem.w. rela-
cjach. interpersonalnych,. tj..wysokim.nasileniem. ambiwalentno-lękowego. stylu.
przywiązania.. Wszystkie. zmienne. pozwoliły. na. wyjaśnienie. 40%. zmienności.
w.nasileniu.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania..

Zmienne wyjaśniające unikowy styl przywiązania

W.przewidywaniu. stopnia. nasilenia. unikowego. stylu. przywiązania. istotne.
okazały.się.dwie.zmienne..Uzyskane.statystyki.modelu.regresyjnego.zawiera.ta-
bela.10..Nasilenie.Prognozy.niepowodzenia.oraz.korzystanie.z.pomocy.tłumacza.
języka.migowego.wiążą.się.z.wyższym.nasileniem.unikowego.stylu.przywiąza-
nia,.a.tym.samym.z.gorszym.funkcjonowaniem.w.relacjach.interpersonalnych..
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Tabela.10..Zmienne.niezależne.wyjaśniające.wariancję..
w.czynniku.unikowy.styl.przywiązania

Podsumowanie.regresji.zmiennej.zależnej:.styl unikowy
R = 0,51,.R2 = 0,26, skorygowane.R2 =  0,23,.F = 10,22, p = 0,000

Zmienne niezależne Beta t p

Prognoza.niepowodzenia 0,405 3,58 0,001

Tłumacz.języka.migowego 0,255 2,26 0,028

Zmienne.wprowadzone.do.modelu.wyjaśniają.łącznie.26%.zmienności.w.na-
sileniu.unikowego.stylu.przywiązania.

W.tabeli.11.zaprezentowano.zestawienie.wyników.analizy.regresji.dla.wszyst-
kich.zmiennych.wyjaśniających.(zamieszczono.tylko.te.zmienne,.które.przekro-
czyły.poziom.istotności.statystycznej).

.
Tabela.11..Zmienne.wyjaśniające.style.przywiązania.

studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu

Zmienne.wyjaśniane Zmienne.wyjaśniające

Bezpieczny.styl.przywiązania
Oczekiwania.Partnerskie.↑

Prognoza.Niepowodzenia.↓

Ambiwalentno-lękowy.styl.przywiązania

Otwartość.↓

Poczucie.Bezpieczeństwa.↓

Prognoza.Niepowodzenia.↑

Unikowy.styl.przywiązania
Prognoza.Niepowodzenia.↑

Tłumacz.Języka.Migowego.↑

Objaśnienia:.↑.–.wysoki.poziom;.↓.–.niski.poziom.

Podsumowując.powyższe.rozważania,.można.stwierdzić,.że:
§	Wysoki poziom bezpiecznego stylu przywiązania wiąże.się.z.dużym.nasi-

leniem.pozytywnych.oczekiwań.partnerskich.oraz.niskim.nasileniem.prognozy.
niepowodzenia;

§	Niski poziom ambiwalentno-lękowego stylu przywiązania wiąże.się.z.wy-
sokim.poczuciem.bezpieczeństwa.i.otwartością.oraz.z.niskim.prognozowaniem.
niepowodzenia.w.realizacji.ról.rodzinnych;
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§	Niski poziom unikowego stylu przywiązania.wiąże.się.z.niskim.prognozo-
waniem.niepowodzenia.oraz.niekorzystaniem.z.pomocy.tłumacza.języka.migo-
wego.na.zajęciach.akademickich..

Kontakty.interpersonalne.są.powszechnie.obecne.w.życiu.społecznym,.dla-
tego.też.efektywne.w.nich.funkcjonowanie.jest.bardzo.przydatną.umiejętnością..
Każdego. dnia. uczestniczymy. w. sytuacjach,. w. których. w. sposób. bezpośredni.
bądź.pośredni.oddziałujemy.na.siebie.nawzajem..Najprostszym.przykładem.ta-
kiego.oddziaływania.jest.rozmowa..Osoby,.komunikując.się,.pełnią.równocześnie.
dwie.role:.nadawcy.i.odbiorcy.komunikatu..Przekazywane.sygnały.i.komunikaty.
mają.określone.znaczenie..Ich.forma.i.treść.powinny.być.czytelne.i.zrozumiałe.
dla.wszystkich.partnerów.interakcji.(Argyle,.2002)..Osoby.z.uszkodzonym.słu-
chem.doświadczają.trudności.w.swobodnym.komunikowaniu,.dlatego.tak.istotne.
jest.określenie.zmiennych.wyjaśniających.poszczególne.style.przywiązania.

W.wyjaśnianiu.bezpiecznego.stylu.przywiązania.(tabela.8).istotnymi.zmien-
nymi.okazały.się.zmienne.Oczekiwania.Partnerskie.oraz.Prognoza.Niepowodze-
nia..Obie.zmienne.wprowadzone.do.modelu.wyjaśniają.łącznie.50%.zmienności.
w.nasileniu.bezpiecznego.stylu.przywiązania..

Na.podstawie.uzyskanych.rezultatów.można.stwierdzić,.że.bezpieczny styl 
przywiązania.u.studentów.z.niepełnosprawnością.słuchu.wiąże.się.z.wysokim.
nasileniem. pozytywnych. oczekiwań. partnerskich. oraz. niskim. nasileniem. pro-
gnozy.niepowodzenia..Można.zatem.wnosić,.że.im.bardziej.pozytywne.przeko-
nania.przejawiają. studenci. z.uszkodzonym.słuchem.dotyczące. funkcjonowania.
w.bliskich. relacjach,. tym.większe.prawdopodobieństwo,.że. ich.więzi.z. innymi.
są.satysfakcjonujące..Podobne.zależności.zauważył.Rostowski.(2003).–.aby.mał-
żonkowie.mogli. rzetelnie. i. dojrzale.wypełniać. swoją. rolę,. a. relacja.przez.nich.
tworzona.była.dla.nich.źródłem.szczęścia.i.satysfakcji,.powinni.być.empatycz-
ni. i. przebaczający,.powinni. szanować.partnera,.wspierać.go,.komunikować. się.
za.pomocą.partnerskiego.stylu.komunikacji..Również.Plopa.(2003b).satysfakcję.
w.związku.małżeńskim.wiąże.z.problematyką.ról.płciowych.i.intymności.–.ujaw-
nianiem.siebie.przed.drugą.osobą,.dbaniem.o.siebie.nawzajem.i.cieszeniem.się.
z.bliskiego.przebywania..Z.kolei.Epstein.i.in..(1993).w.Modelu.Funkcjonowania.
Rodziny.McMaster.wiąże.efektywne.funkcjonowanie.rodziny.m.in..z.zabezpie-
czeniem.psychologicznych. i.materialnych.zasobów,.udzielaniem.wsparcia. i.za-
spokajaniem.potrzeb.seksualnych..

W.wyjaśnianiu.ambiwalentno-lękowego stylu przywiązania.(tabela.9).trzy.
zmienne.okazały.się.istotne:.Poczucie.Bezpieczeństwa,.Otwartość.na.Doświad-
czenia.oraz.Prognoza.Niepowodzenia..Wszystkie.zmienne.wprowadzone.do.mo-
delu. wyjaśniają. łącznie. 40%. zmienności. w. nasileniu. ambiwalentno-lękowego.
stylu.przywiązania..

Prognoza.niepowodzenia.wiąże.się.istotnie.z.gorszym.funkcjonowaniem.stu-
dentów.niepełnosprawnych.słuchowo.w.relacjach.międzyludzkich,.natomiast.po-
czucie.bezpieczeństwa.i.otwartość.wiążą.się.z.lepszym.funkcjonowaniem..
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Wyniki.badań.własnych.częściowo.pozostają.w.zgodzie.z.rezultatami.badań.
innych.badaczy..Chodkowska.(1991).za.przyczynę.niepowodzenia.małżeństw.ko-
biet.z.uszkodzonym.słuchem.wskazuje.brak.oparcia.w.partnerze,.stosowanie.przez.
niego.agresji.i.przemocy.oraz.wyzwisk.z.powodu.uszkodzenia.słuchu..Wszystkie.
te.cechy.składają.się.na.czynnik.prognozy.niepowodzenia..Zatem.wyniki.badań.
autorki. potwierdzają. tezę,. że.wysokie. nasilenie. prognozy. niepowodzenia.wią-
że.się.z.gorszym.funkcjonowaniem.w.relacjach.międzyludzkich..

Poczucie. bezpieczeństwa. jest. jedną. z. podstawowych. potrzeb. człowieka,.
warunkującą.normalne.funkcjonowanie.i.rozwój.społeczny.(Maslow,.1964)..Re-
zultaty.badań.Steuden.i.Borczon.(2002).wykazały,.że.osoby.charakteryzujące.się.
niskim. poczuciem. bezpieczeństwa.wykazują. tendencję. do. tworzenia.wyideali-
zowanych.koncepcji.przyszłego.własnego.małżeństwa.oraz.do.nadmiernego.po-
szukiwania.bezpieczeństwa.osobistego,.zamiast.tworzenia.wspólnoty.małżeńskiej.
opartej.na.podmiotowych.i.symetrycznych.relacjach..Zachowania.takie.są.typowe.
również.dla.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania,.łączącego.się.z.brakiem.
poczucia.bezpieczeństwa.w.związku.z.partnerem.oraz.ciągłymi.obawami.o.szcze-
rość.uczuć.(Hazan,.Shaver,.1994)..

Pomimo. że. otwartość. wiąże. się. z. poszukiwaniem. i. pozytywnym. warto-
ściowaniem.doświadczeń.życiowych,.w.badaniach.innych.autorów,.m.in..Plopy.
(2008),. nie. stwierdzono. istotnych. zależności.między. otwartością. a. satysfakcją.
z.relacji.małżeńskich..Natomiast.Wojciszke.(2009).wskazuje.na.otwartość. jako.
na.czynnik,.który.wprawdzie.wiąże.się.ze.szczęściem,.ale.w.najmniejszym.stop-
niu.ze.wszystkich.pięciu.czynników.osobowości.

W.wyjaśnianiu.unikowego  stylu  przywiązania. (tabela. 10). istotne. okaza-
ły.się.dwie.zmienne..Zarówno.nasilenie.wyników.w.prognozie.niepowodzenia,.
jak.i.korzystanie.z.pomocy.tłumacza.języka.migowego.podczas.zajęć.akademic-
kich.wiąże. się. z. trudnościami.w. funkcjonowaniu.w.bliskich. relacjach.między-
ludzkich..Obie.zmienne.wprowadzone.do.modelu.wyjaśniają.łącznie.26%.zmien-
ności.w.nasileniu.unikowego.stylu.przywiązania..

Również. inni. autorzy,. m.in.. Davis. (2001),. Kozłowska. (2009),. Krakowiak.
(2006a),.zauważyli,.że.problemy.słuchowe,.stosowanie.urządzeń.wspomagających.
słyszenie.i.korzystanie.z.pomocy.tłumacza.języka.migowego.są.krępujące.i.wstydli-
we.dla.osób.z.wadą.słuchu,.gdyż.zwracają.uwagę.innych.osób..Osoby.z.wadą.słu-
chu,.które.nie.mają.możliwości.porozumiewania.się.werbalnego,.unikają.kontaktów.
z.osobami.słyszącymi.i.pozostają.jedynie.w.zamkniętym.środowisku.osób.głuchych.

Podsumowanie i wnioski z badań

Wzorzec. przywiązania. ukształtowany. w. dzieciństwie. na. podstawie. do-
świadczeń. z. obiektami. przywiązania. stanowi. swoistą.matrycę,. na. której. bu-
dowane. są. późniejsze. bliskie. związki.. Wzór. więzi. wyznacza. także. sposób.
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przeżywania.emocji,. samego.siebie,. świata. i. innych. ludzi..Wzorzec.przywią-
zania.u.osób.z.zaburzeniami.słuchu.może.być.inny.niż.u.osób.o.wyższym.po-
ziomie.potencjału. rozwojowego..W.zależności.od. typu. i. stopnia.uszkodzenia.
słuchu,.wada.ta.ma.wpływ.na.rozwój.umiejętności.językowych.i.sposób.poro-
zumiewania,.uczestnictwo.w.interakcjach.społecznych.oraz.możliwości.eduka-
cyjne.i.zawodowe..

Podsumowując. wyniki. badań. własnych,. można. stwierdzić,. że. niepełno-
sprawność. słuchu. istotnie. różnicuje. grupę. studentów.w. zakresie. bezpiecznego.
i. ambiwalentno-lękowego. stylu.przywiązania..Natomiast.badane.grupy. studen-
tów.nie. różnią. się.w. zakresie. unikowego. stylu.przywiązania..Studenci. z.wadą.
słuchu.cechują. się. istotnie.wyższym.nasileniem.ambiwalentno-lękowego. i.niż-
szym. nasileniem. bezpiecznego. stylu. przywiązania,. zaś. studenci. pełnosprawni.
słuchowo.cechują.się.wyższym.nasileniem.bezpiecznego,.a.niższym.nasileniem.
ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania.

Poszukując. zmiennych. wyjaśniających. style. przywiązania. studentów.
z.uszkodzeniami.słuchu,.otrzymano.następujące.zależności:

§	W.wyjaśnianiu.bezpiecznego.stylu.przywiązania.istotne.okazały.się.dwie.
zmienne..Wysoki.poziom.bezpiecznego.stylu.przywiązania.wiąże.się.z.wysokim.
nasileniem.pozytywnych.oczekiwań.partnerskich.oraz.niskim.nasileniem.progno-
zy.niepowodzenia;

§	Trzy.zmienne.okazały.się. istotne.w.wyjaśnianiu.ambiwalentno-lękowe-
go.stylu.przywiązania..Niski.poziom.ambiwalentno-lękowego.stylu.przywiązania.
wiąże.się.z.wysokim.poczuciem.bezpieczeństwa.i.otwartością.oraz.z.niskim.pro-
gnozowaniem.niepowodzenia.w.realizacji.ról.rodzinnych;.

§	W.wyjaśnianiu. unikowego. stylu. przywiązania. istotne. okazały. się. dwie.
zmienne..Niski.poziom.unikowego. stylu.przywiązania.wiąże. się. z.niskim.pro-
gnozowaniem.niepowodzenia.oraz.niekorzystaniem.z.pomocy. tłumacza. języka.
migowego.na.zajęciach.akademickich..

Przebieg.relacji.dziecka.z.rodzicami,.szczególnie.z.matką,.w.okresie.wcze-
snego.dzieciństwa.ma.znaczący.wpływ.na. jego.zachowania. i. postawy,.które.
będzie.prezentowało.w.ciągu.swojego.dorosłego.życia..Jak.już.opisano.w.tym.
artykule,. osoby. o. ufnym. stylu. przywiązania. posiadają. zdolności. do. tworze-
nia. satysfakcjonujących. i. dojrzałych. emocjonalnych.więzi. z. innymi. ludźmi,.
jednocześnie. dobrze. funkcjonując.w. sytuacji. rozdzielenia. z. osobą. znaczącą..
Zdaniem. Bowlby’ego. trzy. pierwsze. lata. życia. dziecka. są. kluczowym. okre-
sem,.po.upływie.którego.wytworzenie.się.prawidłowych.więzi.staje.się.wręcz.
niemożliwe..Należy. pamiętać,. ze. to.właśnie. rodzina. jest. podstawową. grupą.
wsparcia. i.oparcia,.gdzie.przebiega. socjalizacja.pierwotna.–. jedna. i.najważ-
niejsza..To.właśnie.w.rodzinie.każdy.człowiek.uczy.się.pełnienia.ról.społecz-
nych.(rodzinnych,.małżeńskich.i.rodzicielskich).i.poznaje.podstawowe.wzory.
zachowań..Dlatego.też.rodzice.dzieci.głuchych.i.słabosłyszących.powinni.mieć.
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zapewnioną.odpowiednią.opiekę.psychologiczną.i.pedagogiczną,.tak.aby.pre-
zentowali.bardziej.bezpieczne.przywiązanie.–.byli.wrażliwi.na.potrzeby.dzieci.
i.dostępni.emocjonalnie.dla.swoich.dzieci,.potrafili.okazać.im.należytą.troskę.
i.zrozumienie..
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Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. 
Refleksje nad treściami logopedycznymi 
w kształceniu studentów kierunku pedagogika

Streszczenie

Autorka. przedstawia. modelowe. ujęcie. roli. pedagogów. w. opiece. logopedycznej.. Czyni. to.
z.punktu.widzenia.czynnego.zawodowo.logopedy.i.nauczyciela.akademickiego..Jednocześnie.pre-
zentuje. opinie. studentów. kierunku. pedagogika.w. tej. kwestii..Na. kanwie. powyższych. rozważań.
ustosunkowuje.się.do.treści.logopedycznych.w.kształceniu.pedagogów..Wychowanie.postrzega.jako.
pomoc.w.rozwoju.bio-psycho-społecznym,.które.odnosi.się.do.człowieka.od.narodzin.po.starość..
A.więc.wychowanie. to. także.pomoc.w.rozwoju. języka. i.doskonaleniu.umiejętności. językowych.
człowieka.na.różnych.etapach.życia..Podkreśla.rolę.edukacyjną.pedagogów,.ich.znaczenie.w.profi-
laktyce.zaburzeń.mowy,.a.także.w.doskonaleniu.umiejętności.porozumiewania.językowego.wycho-
wanków,.zwracając.uwagę.na.potrzebę.pracy.pedagogów.nad.własnymi.umiejętnościami.komuni-
kacji.językowej.
Słowa kluczowe: pedagodzy,.opieka.logopedyczna,.treści.kształcenia,.pomoc.w.rozwoju,.doskona-
lenie.komunikacji.językowej,.profilaktyka.zaburzeń.mowy.

Opieka. logopedyczna. to. działania. profilaktyczne,. diagnostyczne,. terapeu-
tyczne,.działania. z. zakresu.kultury.żywego. słowa,.działania.podnoszące. jakość.
procesu.komunikacji.językowej.i.to.zarówno.systemowej,.jak.i.społecznej,.prag-
matycznej,. sytuacyjnej.. Zgodnie. ze. współczesnym. postrzeganiem. komunikacji.
językowej.(mowy).składają.się.na.nią.kompetencje.i.sprawności.(Grabias,.2003,.
2012)..Wśród. nich.wymieniana. jest. kompetencja. i. sprawność. językowa,. które.
dotyczą.wiedzy.językowej.i.umiejętności.tworzenia.poprawnych.pod.względem.
gramatycznym. i. logicznym.wypowiedzi,. ale. także.wiedza. i.umiejętność.użycia.
języka.adekwatnie.do.danej.sytuacji.(wiedza.i.sprawność.sytuacyjna),.do.odbiorcy.
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wypowiedzi. (wiedza. i. sprawność. społeczna),. do. celu,. który. chcemy. osiągnąć,.
wypowiadając.dany.komunikat. (wiedza. i. sprawność.pragmatyczna)..Opieka. lo-
gopedyczna.skierowana.jest.do.osób.z.zaburzeniami.komunikacji.językowej,.ale.
także.do. tych,.które.pragną.doskonalić.porozumiewanie. językowe..Takie.ujęcie.
opieki.logopedycznej.odnaleźć.można.w.rozważaniach.J..J..Błeszyńskiego,.który.
logopedę.postrzega.nie. tylko. jako.„patologa.mowy”,.ale. jako.specjalistę.wspo-
magającego.komunikację.językową.(2013,.s..39),.czy.D..Pluty-Wojciechowskiej,.
charakteryzującej. logopedę. przyszłości. jako. niezbędnego. specjalistę. i. eksperta.
„w.sprawach.posługiwania.się.językiem.podczas.poznawania.świata,.komunikacji.
i.w. trakcie. życia. społecznego”. (2013,. s.. 20)..Mówiąc. o. opiece. logopedycznej,.
mamy.na.myśli.z.jednej.strony.podmioty.tej.opieki.(jej.odbiorców).i.ich.rodziny,.
z.drugiej.logopedów.zatrudnionych.w.placówkach.oświatowych.–.szkoły,.przed-
szkola,.PPP,.domy.dziecka,.w.placówkach.służby.zdrowia.–.poradnie,.przychodnie,.
oddziały.szpitalne,.kliniki,.ośrodki.rehabilitacyjne,.w.placówkach.kultury.–.domy.
kultury,.rozgłośnie.radiowe,.ośrodki.telewizyjne,.uczelnie.artystyczne,.teatry.ama-
torskie..Ważnym. filarem.wspomagającym.opiekę. logopedyczną.mogą.być. spe-
cjaliści,.tacy.jak:.lekarze,.pielęgniarki,.położne,.psycholodzy,.inni.terapeuci,.ale.
także.pedagodzy.(nauczyciele),.których.zawodowe.zainteresowania.związane.są.
w.różnym.zakresie.z.mową,.jej.zaburzeniami,.warunkami.prawidłowego.rozwoju,.
stymulowaniem.języka.i.którzy.mogą.odegrać.istotną.rolę.w.profilaktyce.zaburzeń.
mowy.–.wczesnej.identyfikacji.osób.z.trudnościami.w.porozumiewaniu.się,.czy.
upowszechnianiu.wiedzy.na. temat.możliwości.pomocy.osobom.z.zaburzeniami.
komunikacji.językowej.i.na.temat.samej.komunikacji.językowej..Rola.pedagogów.
w.tym.zakresie.wynika.z.istoty.procesu,.jakim.jest.wychowanie,.rozumianym.jako.
pomoc.w.rozwoju,.a.więc.także,.jako.pomoc.w.rozwoju.językowym.

Dla.przejrzystości. rozważań.ważnym.staje. się. sprecyzowanie. terminu.pe-
dagog..Kogo.można.nazwać.pedagogiem?.W.Nowym słowniku pedagogicznym.
odnaleźć.można.trzy.znaczenia.tego.słowa:.„1..w.dosłownym.tłumaczeniu.pro-
wadzący.chłopców,.wychowawca.dzieci;.2..pracownik.naukowy,.zajmujący.się.
badaniami.w.zakresie.oświaty.i.wychowania;.3..nauczyciel”.(Okoń,.2007,.s..299)..
Pedagogami.można.też.nazwać.osoby,.które.ukończyły.studia.na.kierunku.peda-
gogika. obejmującym. różne. specjalności,. np.. pedagogika. resocjalizacyjna,. oli-
gofrenopedagogika,. tyflopedagogika,. surdopedagogika,. edukacja. dorosłych,.
pedagogika.terapeutyczna,.pedagogika.wspierająca.z.profilaktyką.niedostosowa-
nia. społecznego,. pedagogika. lecznicza,. pedagogika. społeczna.w. zakresie. pra-
cy. opiekuńczej. i. socjalno-wychowawczej. czy. edukacja.wczesnoszkolna. i.wy-
chowanie.przedszkolne1..Współcześnie.pedagogikę.można. studiować.na.wielu.

1.Nazwa. specjalności. przygotowującej. nauczycieli. uczących.w. klasach. I–III. i. pracujących.
w. przedszkolach. często. ulega. zmianie,. dlatego. też. wymiennie. w. artykule. stosowane. jest. okre-
ślenie. nauczyciele. nauczania. początkowego,. nauczyciele. edukacji. wczesnoszkolnej,. nauczycie-
le.nauczania. zintegrowanego,.nauczyciele.klas. I–III,. oprócz.określenia.nauczyciele.wychowania.
przedszkolnego.
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państwowych. i. prywatnych. uczelniach. i. to. w. kilkuset. specjalnościach!!!. Nie.
sposób.wymienić.je.wszystkie..Jak.podaje.K..Przyszczypkowski.tylko.uniwersy-
tety.prowadzą.rekrutację.na.kierunek.pedagogika.w.98.specjalnościach.(2009)..
Pedagogikę.można.studiować.w.17.uniwersytetach,.27.pozostałych.publicznych.
uczelniach. i.75.niepublicznych. szkołach.wyższych. (Przyszczypkowski,.2009)..
W.prezentowanym.artykule.słowo.pedagog.będzie.używane.w.ostatnim.z.przed-
stawionych. znaczeń,. czyli. w. rozumieniu. absolwenta. kierunku. pedagogika,.
w.tym.nauczyciela.edukacji.wczesnoszkolnej.i.nauczyciela.przedszkola,.których.
kształcenie.zostało.ponownie.włączone.w.studia.pedagogiczne,.po.dokonanym.
na.przełomie.lat.60..i.70..rozdzieleniu.edukacji.akademickiej.przyszłych.peda-
gogów.i.nauczycieli.(Hejnicka-Bezwińska,.2010)..Będzie.też.utożsamiane.z.wy-
chowawcą,.czyli.„osobą,.która.zajmuje.się.wychowywaniem.dzieci,.młodzieży,.
bądź.dorosłych,.mając.do.tego.formalne.kwalifikacje,.może.to.być.wychowaw-
ca.w.żłobku,.przedszkolu,.domu.dziecka,.szkole,.w.zakładzie.poprawczym.czy.
w.więzieniu”.(Okoń,.2007,.s..473)..

Pedagogika. to. nauka. o.wychowaniu,. które.można. pojmować. jako. pomoc.
w.rozwoju.biologicznym,.społecznym.i.kulturowym.człowieka.na.przestrzeni.ca-
łego.jego.życia..„[…].w.każdej.bowiem.z.tych.faz.organizm.ludzki.wymaga.no-
wych.rodzajów.pielęgnacji,.kompensacji,.zabiegów.profilaktycznych.[…],.w.każ-
dej.człowiek.wchodzi.w.nowe.kręgi.i.grupy.społeczne,.musi.opanowywać.nowe.
role. społeczne. […];.w.każdej.wreszcie. fazie.życia.otwierają. się.oczy.na.nowe.
wartości.moralne,. intelektualne,.artystyczne.etc.. […]”.(Kamiński,.1982,.s..35)..
Celem.wychowania,.zgodnie.z.założeniami.pedagogiki.humanistycznej,.społecz-
no-personalistycznej.jest.wszechstronny.rozwój.wychowanka,.towarzyszenie.mu.
i.pomaganie.w.urzeczywistnianiu.posiadanego.potencjału.(Śliwerski,.2001;.Ka-
miński,.1982)..Wychowankami.w.takim.znaczeniu.są.i.dzieci,.i.młodzież,.i.osoby.
dorosłe,.a.wychowawcami.pedagodzy.pracujący.w.różnych.instytucjach.eduka-
cyjnych,.kulturalno-oświatowych,.opiekuńczych,.rehabilitacyjnych,.terapeutycz-
nych.czy.resocjalizacyjnych..Skoro.wychowanie. to.pomoc.w.rozwoju,.dotyczy.
ono.także.pomocy.w.rozwoju.językowym,.we.wspomaganiu.i.doskonaleniu.pro-
cesu.porozumiewania.się.językowego..W.związku.z.tym.w.programach.kształce-
nia.studentów.pedagogiki.powinny.znaleźć.się.podstawy.wiedzy.logopedycznej,.
które.pozwolą.na.realizację.także.tego.celu..

Nikogo. nie. trzeba. przekonywać. o. wadze. komunikacji. językowej. w. ży-
ciu.człowieka..To.znaczenie.ujęła.w.syntetyczny.sposób.J..Cieszyńska.w.tytule.
swojej.publikacji.Od zabawy i nauki czytania do systemu językowego. Od języka 
do społeczności.(2007,.s..6)..Język,.mowa.–.która.stanowi.konkretny.akt.zasto-
sowania. języka. –. pozwala. na. udział.w. życiu. społecznym,. na.wymianę.myśli,.
poglądów,. na. wyrażenie. uczuć,. jest. warunkiem. rozwoju. poznawczego,. emo-
cjonalnego..Dzięki.znajomości. języka.odbywa.się.przekaz.wartości. i.dziedzic-
twa.kulturowego.. Język. stanowi. element. socjalizacji,. ale. też. akwizycja. języka.
odbywa. się. na. drodze. socjalizacji.. Bez. kontaktu. z. drugim. człowiekiem. nasze.
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wrodzone.predyspozycje.językowe.nie.uaktywnią.się..Te.dwa.aspekty.są.ściśle.
ze.sobą.związane..Człowiek.„pozbawiony.języka”.skazany.jest.na.margines.życia.
społecznego..Utrata.czy.zaburzenia.zdolności.porozumiewania.się.językowego,.
a. także. różnego. rodzaju. nieprawidłowości. w. rozwoju.mowy.mogą. prowadzić.
do.poważnych.zakłóceń.w.funkcjonowaniu.społecznym..Dane.z.literatury.przed-
miotu.potwierdzają.wzrost.liczby.dzieci.i.osób.dorosłych,.także.starszych.potrze-
bujących.pomocy.logopedycznej..Różnego.rodzaju.zaburzenia.mowy.występują.
u.40%.dzieci.w.wieku.5–9.lat.(Szeląg,.2005)..U.10,5%.dzieci.w.wieku.6–7.lat.
stwierdza.się.opóźnienia.rozwoju.mowy.dotyczące.różnych.aspektów,.wady.ar-
tykulacyjne. (wymowy).występują. u. 18%.dzieci.w. tym.wieku. (Jastrzębowska,.
2003)..Na.każdy.1000.mieszkańców.dużych.miast.w.Polsce.odnotowuje.się.obec-
nie.od.2.do.6.przypadków.afazji,.czyli.utraty.zdolności.mowy.(mówienia.i.rozu-
mienia),.u.osób,.które.tę.czynność.wcześniej.opanowały,.spowodowanej.uszko-
dzeniami. odpowiednich. struktur.mózgowych.w.wyniku. urazów,. nowotworów,.
chorób.naczyniowych.(Pąchalska,.2005)..Wzrasta.też.liczba.zachorowań.na.za-
wodowe.choroby.narządu.głosu.(związane.z.wykonywanym.zawodem)..Corocz-
nie.rozpoznawanych.jest.ponad.3000.nowych.przypadków.chorób.narządu.głosu.
(Śliwińska-Kowalska,.2001)..Zaburzenia.głosu.diagnozuje.się.aktualnie.u.40%.
nauczycieli. (Kosztyła-Hojna,. Citko,. Milewska,. Rogowski,. 2008).. Odnotować.
można.wzrost.zachorowań.na.choroby,.których.konsekwencją.mogą.być.zabu-
rzenia.komunikacji.językowej,.np..udary.mózgu,.nowotwory.jamy.ustnej,.krtani,.
jamy.nosowej,.ośrodkowego.układu.nerwowego.(Jassem,.Kawecki,.Krajewski,.
Krzakowski,.Szyfter,.2009;.Fijuth,.Biernat,.Bobek.-Billewicz,.Gliński,.Krajewski,.
Krzakowski,.2009;.Kwolek,.2009)..Do.chorób.skutkujących.zaburzeniami.poro-
zumiewania. językowego. zaliczyć.można. także. stwardnienie. rozsiane,. chorobę.
Alzheimera,.chorobę.Parkinsona..Wzrost.zachorowań.na.te.schorzenia.związany.
ze.starzeniem.się.społeczeństwa.powinien.wyznaczać.pożądane.kierunki.rozwoju.
opieki.logopedycznej.(Gacka,.2012).

Zaprezentowane.dane.potwierdzają,.że.pedagogom.(wychowawcom).przyj-
dzie.pracować.z.dużą.rzeszą.osób.z.trudnościami.w.porozumiewaniu.się..Zgodnie.
z. postulowanymi. standardami. kształcenia. pedagogów. rolą. uczelni. jest. „troska.
o.harmonijne.przygotowanie.studentów.do.wszystkich.wyobrażalnych.funkcji.pe-
dagoga,.tak.aby.w.przyszłości.mogli.być.przydatni.w.najróżniejszych.obszarach.
życia.społecznego”.(Szymański,.2009,.s..69)..Kształcenie.ma.być.wielostronne.
i.prospektywne..W.tym.kontekście.pytanie.o.zasadność.zajęć.z.logopedii.na.kie-
runku.pedagogika.wydaje.się.pytaniem.retorycznym..Natomiast.zastanowić.się.
należy. nad. treściami. logopedycznymi. w. kształceniu. studentów. tego. kierunku.
i.odpowiedzieć.na.pytanie.o.zakres.wiedzy.logopedycznej.potrzebnej.pedagogom..
Treści.logopedyczne.w.kształceniu.pedagogów.powinny.być.związane.z.rolą,.jaką.
mają.do.spełnienia.w.opiece.logopedycznej,.ale.także.z.doskonaleniem.własnych.
umiejętności.komunikacyjnych,.w.tym.z.profilaktyką.zaburzeń.głosu,.czyli.pracą.
samokształceniową..
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Jak.wcześniej.wspomniano.wyznacznikiem.roli.pedagogów.w.opiece.logo-
pedycznej.jest.istota.samego.procesu.wychowania,.jako.pomocy.w.rozwoju,.czyli.
także.wspomagania,.podtrzymywania,.ułatwiania.rozwoju.językowego,.doskona-
lenia.komunikacji.językowej.na.wszystkich.etapach.życia.człowieka..Wyznaczni-
kiem.jest.także.podstawa.programowa.wychowania.przedszkolnego.oraz.kształ-
cenia.ogólnego.w.poszczególnych. typach.szkół,.według.której. jednym.z.zadań.
placówek.oświatowych.jest.wychowanie.„człowieka,.skutecznie.komunikujące-
go.się”.(Rozporządzenie.MEN.z.23.12.2008)..W.dokumencie.„Edukacja.w.Eu-
ropie”.opracowanym.przez.ekspertów.Komisji.Europejskiej.wśród.kompetencji.
nauczyciela,.w.tym.nauczyciela.edukacji.przedszkolnej.i.wczesnoszkolnej,.zwią-
zanych.z.kształtowaniem.postaw.uczniowskich.wymienia.się.„[…].łatwość.komu-
nikacji.z.innymi”.(Sieltycki,.2005,.s..17)..W.programie.doskonalenia.kompetencji.
nauczyciela.„Kreator”.znajduje.się.„skuteczne.porozumiewanie.się.w.różnych.sy-
tuacjach”,.jako.jedna.z.ważniejszych.umiejętności.(Sieltycki,.2005,.s..16)..Wśród.
obowiązków.nauczyciela.przedszkola.wymienia.się.„dostrzeganie.występujących.
u.dzieci.trudności.i.stymulowanie.jego.rozwoju.(Klim-Klimaszewska,.2010,.s..51)..
A.więc.nauczyciel.jest.zobowiązany.do.wstępnego.rozpoznania.nieprawidłowości.
w.rozwoju.mowy.dziecka,.ale.także.do.stymulowania.jego.rozwoju.językowego.

Rolą. pedagoga. w. opiece. logopedycznej. jest. edukowanie. wychowanków.
w.zakresie.prawidłowej.i.skutecznej.komunikacji.językowej,.dostarczanie.wzor-
ców.poprawnego.porozumiewania.się,.w.tym.prawidłowej.emisji.głosu,.doskona-
lenie.sprawności.komunikacyjnej.(społecznej,.pragmatycznej,.sytuacyjnej)..Inną.
formą.działań,.które.powinny.być.podejmowane.przez.pedagogów,.jest.wczesna.
i. wstępna. identyfikacja. osób. wymagających. specjalistycznej. pomocy. logope-
dycznej.i.udzielanie.informacji.na.temat.możliwości.uzyskania.fachowej.konsul-
tacji,.a.także.wspieranie.emocjonalne.osób.z.już.zdiagnozowanymi.zaburzeniami.
mowy..Bardzo.istotne.dla.efektywności.pomocy.logopedycznej.jest.jednoznacz-
ne.określenie.sformułowania:.wstępna.identyfikacja.osób.z.zaburzeniami.mowy..
Przez. ten. termin. należy. rozumieć. wytypowanie,. dostrzeżenie. osób,. u. których.
występują.objawy.zaburzenia.procesu.mowy,.po. to,. aby.skierować. je.do. logo-
pedy,.który.postawi.diagnozę..Pedagog.nie.powinien.i.nie.może.stawiać.pełnego.
rozpoznania,.gdyż.nie.ma.ku.temu.kompetencji..Trzeba.to.wyraźnie.podkreślić,.
gdyż. zdarza. się,. że.pochopna,. niepoparta.odpowiednią.wiedzą. „pseudodiagno-
za”.pedagoga,.prowadzi.do.bardzo.negatywnych.następstw,.opóźniając.profesjo-
nalną.diagnozę.i.terapię.logopedyczną..Do.takiego.komentarza.uprawnia.autor-
kę.artykułu.24-letnia.praktyka. logopedyczna,.podczas.której.z. takimi.(niestety,.
wcale. niesporadycznymi). przypadkami. spotykała. się.. Rozpoznanie. zaburzenia.
komunikacji.językowej.i.prowadzenie.terapii.to.rola.logopedy..Celem.diagnozy.
logopedycznej. jest. wykluczenie. lub. potwierdzenie. istnienia. zaburzenia.mowy,.
określenie.jego.przyczyny.i.patomechanizmu,.opis.występujących.symptomów..
Rolą.logopedy.jest.zaprogramowanie.i.prowadzenie.terapii,.w.której.współuczest-
niczyć.powinna.w.wielu.przypadkach.rodzina.i.pedagog.sprawujący.opiekę.nad.
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daną.osobą..Współuczestnictwo.w.procesie.terapeutycznym.rodziny.i.pedagoga.
dotyczy.dzieci,.ale. także. tych.osób.dorosłych,.których.stan.nie.pozwala.na.sa-
modzielne. kontynuowanie. terapii,. zgodnie. z. zaleceniami. logopedy. poza. gabi-
netem..Zadaniem.pedagoga.powinno.być. także. stymulowanie. rozwoju. języko-
wego.dziecka,.a.w.przypadku.pedagogów.pracujących.z.dorosłymi.współudział.
(w. ramach. kontynuacji. terapii. logopedycznej). w. podtrzymywaniu. aktywności.
językowej.u.osób.z.chorobami.degenerującymi.mózg,.w.wyzwalaniu.i.ułatwianiu.
komunikacji.językowej.osobom,.które.utraciły.umiejętność.komunikacji.języko-
wej,.a.które.uczestniczą.w.warsztatach.terapii.zajęciowej,.przebywają.w.domach.
opieki. społecznej,. domach.dziennego.pobytu. czy. innych.placówkach.opiekuń-
czych.oraz.opiekuńczo-rehabilitacyjnych..

.Określona.w.ten.sposób.rola.pedagogów.w.opiece.logopedycznej.wyznacza.
jednocześnie.zakres.treści.programowych.z.logopedii,.które.powinny.znaleźć.się.
w.programach.studiów.na.kierunku.pedagogika2..Treści.kształcenia.powinny.obej-
mować.też.informacje.na.temat.skutecznego.porozumiewania.się.samych.pedago-
gów,.dla.których.słowo.stanowić.może.ważne.„narzędzie.pracy”..Dla.wychowaw-
cy.bezcenną.jest.umiejętność.takiego.mówienia,.aby.inni.chcieli.słuchać.i.takiego.
słuchania,. aby. inni. chcieli.mówić3..Celem.kształcenia. logopedycznego.na. tym.
kierunku.powinno.być.zdobycie.przez.studentów.podstaw.wiedzy.na.temat.komu-
nikacji.językowej,.jej.mechanizmów.i.efektywności,.na.temat.podmiotów.opieki.
logopedycznej. (kategorii. osób.wymagających.opieki. logopedycznej),. ogólnych.
informacji.na.temat.organizacji.opieki.logopedycznej,.czynników.warunkujących.
prawidłowy.rozwój.mowy,.czynników.ryzyka.zaburzeń.rozwoju.mowy,.etapów.
kształtowania. się. mowy,. a. także. podstawowych. informacji. na. temat. różnych.
zaburzeń.komunikacji.językowej..Celem.kształcenia.powinno.być.wyposażenie.
przyszłych.wychowawców.w.wiedzę.na.temat.prawidłowej.emisji.głosu,.a.także.
profilaktyki. zaburzeń.mowy. i. głosu..Efektem.kształcenia. powinno.być. zdoby-
cie.umiejętności.wstępnego.identyfikowania.niepokojących.objawów.w.zakresie.
poszczególnych.funkcji.mowy,.zdobycie.umiejętności.pracy.samokształceniowej.
nad.procesem.komunikacji. językowej. i.emisją.głosu,.a. także.umiejętności.pro-
wadzenia.zajęć.z.zakresu.profilaktyki.zaburzeń.głosu.i.z.zakresu.stymulowania.
rozwoju. językowego.. Są. to. ogólne. wyznaczniki. treści. kształcenia,. które. będą.
ulegały.pewnym.modyfikacjom,.w.zależności.od.specjalności..I.tak.na.pedago-
gice. resocjalizacyjnej. szczególny. nacisk. należałoby. położyć. na. eksponowanie.
treści.kształcenia.związanych.z.wiedzą.i.umiejętnością.skutecznego.porozumie-
wania. się,. na. czynniki. ułatwiające. i. utrudniające.komunikację. interpersonalną..

2.Za.takim.rozłożeniem.akcentów.w.treściach.kształcenia.pedagogów.przemawia.własne.do-
świadczenie.piszącej.te.słowa,.związane.zarówno.z.pracą.nauczyciela.akademickiego,.jak.i.logo-
pedy,.który.w.swej.praktyce.logopedycznej.współpracuje.z.różnymi.specjalistami,.w.tym.z.peda-
gogami.

3.Zdanie.to.nawiązuje.do.tytułu.książki.A..Faber,.E..Mazlish,.Jak mówić, żeby dzieci nas słu-
chały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,.Media.Rodzina.of.Poznań,.Poznań.1998..
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Na.edukacji.wczesnoszkolnej,.wychowaniu.przedszkolnym,.terapii.pedagogicz-
nej.czy.pedagogice.wspierającej.z.profilaktyką.niedostosowania.społecznego.nie.
mniej.istotną.jest.wiedza.z.zakresu.rozwoju.mowy.dziecka,.etapów.jej.kształto-
wania.się,.objawów.zaburzeń.rozwoju.mowy.na.poszczególnych.etapach.rozwoju.
dziecka.–.od.okresu.noworodkowego.po.okres.szkolny.

Czy.studenci.kierunku.pedagogika.będą.do.tego.przygotowani,.jeżeli.w.pro-
gramach.studiów.zabraknie.przedmiotu.logopedia,.a.tak.niestety.zdarza.się.na.pew-
nych.specjalnościach,.notabene. tych,.na.których.treści.te.wydają.się.być.szcze-
gólnie.potrzebne..Dla.przykładu.w.roku.akademickim.2012/2013.na.specjalności.
edukacja.wczesnoszkolna.i.wychowanie.przedszkolne.na.Uniwersytecie.Łódzkim.
(I,.II,.III.rok,.studia.I.stopnia).i.na.studiach.II.stopnia.z.pedagogiki.wieku.dziecię-
cego.(I,.II.rok).obowiązujące.programy.studiów.nie.przewidują.zajęć.z.logopedii4..
Także.na.edukacji.dorosłych.z.gerontologią,.zarówno.na.studiach.I,.jak.i.II.stopnia,.
nie.ma.wykładu.ani.ćwiczeń.z.tego.przedmiotu..Brak.takich.zajęć.potwierdzają.też.
studenci.rozpoczynający.studia.podyplomowe.z.logopedii,.którzy.wcześniej.ukoń-
czyli.studia.pedagogiczne.na.różnych.uczelniach.państwowych.i.prywatnych5..

A. jakie. są. opinie. studentów. pedagogiki. na. ten. temat?. Czy. sami. studenci.
widzą.potrzebę.zdobycia.wiedzy.logopedycznej?.Czy.uważają,.że.znajdzie.ona.
zastosowanie.w.ich.przyszłej.pracy.wychowawczej?.W.przeprowadzonej.wśród.
studentów. ankiecie.wzięły. udział. 163. osoby. studiujące. na. kierunku. pedagogi-
ka,. na. specjalnościach:. edukacja. wczesnoszkolna. i. wychowanie. przedszkolne,.
a. także. pedagogika. wspierająca. z. profilaktyką. niedostosowania. społecznego..
Udział.w.badaniu.był.dobrowolny..Ankieta.składała.się.z.14.pytań.zamkniętych.
i.otwartych,.dotyczących.potocznej.wiedzy.badanych.na.temat.istoty.logopedii,.
jej.przedmiotu,.podmiotów.oddziaływań.logopedycznych,.a.także.stosunku.stu-
dentów.pedagogiki.do.treści.logopedycznych.w.kształceniu.pedagogów.i.postrze-
gania.przez.nich.własnej.roli.w.opiece.logopedycznej..Badania.przeprowadzono.
w.roku.akademickim.2010/2011,.2011/2012,.2012/2013..Spośród.wszystkich.ba-
danych.aż.95%.(N.=.154).potwierdziło.potrzebę.zajęć.z.logopedii.na.studiach.pe-
dagogicznych..7.osób.(4%).nie.udzieliło.jednoznacznej.odpowiedzi,.zaznaczając.
opcję:.trudno.powiedzieć..2.osoby.(1%),.które.odpowiedziały,.że.nie.widzą.uza-
sadnienia.dla.zajęć.z.logopedii.na.kierunku.pedagogicznym.to.studenci.pedago-
giki.wspierającej.z.profilaktyką.niedostosowania.społecznego..Wszyscy.przyszli.

4.Na.studiach.I.stopnia.prowadzone.są.zajęcia.z.emisji.głosu.z.elementami.wokalistyki.i.zaję-
cia.„Żywe.słowo.w.pracy.z.małym.dzieckiem”..Nie.rozwiązuje.to.jednak.problemu.w.pełni,.gdyż.nie.
są.w.nich.uwzględnione.treści.związane.z.zaburzeniami.rozwoju.mowy..Umiejętność.dostrzeżenia.
nieprawidłowości.w.rozwoju.językowym.dziecka.należy.do.obowiązków.nauczyciela.przedszkola.
i.nauczyciela.edukacji.wczesnoszkolnej,.zgodnie.z.obowiązującą.podstawą.programową..

5.O.przyjęcie.na.studia.podyplomowe.z.logopedii.mogą.się.ubiegać.absolwenci:.pedagogiki,.
psychologii,.filologii.polskiej,.a.także.w.niektórych.przypadkach.absolwenci.wyższych.szkół.arty-
stycznych.(akademii.teatralnych,.akademii.muzycznych)..Niestety.w.dobie.zabiegania.o.studenta.
i.idące.za.nim.środki.finansowe.nie.wszystkie.szkoły.wyższe.przestrzegają.tej.zasady..
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nauczyciele.przedszkola.i.nauczania.zintegrowanego.uznali.potrzebę.kształcenia.
w.zakresie. logopedii..Odpowiedzi.badanych.studentów.na.pytanie.o.zasadność.
zajęć.z.logopedii.ilustruje.wykres.1..

Wykres.1..Rozkład.odpowiedzi.studentów.na.pytanie.o.zasadność.zajęć.z.logopedii.
na.kierunku.pedagogika

Źródło:.badania.własne

Argumentując.potrzebę.zajęć.z.logopedii,.badani.podawali.takie.uzasadnienia:
–.dają.wiedzę. pozwalającą. na.wychwycenie.wad.wymowy. i. innych. „nie-

prawidłowości.logopedycznych”.i.skierowanie.do.specjalisty,.a.coraz.więcej.jest.
dzieci.wymagających.pomocy;

–.dają.wiedzę,.jak.zachowywać.się.wobec.osób.z.zaburzeniami.mowy,.jak.im.
pomóc,.a.to.przecież.rola.pedagoga;

–.wiedza.zdobyta.na.tych.zajęciach.ułatwi.w.przyszłości.prowadzenie.lekcji;.
–.jako. wychowawca. posiadający. wiedzę. logopedyczną,. będę. mogła. włą-

czyć.się.w.terapię;.
–.odpowiednio.przygotowany.pedagog.może.wspierać.działania.logopedy;
–.ułatwiają.podjęcie.decyzji.o.specjalizowaniu.się.w.tej.dziedzinie.i.ewentu-

alnym.podjęciu.studiów.podyplomowych;
–.pozwolą.na.doskonalenie.własnego.sposobu.mówienia,.to.ważna.umiejęt-

ność.i.w.pracy,.i.w.życiu;
–.jeżeli.pedagog.pracuje.z.osobami.z.deficytami,.to.taka.wiedza.jest.mu.po-

trzebna,.aby.móc.dobrze.wywiązać.się.z.zadań;

90%

1% 4%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

uzasadnione
i potrzebne

brak
uzasadnienia

trudno
powiedzieć

Zasadność zajęć z logopedii 
według studentów pedagogiki



Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej… 55

–.nauczyciel.powinien.mieć.wiedzę.na.temat.korygowania.wad.wymowy;
–.każdy.wychowawca.powinien.umieć.stymulować.rozwój.mowy.dziecka;
–.osoba,.która.chce.związać.swoją.przyszłość.z.edukacją.powinna.się.na.tym.

znać;
–.pedagodzy. pracujący. z. różnymi. ludźmi,. często. niepełnosprawnymi,. po-

winni.umieć.wychwycić.nieprawidłowości;.niepełnosprawność.często.wiąże.się.
z.zaburzeniami.wymowy;

–.pedagog. powinien. mieć. wiedzę. na. temat. poprawnego. posługiwania. się.
mową,. bo. powinien. być. dla. innych.wzorem;. pedagog. powinien. sam. popraw-
nie.się.wypowiadać;

–.zajęcia.takie.pozwalają.na.uświadomienie.sobie,.z.jakimi.problemami.bo-
rykają.się.osoby.z.wadami.mowy,.a.to.ważne.dla.pedagoga,.który.z.nimi.będzie.
pracował.

Jedna.z.osób,.która.potwierdziła.zasadność.zajęć.z. logopedii. jednocześnie.
podkreśliła,. że.dla. studentów,.którzy. sami.mają.wady.wymowy.uczestniczenie.
w.nich.może.być.stresujące..Uwaga.ta.wymaga.komentarza..Na.zajęciach.z.tego.
przedmiotu.ocenie.podlega.nie.funkcjonowanie.poszczególnych.podsystemów.ję-
zyka.studentów.(a.więc.np..sposób.artykułowania.dźwięków.mowy.czy.płynność.
mówienia),.ale.ich.wiedza.i.umiejętności.z.danego.zakresu..Uświadomienie.sobie.
ewentualnych.problemów.i.chęć.poprawy.własnego.sposobu.komunikowania.się.
(w.ramach.zorganizowanej.terapii,.a.nie.na.zajęciach.dydaktycznych).należy.trak-
tować.jako.wartość.dodaną..

Dwoje.respondentów,.którzy.nie.widzą.uzasadnienia.dla.zajęć.z. logopedii,.
uważa,.że.wiedza.logopedyczna.nie.jest.potrzebna.osobom,.które.tak.jak.one.chcą.
pracować. z. dorosłymi. i. zajmować. się. resocjalizacją..Takie. zdanie.wyrazili. też.
ci.studenci.(N.=.7),.którzy.nie.potrafili.jednoznacznie.odpowiedzieć.na.pytanie.
o.zasadność.zajęć.z.logopedii..Wśród.wymienionych.przez.nich.powodów,.prze-
mawiających.za.brakiem.uzasadnienia.dla.tych.zajęć.pojawił.się.też.ten,.że.zajęcia.
nie.dają.uprawnień.do.pracy.jako.logopeda..Wśród.argumentów.potwierdzających.
zasadność.zajęć.podawano,.że.przydadzą.się.osobom.studiującym.pedagogikę,.ale.
tylko.tym,.które.będą.pracowały.w.przyszłości.z.dziećmi..

Wyniki.badań.potwierdzają.odczuwaną.przez.studentów.potrzebę.zdobycia.
podstaw.wiedzy.z.logopedii..Wyszczególnione.przez.respondentów.uzasadnienia.
można.podzielić.na:.

–.związane.z.doskonaleniem.własnego.sposobu.wypowiadania.się;.
–.związane. z. doskonaleniem.umiejętności. „bycia”. kompetentnym.pedago-

giem.(wychowawcą),.który.potrafi.wcześnie.wychwycić.problem.wychowanka,.
pomóc.w.jego.przezwyciężeniu,.zrozumieniu.jego.istoty,.(zdobyta.na.zajęciach.
wiedza.i.umiejętności.przydadzą.się.w.wykonywaniu.zawodu.pedagoga);

–.związane.z.dalszymi.planami.rozwoju.naukowego.i.zawodowego.(pomoc-
ne.w.podjęciu.decyzji.o.rozpoczęciu.studiów.z.zakresu.logopedii)..
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Badani,.podając.pozytywne.uzasadnienia.dla.treści.logopedycznych.w.swo-
im.kształceniu,.jednocześnie.określili.rolę.pedagogów.w.opiece.logopedycznej..
W.tej.kwestii.opinie.studentów.są.zbliżone.do.modelowego.jej.obrazu..Respon-
denci.widzą.przede.wszystkim.swoją.rolę.we.wczesnej.identyfikacji.problemów.
logopedycznych.u.wychowanków,.a.także.w.dostarczaniu.wzorców.prawidłowe-
go.komunikowania.się..Należy.dodać,.że.dla.większości.badanych.studentów.pro-
blemy.logopedyczne.to.te.związane.z.wadami.wymowy,.co.zgodne.jest.z.potocz-
nym.i.powszechnym,.ale.błędnym.przekonaniem..Badania.potwierdziły.obecność.
w. świadomości. respondentów. innych. fałszywych. przekonań.. Celem. poznania.
potocznej.wiedzy.badanych.na.temat.logopedii.i.zawodu.logopedy.przygotowano.
osiem.zdań,.w.tym.siedem.zdań.nieprawdziwych.(zdanie.numer:.1,.2,.3,.4,.6,.7,.8).
i.jedno.zdanie.prawdziwe.(nr.6)6..Zadaniem.studentów.była.weryfikacja.prezen-
towanych. stwierdzeń..Wyniki. badań.wykazały,. że.wśród. przeważającej. części.
studentów.obecne.są.pewne.stereotypy,.błędne.schematy.myślowe.dotyczące.sze-
roko.rozumianych.zagadnień.logopedycznych,.będące.powieleniem.obiegowych.
poglądów..Większość. studentów.za.prawdziwe.uznała.zdania. fałszywe.. Jedyne.
prawdziwe.stwierdzenie.o.potrzebie.zatrudnienia. logopedów.na.oddziałach.no-
worodkowych,.gdyż.pierwsze.nieprawidłowości.w.kształtowaniu.się.mowy.ma-
nifestują.się.w.tym.właśnie.okresie,.wszyscy.badani.(N.=.163).uznali.za.fałszywe..
Stan.wiedzy.potocznej. studentów.potwierdza.konieczność.wzbogacenia.kształ-
cenia. przyszłych. pedagogów.o. treści. logopedyczne..W. tabeli. 1. przedstawiono.
wyniki.badań.wiedzy.potocznej.respondentów,.a.więc.tej.niebędącej.efektem.sys-
tematycznego.kształcenia,.a.związanej.z.omawianą.problematyką..

Tabela.1..Opinie.badanych.studentów.na.temat.prawdziwości.prezentowanych.stwierdzeń

.
Lp.

.
Treść.zdań

Prawda Fałsz

N % N %

1 2 3 4 5 6

1 Logopedia.to.nauka.o.wadach.wymowy.u.dzieci 141 87 22 13

2 Osobie.jąkającej.pomaga.podpowiadanie.wyrazów,.
z.wypowiedzeniem.których.ma.problemy 130 80 33 20

3 To.naturalne,.że.chłopcy.zaczynają.mówić.później.
i.mniej.wyraźnie 102 63 61 37

6.Badania. przeprowadzono. wśród. studentów,. którzy. nie. uczestniczyli. w. systematycznym.
kształceniu.z.podstaw.wiedzy. logopedycznej..W.przypadku.studentów.pedagogiki.przedszkolnej.
i.edukacji.wczesnoszkolnej.w.programach.studiów.nie.ma.takiego.przedmiotu,.w.przypadku.studen-
tów.z.pedagogiki.wspierającej.z.profilaktyką.niedostosowania.społecznego.ankietę.przeprowadzono.
zanim.rozpoczęły.się.zajęcia.z.logopedii,.które.są.uwzględnione.w.programie.studiów..
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1 2 3 4 5 6

4 Chrypka.u.nauczyciela.z.długim.stażem.jest.czymś.
naturalnym 127 78 36 22

5 Istnieje.potrzeba.zatrudnienia.logopedów.na.oddzia-
łach.noworodkowych 0 0 163 100

6 Terapię.logopedyczną.rozpoczyna.się.u.dzieci.w.wieku.
przedszkolnym 155 95 11 5

7 Jeżeli.dziecko.jeszcze.nie.mówi,.nie.ma.sensu.wizyta.
u.logopedy. 133 82 30 18

8 Większość.dzieci.wyrasta.z.wad.wymowy 97 60 66 40

Źródło:.badania.własne.

Wymogi. współczesnego. kształcenia. nakładają. na. pedagogów. obowiązek.
skutecznego. i. sprawnego. porozumiewania. się,. a. z. istoty. procesu.wychowania.
wynika.wspieranie. rozwoju,. także. rozwoju. językowego.wychowanków,.w. tym.
wczesna.identyfikacja.problemów.językowych.i.promowanie.właściwych.wzor-
ców.komunikowania.się..Wydaje.się.to.być.wystarczającym.powodem.kształcenia.
pedagogów.w.zakresie.podstaw.logopedii..Wyniki.ankiety.wykazały,.że.badani.
studenci.także.widzą.zasadność.zajęć.z.logopedii,.będąc.świadomymi.wagi.pro-
blemów.związanych.z.komunikacją.językową..Postrzeganie.przez.respondentów.
roli.pedagogów.w.opiece.logopedycznej.zbliżone.jest.do.postulowanego.jej.uję-
cia,.w.którym.wychowawcy.wspierają.oddziaływania.logopedów,.w.tym.działania.
profilaktyczne,. popularyzatorskie.. Jednocześnie. badania. potwierdziły,. że. sama.
wiedza.potoczna.studentów,.będąca.wynikiem.ich.doświadczenia.życiowego,.bez.
odwołania.się.do. teorii.naukowych.nie.wystarczy..Nie.można.być.„ekspertem”.
od.wychowania.(wspierania.i.wspomagania.rozwoju),.nie.mając.wiedzy.nauko-
wej,.która.by.te.kompetencje.eksperckie.legitymizowała..
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Między lękiem a nadzieją. Stosunek rodziców 
osób niepełnosprawnych do przyszłości 
i jego znaczenie w kontekście oddziaływań 
rehabilitacyjnych

Streszczenie

Celem.artykułu.jest.przedstawienie.sytuacji.rodziców.osób.niepełnosprawnych.w.kontekście.
spostrzegania.przyszłości.oraz.zwrócenie.uwagi.na.znaczenie.orientacji.temporalnej.rodzica.i.jego.
myślenia.o.przyszłości.w.procesie.rehabilitacji.dziecka..Motywacyjny.model.lęku.i.nadziei.Z..Za-
leskiego.oraz.koncepcje.żałoby.i.model.chronicznego.smutku.S..Olshanskyʼego.stały.się.punktem.
wyjścia.do.dyskusji.o.zaangażowaniu.rodziców.w.oddziaływania.rehabilitacyjne.wobec.niepełno-
sprawnych.dzieci.

Słowa kluczowe:.przyszłość,.lęk,.nadzieja,.rehabilitacja,.niepełnosprawność.

W. literaturze. przedmiotu. znaleźć.można.wiele. argumentów. przemawiają-
cych.za.koniecznością.zaangażowania.rodziców.w.rehabilitację.niepełnosprawne-
go.dziecka..Pełną.współpracę.środowiska.rodzinnego.ze.specjalistami.uznaje.się.
wręcz.za.warunek.niezbędny.dla.prawidłowego.przebiegu.usprawniania.dziecka..
Rodzice,.we.współpracy.z.lekarzami,.psychologami,.pedagogami,.rehabilitanta-
mi,.są.zazwyczaj.kontynuatorami.leczenia.w.warunkach.domowych..Swoją.mi-
łością,.wsparciem,.zaufaniem.i.autorytetem.mobilizują.dziecko.do.pokonywania.
kolejnych. progów. rozwojowych.. Zwracają. baczną. uwagę. na.wszelkie. postępy.
i.nowe.umiejętności,.motywują.dziecko.do.stawiania.sobie.dalszych.zamierzeń..

A..Twardowski.(2004),.przytaczając.argumenty.przemawiające.za.konieczno-
ścią.udziału.rodziców.w.procesie.wspomagania.rozwoju.dzieci,.wskazuje,.że.są.oni.
pierwszymi.nauczycielami.dziecka,.pozostają.z.nim.w.stałym.kontakcie,.w.różnych.
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porach.i.sytuacjach,.nieograniczeni.jedynie.do.ram.czasowych.narzuconych.przez.
gabinet.specjalisty..Mogą.rozpoczynać.działania. terapeutyczne.bardzo.wcześnie.
i. prowadzić. je. systematycznie,.w.przeciwieństwie.do. rehabilitantów.ograniczo-
nych.możliwościami.miejsc,.w.których.pracują..Ponadto.w.środowisku.rodzinnym.
dziecko.ujawnia.pełen.zakres.swoich.możliwości.i.umiejętności.wyznaczających.
dalszą.drogę.rehabilitacji,.podczas.gdy.w.gabinecie.specjalisty.niektóre.jego.za-
chowania.muszą.być.sztucznie.prowokowane..Zdaniem.autora.udział.we.wspo-
maganiu.rozwoju.dziecka.pełni.również.funkcję.terapeutyczną.wobec.rodziców,.
umacnia.ich.wiarę.we.własne.możliwości,.zachęca.do.podejmowania.samodziel-
nych.decyzji.i.uniezależniania.się.od.specjalistów,.obniża.poziom.lęku,.poczucia.
winy.i.poczucia.krzywdy..Włączenie.rodziców.w.proces.terapii.dziecka.ma.walor.
profilaktyczny,.gdyż.sprzyja.kształtowaniu.więzi,.pozwala.rodzicom.na.dokładne.
poznanie.możliwości.dziecka.i.urealnienie.oczekiwań.względem.niego.

Rehabilitacja. dziecka. niepełnosprawnego. jest. procesem. ukierunkowanym.
na.przyszłość. i. jako. taka.pozostaje.w.ścisłym.związku.z.orientacją. temporalną.
człowieka..Wiąże.się.z.formułowaniem.celów.i.wytyczaniem.drogi.do.ich.osią-
gnięcia..Wymaga.od.specjalistów.i.rodziców.zaangażowania.w.działanie,.którego.
potencjalne.efekty.zauważalne.będą.nie.w.perspektywie.następnej.godziny.czy.
miesiąca,.lecz.lat..

Aktualne.działanie.człowieka.zawiera.w.sobie.zawsze.trzy.wymiary.czasowe:.
przeszłość,.teraźniejszość.i.przyszłość..Przeszłość,.gdyż.bazujemy.na.wcześniej-
szych.doświadczeniach. i.wcześniej.zdobytych.umiejętnościach..Teraźniejszość,.
bo.działanie.to.odbywa.się.„tu.i.teraz”..Przyszłość,.gdyż.człowiek.zazwyczaj.zo-
rientowany.jest.na.osiągnięcie.przyszłych.efektów..Jednakże.nie.wszystkie.te.trzy.
elementy.czasowe.są.jednakowo.ważne.czy.też.proporcjonalnie.reprezentowane.
w.strukturze.„Ja”.człowieka.(Zaleski,.1988)..Ludzie.różnią.się.orientacją.tempo-
ralną,. czyli. swoim.ustosunkowaniem.wobec.poszczególnych.wymiarów.czasu..
Niektórzy. ludzie. przywiązani. są. do. przeszłości,. wspomnień,. rozpamiętywania.
dawnych.wydarzeń..Inni.żyją.zgodnie.z.zasadą.„tu.i.teraz”,.wydaje.się,.że.w.ich.
myśleniu.istnieje.tylko.teraźniejszość.–.nie.wspominają.przeszłych.zdarzeń,.nie.
czynią. dalekosiężnych. planów.. I. wreszcie. trzeci. typ,. to. ludzie. nastawieni. ku.
przyszłości,.z.dominującą.przyszłościową.orientacją.temporalną..Czasami.czło-
wiek.przypisuje.znacznie.większą.wagę.tylko.jednemu.z.tych.obszarów,.czasami.
dwóm,. lekceważąc. trzeci..Bywają. również. ludzie,.którzy.wszystkim. trzem.ob-
szarom.czasu.przypisują.wysoką.wagę..To,.który.wymiar.czasowy.dominuje,.wy-
znaczają.różnice.indywidualne.i.kulturowe,.a.także.wiek.rozwojowy.danej.osoby.
(Zaleski,.1988)..

Badania.dotyczące.orientacji.temporalnej.wskazują.na.jej.powiązania.z.ce-
chami.osobowości.. I. tak.osoby. skoncentrowane.na.osiągnięciach. są. silniej. zo-
rientowane.na.przyszłość,.podobnie. jak.osoby.o.wewnętrznym.umiejscowieniu.
kontroli.. Ludzie. o. długiej. perspektywie. czasowej.mają. tendencję. do. stawiania.
dalekosiężnych. planów. i. podejmowania. aktywnych. wysiłków. prowadzących.
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do.ich.realizacji,.są.wytrwali.w.dążeniu.do.celu,.akceptują.konieczność.odrocze-
nia.nagrody.(Próchniak,.2006)..Długa.przyszłościowa.perspektywa.czasowa.jest.
również. podstawą. kształtowania. się. bogatszej. osobowości. i. cechą. osobowości.
dojrzałej.(Klamut,.2002).

Orientacja. temporalna. rodziców. dzieci. niepełnosprawnych,. ich. funkcjo-
nowanie. w. czasie. mogą.mieć. istotny. związek. z. akceptacją. zaburzeń. rozwoju.
dziecka. i.wpływać.na. stosunek.do. jego..Rodzice,.którym.z. trudem.przychodzi.
zaakceptowanie.niepełnosprawnego.dziecka,.mogą.mieć.tendencję.do.rozpamię-
tywania.przeszłości,.szukania.ukojenia.w.rehabilitacji,.wspomnieniach.dawnego,.
wyidealizowanego.życia..Takie.tendencje,.które.można.traktować.jako.obronne,.
nie.sprzyjają.nawiązaniu.kontaktu.z.dzieckiem,.jak.również.nastawieniu.na.reha-
bilitowanie.go..Z.kolei. rodzice.o.rozwiniętej.orientacji. futurystycznej.najpraw-
dopodobniej.będą.skoncentrowani.wokół.realizacji.celu,.jakim.jest.maksymalne.
usprawnienie.dziecka.i.zapewnienie.mu.dobrego.przyszłego.życia..

Rodzice.dzieci.sprawnych.w.procesie.wychowania.koncentrują.się.na.celu,.
jakim.jest.kształtowanie.samodzielnego.człowieka..Sytuacja.rodziców.dzieci.nie-
pełnosprawnych. jest. jednak. dalece. bardziej. skomplikowana..Myślenie. o. przy-
szłości.może.się.dla.nich.wiązać.z.nadzieją.na.coraz. to. lepsze.funkcjonowanie.
dziecka.lub.być.obarczone.lękiem.przed.niepowodzeniem.rehabilitacji.

Zdaniem.Z..Zaleskiego. (1994). lęk. i. nadzieja. to. uczucia. najsilniej. związa-
ne.z.przyszłością..Planując.przyszłość,.podejmując.działania.mające.nas.zbliżyć.
do. realizacji. celów,.kierujemy. się.nadzieją..Dzięki.niej.wierzymy,. że. zyskamy.
jakąś.ważną.dla.nas.wartość,.zrealizujemy.swoje.plany,.marzenia..Nadzieja.jest.
silnym.czynnikiem.motywacyjnym,.ściśle.związanym.z.optymizmem..Dzięki.niej.
wierzymy.w.powodzenie.naszych.przyszłych.działań..„Nadzieja. jest.żmudnym.
poszukiwaniem.przyszłego. dobra,. które. jest. realistycznie.możliwe,. ale. jeszcze.
niewidzialne”.(Zaleski,.1994,.s..176)..Jej.brak.uniemożliwia.człowiekowi.plano-
wanie,.stawianie.celów.i.podejmowanie.prób.ich.realizacji..

Nigdy. nie.możemy.być. jednak. pewni. przyszłych. efektów. swoich. działań..
W. takiej. sytuacji. pojawia. się. lęk. definiowany. jako. „negatywne. stany. emocjo-
nalne.i.przeżycia.o.charakterze.obawy,.niepewności.i.zagrożenia.związane.z.su-
biektywną.reprezentacją.zdarzeń.i.stanów.w.odległej.przyszłości”.(Zaleski,.1989,.
s.. 172)..Lęk.może. rodzić.niepewność. co.do. skutków.podejmowanych.działań,.
obawę.przed. brakiem. sukcesu,. jak. również. przekonanie,. że. stanie. się. coś. złe-
go,.nad.czym.nie.jesteśmy.w.stanie.sprawować.kontroli..To,.jak.silny.lęk.przed.
przyszłością.odczuwa.dana.osoba,.zależy.od.czterech.czynników:.indywidualnej.
podatności. na. reakcje. lękowe;. osobistych.przeszłych.doświadczeń,. ocenianych.
w.kategoriach.sukcesów.i.porażek;.okresu.historycznego,.w.którym.żyje.jednost-
ka,.aktualnych.zdarzeń.mających.znaczenie.dla.danego.społeczeństwa.oraz.ak-
tualnej.sytuacji. jednostki;.pojawienia.się.w.otoczeniu.rzeczywistych.niebezpie-
czeństw.i.zagrożeń,.takich.jak.nieuleczalna.choroba,.śmierć.bliskich,.rozwód.czy.
utrata.pracy.(Zaleski,.1994).
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Rodzice. dzieci. niepełnosprawnych. nieustannie. oscylują. między. lękiem.
a. nadzieją..Nadzieja. na.wyleczenie. dziecka,. usprawnienie. go. czy. też. nadzieja.
dotycząca.możliwości. stopniowego.zdobywania.nowych.kompetencji.nieustan-
nie.miesza. się. z. lękiem.przed. niepowodzeniem.oddziaływań. rehabilitacyjnych.
i. uzależnieniem.dziecka.od.obcych. ludzi..Zwraca.na. to.uwagę. I..Obuchowska.
(1995),.opisując.w.działaniach.rodziców.osób.niepełnosprawnych.wahania.od.na-
stawienia.katastroficznego,.określanego.jako.syndrom.Kassandry,.do.nadmiernie.
optymistycznego,.nierealistycznego. i. życzeniowego,. co.nazywane. jest. efektem.
Pollyanny..

Analizując. sytuację.psychologiczną. rodziców.osób.z. zaburzeniami. rozwo-
ju,.znajdziemy.w.niej.co.najmniej.dwa.z.opisywanych.przez.Zaleskiego.czynni-
ków.mających.znaczenie.dla.intensywności.przeżywania.lęku.przed.przyszłością..
Z. całą. pewnością. stykają. się. oni. z. konkretną. sytuacją. zagrożenia. –. zagrożona.
została.bowiem.ważna.wartość,.jaką.jest.zdrowie.i.szczęście.ich.dziecka..Rów-
nież.wcześniejsze.doświadczenia. rodziców.mogą.sprzyjać.nasileniu. ich. reakcji.
lękowych.

Rozpoznanie. choroby. dziecka. staje. się. czynnikiem. zaburzającym. dotych-
czasowy.układ.w.rodzinie.i.źródłem.poważnego.kryzysu..W.zależności.od.wie-
lu.czynników.różne.mogą.być.reakcje.na.zburzenie.dotychczasowego.porządku.
świata..W.literaturze.przedmiotu. funkcjonują.dwie.podstawowe.koncepcje.wy-
jaśniające.wpływ.zaburzeń.rozwoju.na.sytuację.rodzica..Są.to:.koncepcje.żałoby.
oraz.model.chronicznego.smutku.(Pisula,.1998).

Koncepcje żałoby.zakładają,.że.po.uzyskaniu.informacji.o.niepełnospraw-
ności.dziecka. rodzice.przeżywają.uczucia.podobne.do.związanych.ze. śmiercią.
dziecka.–.opłakują.utracone. zdrowe.dziecko. lub.wcześniejsze.wyidealizowane.
wyobrażenie.o.nim..W.czasie.ciąży.oczekiwania.wobec.dziecka.pozostają.w.ści-
słej.relacji.z.„ja”.matki..„Kiedy.oczekiwane.dziecko.jest.„uszkodzone”,.oznacza.
to.nie.tylko.stratę.dziecka,.jakiego.się.spodziewano.i.pojawienie.się.nieznanego,.
napawającego.lękiem.niemowlęcia,.ale.także.to,.że.własne.przygotowanie.matki.
do.nowej.roli.jako.rodzica.okazuje.się.niewystarczające”.(Siegel.za:.Pisula,.1998,.
s..33)..Matka.może.spostrzegać.siebie.jako.„uszkodzoną”,.niezdolną.do.wydania.
na.świat.zdrowego.„pełnowartościowego”.dziecka,.co.będzie.miało.znaczenie.nie.
tylko. dla. jej. samopoczucia. i. samooceny,. lecz. również. dla. sposobu. budowania.
relacji.z.dzieckiem.

Rodzice.nie.są.w.stanie.zaakceptować.danego.im.niepełnosprawnego.dziec-
ka,.dopóki.nie.opłaczą.dziecka.utraconego,.nie.przeżyją.całego.cyklu.żałoby..Pro-
ces.przystosowania. rodziny.do.niepełnosprawności. przebiega.kolejno.po. sobie.
następującymi.etapami..Różni.badacze,.bazujący.na.koncepcji. żałoby,.w.nieco.
odmienny.sposób.przedstawiają.następujące.po.sobie.stadia.przystosowania..Za-
zwyczaj.uznaje.się,.że.po.początkowym.szoku,.niedowierzaniu,.zagubieniu.w.no-
wej.sytuacji,.następuje.etap.zaprzeczania. rzeczywistości. i.wiary.w.cud,.poszu-
kiwania. specjalistów,. którzy.wykluczą.wcześniejszą. diagnozę. lub. zaproponują.
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takie.działania,.które.w.pełni.uzdrowią.dziecko..Etapy.kolejne.związane.są.z.po-
szukiwaniem.przyczyn.niepełnosprawności,.szukaniem.winnego,.depresją.i.głę-
bokim.smutkiem..W.kolejnej.fazie.przychodzi.czas.na.przeżywanie.złości.najczę-
ściej.skierowanej.do.dziecka.jako.źródła.doświadczanej.frustracji.(np..w.formie.
jawnej.agresji.w.odpowiedzi.na.każdy.przejaw. jego.aktywności.–.oczernianie,.
przypisywanie.mu.agresywności.i.złośliwości),.jak.również.do.osób.z.najbliższe-
go.otoczenia,.rodziny,.specjalistów,.społeczeństwa,.po.to,.by.w.dalszych.etapach.
możliwa.stała.się.akceptacja.dziecka.niepełnosprawnego..Zaczyna.się.wówczas.
poszukiwanie.najlepszych.specjalistów.mogących.pomóc.w. rehabilitacji.dziec-
ka..Dominujące.przeżycia. to.wspomnienia.„utraconego”.dziecka.oraz.nadzieja,.
że.dziecko.niepełnosprawne.nie.będzie.się.różniło.od.„normalnych”.rówieśników..
Ostatnim.etapem.przeżywania.żałoby.po.stracie.wymarzonego.zdrowego.dziecka.
na.rzecz.kalekiego.jest.akomodacja,.charakteryzująca.się.możliwością.obdarzania.
miłością.własnego.dziecka.i.emocjonalną.gotowością.do.konfrontowania.się.z.sy-
tuacjami.wynikającymi.z.jego.niepełnosprawności.

Koncepcje. żałoby. zakładają,. że. rodzina. jest. w. stanie. w. pełni. przystoso-
wać.się.do.faktu.niepełnosprawności.dziecka..W.opozycji.do.nich.pozostaje.stwo-
rzony.przez.S..Olshansky’ego.(Pisula,.1998).model chronicznego smutku..Autor.
odrzuca. koncepcję. ostatecznej. adaptacji. i. akceptacji,. opisując. rodziców. dzieci.
niepełnosprawnych.intelektualnie.jako.osoby.cierpiące.z.powodu.ciągłego.smut-
ku,.który.jest.naturalną.i.całkowicie.zrozumiałą.reakcją.na.narodziny.niepełno-
sprawnego. dziecka..Doznawanie. uczucia. chronicznego. smutku.może.wzrastać.
szczególnie.w.niektórych.okresach.życia.dziecka,.np..w.okresie.dorastania,.kiedy.
rodzic.porównuje.swojego.niepełnosprawnego.nastolatka.z.jego.wkraczającymi.
w.dorosłość.rówieśnikami.i.boleje.nad.brakiem.nadziei.na.pełną.samodzielność..
Intensywność.tego.uczucia.jest.odmienna.w.różnych.sytuacjach.i.rodzinach,.jed-
nakże.jest.ono.ciągle.obecne.w.życiu.rodziców..Mimo.że.doświadczają.oni.wielu.
przyjemności. związanych. z.wychowaniem.dziecka,. smutek. nigdy. nie. ustępuje.
na.zawsze.miejsca.przystosowaniu..„Wyzwolenie.od.chronicznego.smutku.może.
nastąpić.tylko.w.wyniku.śmierci.dziecka,.jest.on.bowiem.efektem:.permanentnej,.
codziennej.zależności.dziecka,.nieprzemijającej.frustracji.z.powodu.braku.zmian.
oraz.głębokiej.symboliki.przypisywanej.procesowi.dania.życia.dziecku.z.zabu-
rzeniami”.(Pisula,.1998,.s..42)..Smutek.towarzyszy.przede.wszystkim.spostrzega-
niu.przez.rodziców.różnic.między.tym,.jak.mogłoby.być.a.jak.jest.

Bazując.na.koncepcji.chronicznego.smutku.można.przypuszczać,.że.szcze-
gólnie. trudne. dla. rodziców. dzieci. z. zaburzeniami. rozwoju. będzie. myślenie.
o.przyszłości..O.ile.rodzice.zdrowych.dzieci.mają.nadzieję.na.ich.pełne.usamo-
dzielnienie.się,.a.z.czasem.–.również.na.pomoc.z.ich.strony,.o.tyle.opiekunowie.
osób.niepełnosprawnych.niemal.codziennie.muszą.zmagać.się.z.poczuciem.bez-
radności.związanym.z.brakiem.spektakularnych.efektów.oddziaływań. rehabili-
tacyjnych.i.brakiem.nadziei.na.usamodzielnienie.dziecka,.jak.również.z.lękiem.
przed.przyszłością..
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Badania.dotyczące. stosunku. rodziców.do.przyszłości.dzieci. z. różnymi. ro-
dzajami.niepełnosprawności.wskazują,.że.wraz.z.wiekiem.rodzica.i.dorastaniem.
dziecka.przewidywania.odnośnie.do.przyszłości.stają.się.coraz.bardziej.pesymi-
styczne. (Szczepaniak,. 2005).. Zmienną. istotnie. różnicującą. stosunek. rodziców.
do.przyszłości. dziecka. jest. również. rodzaj. niepełnoprawności..Najbardziej. po-
zytywnie. spostrzegają. ten.obszar. czasowy. rodzice.osób.z.niepełnosprawnością.
fizyczną.oraz.sensoryczną..Najbardziej.pesymistyczne.są.przewidywania.wobec.
przyszłości.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.i.sprzężoną,.wobec.których.
trudno.mieć. nadzieję. na. ich. całkowitą. samodzielność..Może. to. być.wynikiem.
wagi,.jaką.w.naszym.społeczeństwie.przypisuje.się.inteligencji.jako.warunkującej.
zdolność.do.samodzielnego.życia..Prawdopodobnie.w.ocenie.rodziców.niepełno-
sprawność.fizyczna.czy.sensoryczna.nie.uniemożliwia.samodzielnego.funkcjono-
wania.w.dorosłym.życiu.w.takim.stopniu,.jak.niepełnosprawność.intelektualna..
Z.kolei.E..Pisula.(1998).uzyskała.wyniki.świadczące.o.tym,.że.matki.dzieci.au-
tystycznych,.z.mózgowym.porażeniem.dziecięcym.oraz.z.upośledzeniem.umy-
słowym.o.zróżnicowanej.etiologii.cechuje.wyższy.poziom.pesymizmu.niż.matki.
dzieci.prawidłowo.rozwijających.się..

Analiza.wypowiedzi.rodziców.osób.niepełnosprawnych.pokazuje,.że.uczu-
ciem.najsilniej.związanym.z.myśleniem.o.przyszłości.dziecka.jest. lęk.(Szcze-
paniak,.2008)..Uczucie.to.sygnalizowało.ponad.46%.badanych.przez.E..Pisulę.
(1993). rodziców.dzieci. z. autyzmem. i. z. upośledzeniem.umysłowym..Rodzice.
dzieci.autystycznych.deklarowali,.że.przyszłość.jest.dla.nich.niejasna.i.boją.się.
uzależnienia. dziecka. od. obcych. ludzi..W. poprawę. zdrowia. dziecka. wierzyło.
40%. rodziców. dzieci. niepełnosprawnych. intelektualnie,. podczas. gdy. rodzice.
dzieci.z.autyzmem.nie.mieli.takiej.nadziei..Wraz.z.upływem.czasu.„coraz.wy-
raźniej. rodzice.odczuwają,.że. ich.dziecko.nigdy.nie.będzie.samodzielne. i.po-
zostanie. zależne.od.opieki. innych. ludzi..Zaczynają. sobie. zdawać. sprawę,. jak.
ograniczone.są.usługi.dostępne.dorosłym.z.upośledzeniem.umysłowym”.(Pisula,.
1998,.s..65)..Rodzice.lękają.się,.że.po.ich.śmierci.nie.znajdzie.się.zaufana.osoba,.
mogąca.opiekować.się.dzieckiem,.że.doświadczy.ono.osamotnienia,.odrzucenia,.
krzywdy.lub.wykorzystania.(Szczepaniak,.2008)..Niejednokrotnie.obawiają.się.
również,.że.niepełnosprawne.dziecko.stanie.się.ciężarem.dla.zdrowego.rodzeń-
stwa. (Pisula,. 1998)..W. świetle. tych.wypowiedzi.wydaje. się,. że. rodzice. osób.
z.niepełnosprawnością.nie.tylko.źle.oceniają.szanse.swoich.dzieci.na.dobre,.sa-
modzielne.funkcjonowanie.w.dorosłym.życiu,.ale.również.dostępne.im.formy.
pomocy. instytucjonalnej..Nie.wierzą,. że. ich.dorosłe. dziecko. znajdzie. opiekę,.
pracę,. swoje.miejsce.w. społeczeństwie. (Szczepaniak,. 2008)..Lęk.przed.przy-
szłością.pogłębia.fakt,.że.rodzice.nigdy.nie.mogą.być.pewni.czy.stosowane.przez.
nich.oddziaływania.rehabilitacyjne.są.środkiem.skutecznym.i.wystarczającym,.
aby.dziecko.mogło.„dobrze.żyć”.w.przyszłości..Im.starsze.dziecko,.tym.bardziej.
miejsce.nadziei.na.poprawę.zdrowia.zajmuje.lęk.przed.przyszłością.wiążący.się.
z.obawą,.że.oddziaływania.rehabilitacyjne.okażą.się.próżnym.trudem,.bo.i.tak.
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nie.zmienią.sytuacji.dziecka..Tego.rodzaju.niepewność.staje.się.źródłem.stresu,.
przeciążenia,. często. prowadzi. do. apatii,.wypalenia. sił. i. depresji. (Rola,. 1995;.
Pisula,.1998)..

W.kontekście.przytoczonych.badań.warto.zastanowić.się.nad.uczestnictwem.
rodziców.dzieci.niepełnosprawnych.w.ich.rehabilitacji..O.ile.nie.sposób.przece-
nić.wagi.włączenia.rodziców.w.proces.rehabilitacji.dla.rozwoju.dziecka,.o.tyle.
z.podnoszonym.przez.A..Twardowskiego.(2004).argumentem.dotyczącym.jego.
terapeutycznego.oddziaływania.na.rodziców.można.dyskutować..

Badania.E..Sokołowskiej.(1994,.1996).pokazują,.że.konieczność.prowadze-
nia. terapii. z.własnym.dzieckiem.wielu.matkom.nie. daje. satysfakcji. i.wymaga.
ciągłego.przezwyciężania.niepokoju..Porażka.w.pełnieniu.funkcji.terapeutki.jest.
trudna.do.pogodzenia.z.obrazem.siebie.jako.dobrej.matki,.co.może.prowadzić.nie.
tylko.do.rezygnacji.z.funkcji.terapeutki.własnego.dziecka,.ale.także.do.rezygna-
cji.z.funkcji.macierzyńskiej..W.tym.kontekście.twierdzenia.A..Twardowskiego,.
jakoby.udział.w.rehabilitacji.dziecka.obniżał.lęk.rodziców.i.sprzyjał.budowaniu.
więzi,.mogą.okazać.się.nadmiernie.optymistyczne.i.życzeniowe..Autorka.uzyska-
ła. dane. pozwalające. na.wyodrębnienie. trzech. grup.matek-terapeutek.własnego.
dziecka..Pierwsza.grupa.to.matki.skoncentrowane.na.zadaniu..Sumiennie.prze-
strzegają. one. rehabilitacyjnych. zaleceń. specjalistów,. ćwiczenia. usprawniają-
ce. traktują. jako.kolejny,.niezbędny.dla.prawidłowego.funkcjonowania.dziecka,.
zabieg. pielęgnacyjny,. płacz. i. opór. dziecka. przyjmując. jako. naturalną. reakcję..
Wydaje. się,. że. ta. grupa.matek.może.mieć. najdłuższą. przyszłościową.perspek-
tywę.czasową..Nie.oczekują.one.spektakularnych.efektów,.skłonne.są.odraczać.
gratyfikację.swoich.działań..W.ich.myśleniu.o.przyszłości.wciąż.dominuje.na-
dzieja,.dodająca.sił.do.zmagania.się.z.codziennymi.trudnościami..Grupa.druga.to.
matki.skoncentrowane.na.dziecku..Są.one.wysoce.empatyczne.wobec.własnych.
dzieci,. ich.bunt. i.płacz.w.trakcie.ćwiczeń.odbierają. jako.sygnał.doświadczanej.
krzywdy..Prowadzi.to.do.silnego.konfliktu.wewnętrznego:.z.jednej.strony.matki.
te.rozumieją.potrzebę.przeprowadzania.ćwiczeń.usprawniających,.z.drugiej.zaś.
–.odczuwają.silny.dyskomfort.związany.z.zadawaniem.bólu.i.obawą.przed.wy-
rządzeniem.dziecku.krzywdy..Konflikt.ten.skłania.je.do.wprowadzania.do.zabie-
gów.rehabilitacyjnych.elementów.łagodzących,.kojących,.sprzyjających.zarazem.
podtrzymaniu.więzi.rodzica.z.dzieckiem..Ostatnia.grupa.–.matki.skoncentrowane.
na.sobie.–.szczególnie.akcentuje.dyskomfort.związany.z.wychowaniem.i.rehabi-
litacją.niepełnosprawnego.dziecka..Wysiłek.związany.z.codziennymi.czynnościa-
mi. pielęgnacyjnymi. czy. rehabilitacyjnymi.może. powodować.u. nich. powstanie.
reakcji.obronnej,.jaką.jest.wycofanie.się.z.bliskiej.relacji.z.dzieckiem.odbieranym.
jako.główny.obiekt.stresu.i.dyskomfortu..Ta.grupa.matek.wydaje.się.szczególnie.
narażona.na.przeżywanie.lęku,.jak.również.na.szybkie.wypalenie.sił..

Futurystyczna. orientacja. temporalna. rodzica,. jak. również. przewaga. na-
dziei.nad. lękiem.wydają. się.być.ważnymi.czynnikami. sprzyjającymi.zaanga-
żowaniu.w.rehabilitację.dziecka..Według.Z..Zaleskiego. (1994,.1989),. twórcy.
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motywacyjnego.modelu.nadziei.i.lęku,.oba.te.uczucia.są.uzupełniającymi.się,.
komplementarnymi.wskaźnikami.postawy.wobec.przyszłości.i.traktować.je.na-
leży.jako.wzajemnie.powiązane..Ich.intensywność.może.być.różna.w.zależności.
od. cech. indywidualnych. i. sytuacji. życiowej. danej. osoby..Według. autora. po-
znawcza.reprezentacja.przyszłych.pozytywnych.wydarzeń.wywołuje.nadzieję,.
która.popycha.człowieka.do.działań.ukierunkowanych.na.osiągnięcie.zamierzo-
nego.celu..Z.kolei.negatywne.przewidywanie.przyszłych.zdarzeń.wywołuje.lęk.
przed.przyszłością,.który.może.prowadzić.albo.do.uruchomienia.mechanizmów.
zaradczych,.dzięki.którym.możliwe.będzie.podjęcie.działania.(co.z.kolei.prowa-
dzi.do.osłabienia.lęku.i.wzrostu.nadziei),.albo.do.uruchomienia.niedojrzałych.
mechanizmów.obronnych.i,.w.konsekwencji,.wzrostu.lęku.oraz.obniżenia.po-
ziomu.nadziei..

Przyjmując.koncepcje.żałoby.jako.punkt.wyjścia.do.rozmienia.psychologicz-
nej.sytuacji.rodziców.osób.z.zaburzeniami.rozwoju,.można.przypuszczać,.że.naj-
większy.przypływ.nadziei.i.motywacji.do.rehabilitacji.dziecka.będzie.występował.
w. fazie. zaprzeczania. rzeczywistości. i.wiary.w. cud..Rodzic,. kierując. się. prze-
konaniem,.że.ma.wpływ.na.los.dziecka,.poszukując.coraz.to.nowych,.lepszych.
specjalistów,. będzie. skrupulatnie. przestrzegał. zaleceń,. z. nadzieją,. że. informa-
cja.o.niepełnoprawności.dziecka.nie.potwierdzi.się,.że.można.jeszcze.odwrócić.
okrutny.los..Na.tym.etapie.może.jednak.szybko.dojść.do.wypalenia,.gdy.pomimo.
wkładanego.ogromnego.wysiłku,.efekty.rehabilitacji.nie.będą.widoczne..To.z.ko-
lei.sprzyjać.będzie.powstawaniu.lęku.przed.przyszłością,.jak.również.emocjonal-
nemu.odrzuceniu.dziecka..Dopiero.na.etapie.przystosowania.możliwe.stanie.się.
wzbudzenie.takiego.poziomu.nadziei,.który.będzie.sprzyjał.prowadzeniu.działań.
usprawniających.bez.względu.na.zauważalne.efekty..Mechanizmem.zaradczym,.
umożliwiającym.działanie.i.chroniącym.przed.lękiem.stanie.się.w.tym.przypad-
ku.pełna.akceptacja.dziecka,.z.wszystkimi. jego. trudnościami. i.ograniczeniami,.
jak.również.akceptacja.własnego.losu..Nawet. jeśli.efekty.rehabilitacji.nie.będą.
zauważalne,.rodzic.przyjmie.konieczność.jej.prowadzenia.jako.kolejny.element.
rodzinnych. rytuałów,. które. mają. na. celu. między. innymi. wzmocnienie. relacji.
z.dzieckiem..

Jeśli. spróbujemy. rozpatrywać. sytuację. rodziców. osób. niepełnosprawnych.
przez. pryzmat. modelu. chronicznego. smutku,. przypuszczać. należy,. że. poziom.
lęku.i.nadziei,.a.zarazem.zaangażowanie.w.oddziaływania.rehabilitacyjne.mogą.
pozostawać.w. ścisłym.związku. z. kolejnymi. etapami. rozwoju.dziecka..Zauwa-
żenie,.że.dziecko.nie.staje.się.coraz.bardziej.samodzielne,.nie.osiąga.zadań.roz-
wojowych,.przewidzianych.dla.danego.etapu,.powoduje.u.rodzica.okresowe.po-
głębienie.smutku.i.rozczarowania,.co.z.kolei.obniża.nadzieję.i.nasila.lęk.przed.
przyszłością..Im.więcej.takich.obserwacji.poczyni.rodzic,.im.więcej.doświadczy.
rozczarowań.i.bezradności,.tym.trudniej.będzie.mu.wzbudzić.nadzieję,.która.sta-
nie.się.czynnikiem.motywującym.do.przyszłych.oddziaływań.
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Zagadnienia. dotyczące. związku. orientacji. temporalnej. rodziców,. jak. rów-
nież.poziomu.doświadczanego.przez.nich. lęku.przed.przyszłością,.z.zaangażo-
waniem. w. oddziaływania. rehabilitacyjne. wymagają. weryfikacji. empirycznej..
W.tym.opracowaniu.pragnę.jedynie.zwrócić.uwagę.na.przydatność.motywacyj-
nego.modelu.nadziei.i.lęku.Z..Zaleskiego.dla.praktyki.oddziaływań.rehabilitacyj-
nych..W.opracowaniach.dotyczących.relacji.pomiędzy.specjalistami.a.rodzicami.
osób. niepełnosprawnych. coraz. częściej.wskazuje. się,. że. to.właśnie. specjaliści.
odpowiedzialni.są.za.jakość.tej.współpracy.(por..Kielin,.2003;.Kościelska,.1995,.
2004;.Szczepaniak,.2010)..Być.może.kolejnym.zagadnieniem,.na.jakie.powinni.
oni. zwrócić. uwagę,. angażując. rodziców.w. rehabilitację. ich. dziecka,. jest. treść.
doświadczanych. lęków,.poziom.nadziei. i. stopień.urealnienia.oczekiwań.wobec.
efektów.rehabilitacji.
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Sytuacja życiowa rodzeństwa  
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Streszczenie

Przedmiotem.prezentowanych.w.niniejszym.artykule.badań.było.określenie.sytuacji.życiowej.
adolescentów.i.młodych.dorosłych.posiadających.rodzeństwo.z.niepełnosprawnością.intelektualną..
W.badaniach.uwzględniono.perspektywę.zdrowych,.młodych.ludzi.oraz.ich.rodziców..Zastosowano.
metodę.wywiadu..Przebadano.25.osób.(16.rodziców.oraz.9.adolescentów).pochodzących.z.woje-
wództwa.łódzkiego..Rezultaty.badawcze.wyraźnie.wskazują.na.istnienie.zbliżonego.obrazu.życia.
rodzinnego.u.badanych.adolescentów.oraz.młodych.dorosłych.i.ich.rodziców..Podejmowane.próby.
zaprzeczania,.umniejszania.wpływu.niepełnosprawności.jednego.z.członków.rodziny.na.cały.sys-
tem.rodziny.przy.jednoczesnym.idealizowaniu.osoby.niepełnosprawnego.dziecka/rodzeństwa.mogą.
świadczyć.o.przejawianiu.przez.badane.rodziny.mechanizmów.obronnych.

Słowa kluczowe:.niepełnosprawność,.rodzeństwo,.adolescencja,.rodzina,.rozwój.

Wprowadzenie

Rozwój. refleksji. humanistycznej. obejmuje. coraz. to. nowe. obszary. relacji.
międzyludzkich.. Od. dawna. poziom. etyczny. cywilizacji. mierzono. stosunkiem.
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do. osób. chorych,. słabych,. niesamodzielnych.. Przychodzi. czas,. by. podjąć. opis.
oraz.badanie.obrazów.określających.nie.tylko.bezpośrednie.sprzężenie.zwrotne.
relacji.opiekun.–.podopieczny,.lecz.także.wszystko,.co.dzieje.się.w.bliższym.i.dal-
szym.otoczeniu.rdzenia.tematu.

Problematyka.rodzin.borykających.się.z.trudnościami.wynikającymi.z.nie-
pełnosprawności. dzieci. jest. szeroko. podejmowana. w. literaturze. przez. wielu.
badaczy.w.Polsce. i. za.granicą..Podnoszona. tematyka.najczęściej.dotyczy.za-
gadnień.związanych.z.funkcjonowaniem.dzieci.z.dysfunkcjami.oraz.rodziców.
znajdujących.się.w.specyficznej,.często.przekraczającej.ich.możliwości.adap-
tacyjne. sytuacji. życiowej.. Niewiele. natomiast. uwagi. poświęca. się. psycholo-
gicznemu.położeniu.pełnosprawnego.dziecka.w.rodzinie.z.niepełnosprawnym.
rodzeństwem..

Przyjmując.założenia.koncepcji.rodzin.M..Bowena.i.S..Minuchina,.zdrowe.
rodzeństwo.stanowi.jeden.z.elementów.systemu.rodzinnego,.który.jest.powiązany.
z.jego.wszystkimi.członkami.siecią.relacji.międzyludzkich.i.decyduje.o.jakości.
funkcjonowania.rodziny.(za:.Namysłowska,.2000)..Zatem.w.procesie.analizy.psy-
chologicznej.systemu.rodzinnego.koniecznością.jest.zwrócenie.uwagi.na.sytuację.
pełnosprawnego.rodzeństwa.dziecka.przewlekle.chorego.oraz.uwzględnianie.go.
w.planowaniu.działań.pomocowych..Fakt,.iż.powyższa.problematyka.nie.została.
jeszcze.w.sposób.dostateczny.zbadana.i.wyjaśniona.stanowił.inspirację.dla.auto-
rek.niniejszego.artykułu.

Obecność. choroby. przewlekłej. (niepełnosprawności). jednego. z. członków.
rodziny.zawsze.prowadzi.do.szeregu.zmian.w.systemie. rodzinnym,.zaburzając.
jego.homeostazę..Wzajemne.oddziaływania.zachodzące.między.rodziną.a.stanem.
zdrowia.jej.członków.pozwalają.na.wyodrębnienie.dwóch.głównych.kierunków.
badań..Pierwszy.kierunek.badań.dotyczy.określenia.roli.rodziny.w.genezie.i.roz-
woju.różnych.chorób..Przykład.wpływu.sytuacji.rodzinnej.na.stan.zdrowia.człon-
ków. rodziny. stanowią.wyniki. badań. empirycznych. dotyczące. etiologii. niektó-
rych.schorzeń.psychosomatycznych,.a.czasami.także.psychicznych..S..Miniuchin.
i.jego.współpracownicy.wykazali,.że.zaburzenia.w.procesie.komunikacji.między.
członkami.rodziny.pozostają.w.związku.z.nieskutecznością.leczenia.dzieci.cho-
rych.na.cukrzycę.(Miniuchin,.Rosman.i.Baker,.1978)..Udowodniono,.że.proble-
my.zdrowotne.nasilają.się,.gdy.zakłóceniu.ulegają.relacje.małżeńskie.(Rostow-
ska,.2001).

Natomiast.drugi.kierunek.badań.podejmuje.problematykę.związaną.z.wy-
jaśnieniem. znaczenia. wpływu. choroby. na. funkcjonowanie. rodziny.. Czynni-
kiem.decydującym.o.jakości.zmian.w.systemie.rodzinnym.jest.m.in..to,.kogo.
dotyczy.proces.chorobowy.–.dziecka,.matki.czy.ojca?.Kiedy.choruje.dziecko.
rodzice.doświadczają.silnego.stresu..Głównie.u.matek.jest.on.związany.przede.
wszystkim.z.lękiem.o.zdrowie.i.życie.dziecka.z.niepełnosprawnością,.ze.sta-
nami.napięcia.wywoływanymi.przez.niemożność.realizowania.swych.zarówno.
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osobistych,.jak.i.zawodowych.potrzeb,.z.ograniczeniami.wynikającymi.z.nad-
miaru. obowiązków,. a. także. z. zaistnienia. zaburzeń. w. przebiegu. cyklu. życia.
rodzinnego1.(Plencer,.2009)..Stres.rodziców.niepełnosprawnych.dzieci.zależy.
także.od.cech.samego.dziecka..Znaczenie.mają.tu:.osobowość,.poziom.moty-
wacji,.obecność.lub.brak.fizycznych.stygmatów,.zaburzeń.sensorycznych.i.mo-
torycznych,. problemów. zdrowotnych,. kondycji. psychicznej,. temperamentu,.
zachowań,.wieku,.płci,.kolejności.urodzenia.niepełnosprawnego.dziecka. (Fi-
sman,.Wolf,.Ellison,.Gillis,.Freeman,.Szatmari,.1996).

Rodzice.i.dziecko.dotknięte.niepełnosprawnością.to.nie.jedyne.osoby.w.ro-
dzinie,.które.doświadczają.stresu.oraz. trudności.psychicznych..Sytuacja. ta.wy-
wołuje.także.ogromne.napięcie.u.pełnosprawnego.rodzeństwa.dziecka.z.niepeł-
nosprawnością..Ma.ono.bowiem.częściej.niż.w.innych.rodzinach.częsty.kontakt.
z.bólem,.rozpaczą,.bezradnością.czy.problemami.różnej.natury.(Morrison,.1997)..
Wzrastająca.liczba.zachowań.opiekuńczych.ze.strony.matki.kierowanych.do.cho-
rego. przewlekle. dziecka. powoduje,. że. potrzeby.męża. i. pozostałych. dzieci. nie.
zostają.w.pełni.zaspokajane..W.konsekwencji.budzi.to.stany.niezadowolenia,.na-
pięcia,.zazdrości.oraz.rywalizacji.między.rodzeństwem.

Specyfika funkcjonowania zdrowego rodzeństwa 
osób niepełnosprawnych

W. literaturze. przedmiotu. można. wyodrębnić. zasadniczo. dwa. podejścia.
do.sytuacji.życia.i.warunków.rozwoju.pełnosprawnego.dziecka.w.rodzinie.z.nie-
pełnosprawnym.rodzeństwem..

Niektórzy.badacze.wskazują,.że.fakt.posiadania.niepełnosprawnego.rodzeń-
stwa. jest. czynnikiem. stymulującym. rozwój. zdrowego. rodzeństwa.. Umożliwia.
on.bowiem,.poprzez.specyficzne.doświadczenia.życiowe,.nabycie.umiejętności.
i.kompetencji.niedostępnych.dla.osób.żyjących.w.rodzinach.bez.osób.z.niepeł-
nosprawnością.. Niektórzy. zdrowi. bracia. lub. siostry. stają. się. bardziej. dojrzali.
pod.względem.społecznym,.wrażliwi.na.potrzeby. innych,.bardziej. samodzielni.
oraz.deklarujący.akceptację.i.zrozumienie.dla.odmienności.(Pisula,.2007;.Żyta,.
2009).. Ilustrację. mogą. stanowić. słowa. 10-letniej. dziewczynki,. która. co. wie-
czór.gotowała.obiad.dla.całej. rodziny:.„Nie. sądzę,. żeby.ktokolwiek.oczekiwał.
ode.mnie,.żebym.to.robiła,.ale.jeśli.raz.zrobisz.coś.takiego,.to.już.się.będą.tego.

1.Badacze.wskazują,.że.w.przypadku.rodzin.z.dzieckiem.niepełnosprawnym.może.nie.nastąpić.
piąta.faza.cyklu.rodzinnego,.tj..faza.postprenatalna..Ma.ona.miejsce.w.czasie,.gdy.dzieci.usamo-
dzielniają.się..Niepełnosprawność.dziecka.może.skutkować.przejściem.z.fazy.czwartej.cyklu.życia.
rodzinnego,.tj..ustabilizowanej.struktury.i.czynnego.rodzicielstwa.do.fazy.schyłkowej,.charaktery-
zującej.się.okresem.emerytalnym.rodziców,.a.kończącej.się.ich.śmiercią.(Leszkowicz-Baczyńska,.
1999).
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po.tobie.spodziewać.[…]..Prawdopodobnie.byłam.znacznie.bardziej.dojrzała,.ma-
jąc.9–10.lat,.niż.inni.w.tym.wieku..Przejawiało.się.to.w.pilnowaniu.zadanych.lek-
cji,.praniu,.prasowaniu,.otwieraniu.własnego.konta.w.banku….Mama.po.prostu.
nie.miała.na.to.czasu”.(Rodger,.Tooth,.2004,.s..59).

Jak.wynika. z. badań,. efekty. i. jakość. relacji. zachodzących.między. rodzeń-
stwem.stanowią. istotny.czynnik.warunkujący.wybór.przyjaciół.w.okresie.mło-
dości,.a.w.dalszej.perspektywie.partnerów.życiowych..Na.uwagę.zasługują.wy-
niki.badań.dowodzące.tego,.że.zdrowe.rodzeństwo.niepełnosprawnych.dzieci.nie.
uwzględnia.możliwości.stworzenia.związku.z.osobą.o.negatywnych.postawach.
wobec.zjawiska.niepełnosprawności..Ważny.z.punktu.widzenia.psychologii.roz-
woju. człowieka. jest. także. proces. kształtowania. tożsamości,. który. częściowo.
determinuje. posiadanie. niepełnosprawnego. rodzeństwa.. Porównania. z. tymże.
rodzeństwem.wspierają.indywidualność.oraz.autonomię.pełnosprawnego.adole-
scenta.(Ley,.2004).

Dokonując.przeglądu.literatury,.można.także.odnaleźć.liczne.badania.wska-
zujące.na.niedostosowanie. rodzeństwa.dzieci.z.niepełnosprawnością. (Cuskelly,.
1999;.Sharpe,.Rossiter,.2002;Vermaes,.Susante,.Bakel,.2012).

Rodzeństwo.w.normie.rozwojowej.często.odczuwa,.że.rodzice.(głównie.mat-
ki).są.nadopiekuńczy.wobec.chorego.brata.czy.siostry.(poświęcają.mu.więcej.czasu.
i.uwagi,.dają.prezenty),.a.także.zbyt.pobłażliwi.(np..brak.wymagań)..Ograniczony.
czas.na.wspólne.bycie.ze.sobą.na.rzecz.czynności.opiekuńczych.wykonywanych.
przy.dziecku.z.dysfunkcją.w.zakresie.sfery.intelektualnej,.niedostrzeganie.przez.
rodziców.wkładu.pracy.w.opiekę.nad.niepełnosprawnym.rodzeństwem.oraz.zapo-
minanie.o.potrzebach.zdrowego.rodzeństwa.to.tylko.niektóre.powody.skutkujące.
poczuciem.zaniedbania.zdrowego.rodzeństwa.w.normie.rozwojowej.przez.rodzi-
ców.. Długotrwały. stan. ignorowania. zdrowego. rodzeństwa. może. ukształtować.
u.niego.przekonanie.o.uprzywilejowanej.pozycji.niepełnosprawnego.brata/siostry,.
a.tym.samym.o.swej.mniejszej.wartości.w.oczach.rodziców..W.efekcie.powyższe-
go.pełnosprawne.dziecko.może.obrażać.się.na.rodziców.i.chore.rodzeństwo.przy.
jednoczesnym.poczuciu.winy.oraz.niepokoju.o.los.wszystkich.członków.rodziny.
(Bronfman,.Campis,.Koocher,.1998)..Kolejną.z.przyczyn.przeżywanego.napięcia.
przez.zdrowe.rodzeństwo.może.stanowić.także.brak.rozmów.z.rodzicami.na.temat.
choroby. i. szczerego.wyrażania. uczuć. przeżywanych.w. związku. z. nią. (Clarke,.
Davies,.Jenney,.Glaser,.Eiser,.2005)..

U.pełnosprawnego.rodzeństwa.w.wyniku.minimalizowania.swoich.potrzeb.
mogą.występować.napady.gniewu.ukierunkowane.na.niepełnosprawnego.brata.
lub.siostrę..Często.skutkuje.to.karą.ze.strony.rodziców..Obawa.przed.ostrą.reakcją.
rodziców.może.prowadzić.do.prób.zagłuszania.swej.złości,.do.zachowań,.które.
nie.należą.do.konstruktywnych.sposobów.radzenia.sobie.z.emocjami..W.dalszej.
perspektywie.rozwojowej.pełnosprawne.rodzeństwo.może.zagłuszać.inne.emocje,.
także.te.przyjemne..Brak.umiejętności.prawidłowego.wyrażania.emocji.oraz.na-
bycie.swej.wyższości.w.kwestii.zdrowia,.siły.i.możliwości.intelektualnych.nad.
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niepełnosprawnym.rodzeństwem.u.pewnej.części.rodzeństwa.wywołuje.poczucie.
winy,.którego.konsekwencje.mogą.być.dwojakiego. rodzaju..Rodzeństwo.może.
przyjąć.postawę.altruistyczną.i.w.pełni.angażować.się.w.pomoc.niepełnosprawne-
mu.bratu.czy.siostrze.bądź.przeciwnie,.można.zaobserwować.u.niego.zachowania.
mające. na. celu. odizolowanie. się. od. problemu. niepełnosprawnego. rodzeństwa..
Ponadto. pełnosprawne. dzieci. muszą. radzić. sobie. ze. specyfiką. macierzyństwa.
i. ojcostwa.występującą.w. rodzinach. z. dzieckiem. znajdującym. się. poza. normą.
rozwojową,.ze.zmianami.zachodzącymi.w.rodzicach,.w.ich.relacjach.małżeńskich.
i.rodzicielskich,.co.bywa.zbyt.dużym.obciążeniem.dla.możliwości.adaptacyjnych.
dorastających.jednostek.(Barlow,.Ellard,.2006).

Obecność.w.rodzinie.niepełnosprawnego.dziecka.wiąże.się.również.z.wystę-
powaniem.dwóch.zjawisk.dotyczących.pełnienia.ról.przez.rodzeństwo.w.normie.
rozwojowej,.tj..poszerzenia ról oraz.pomieszania ról.

Zjawisko. poszerzenia ról. odnosi. się. do. sytuacji,. kiedy. rodzice. oczekują.
od.zdrowego. rodzeństwa. towarzyszenia.choremu.przewlekle.bratu.czy.siostrze.
w.wielu.sferach.aktywności,.jak.np..w.zabawie,.w.nauce,.w.wychowaniu.czy.na-
wet.w.czynnościach.pielęgnacyjnych..Jak.wynika.z.badań.głównie.dziewczynki.
są.zbytnio.angażowane.w.opiekę.i.prace.domowe.(Eiser,.2003)..Zaangażowanie.
wiąże.się.z.współodpowiedzialnością.za.to,.co.dzieje.się.w.rodzinie.i.pełnieniem.
obowiązków.

Natomiast.zjawisko.pomieszania ról.występuje.w.sytuacji,.gdy.młodsze.ro-
dzeństwo. (w.normie. rozwojowej).wchodzi.w. rolę. starszego,. które. ze.względu.
na.ograniczenia.spowodowane.niepełnosprawnością.nie.jest.w.stanie.wykonywać.
przypisanych.mu.obowiązków..Tego.rodzaju.warunki.rozwoju.powodują.u.zdro-
wego.dziecka.stan.niepokoju,.frustracji.oraz.napięcia..Warto.zaznaczyć,.że.swe.
role.zdrowe.rodzeństwo.pełni.przez.całe.życie.i.od.najmłodszych.lat.funkcjonuje.
z.poczuciem.odpowiedzialności.za.los.drugiej.osoby.(Ley,.2004).

W.obliczu.skumulowania.dużej.liczby.obowiązków.dobrostan.zdrowego.ro-
dzeństwa.zostaje.zagrożony..Stwierdzono,.że.osoby.znajdujące.się.w.tego.typu.
sytuacji.charakteryzują.się.wyższym.poziomem.lęku,.mają. tendencję.do.wyco-
fywania. się. z. kontaktów. interpersonalnych,. a. także. są. bardziej. depresyjne. niż.
rodzeństwo.osób.rozwijających.się.prawidłowo.(Fisman.i. in.,.2000)..Matki.za-
uważają.u.tych.dzieci.więcej.problemów.w.zachowaniu.oraz.spostrzegają.je.jako.
mniej. skłonne. do. zachowań. prospołecznych. niż.matki. dzieci,. których. rodzeń-
stwo.jest.zdrowe.(Hastings,.2004)..Ogólny.wniosek.z.przeprowadzonych.w.tym.
obszarze.badań.pozwala.twierdzić,.że.będące.w.normie.rozwojowej.rodzeństwo.
niepełnosprawnych. dzieci. charakteryzuje. się. wyższym. ryzykiem. wystąpienia.
problemów.natury.adaptacyjnej,. zaburzeń.emocjonalnych.oraz. trudności.w.na-
wiązywaniu.prawidłowych.relacji.z.rówieśnikami..

W.związku.z.odmiennością.funkcjonowania.zdrowego.rodzeństwa.w.rodzi-
nie.z.dzieckiem.z.niepełnosprawnością.w.porównaniu.z.rodzinami,.w.których.
wszyscy.członkowie.są.pełnosprawni.powstaje.pytanie.o.ocenę.sytuacji.rozwoju.
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adolescentów.w.normie.rozwojowej..Intensywne.przemiany,.które.dotyczą.ado-
lescentów.obejmują.większość.procesów.rozwoju,.tj..biologicznych,.psycholo-
gicznych. i. społecznych.. Dynamiczne. zmiany. natury. fizjologicznej. wpływają.
na.stan.emocjonalny.młodzieży,.którą.naturalnie.w.tym.wieku.cechuje.labilność.
emocjonalna..W. sytuacji,. gdy. ktoś.wygłasza. niekorzystne. komentarze. kiero-
wane.w.stronę.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną,.młodzi.ludzie.mogą.
odbierać.zaistniałe.zdarzenie.jako.atak.na.ich.samych.i.silnie.reagować.emocjo-
nalnie..Zmiany.w.aspekcie.poznawczym.umożliwiające.z.kolei.myślenie.abs-
trakcyjne.i.analityczne.pozwalają.na.podejmowanie.refleksji.oraz.autorefleksji..
W.efekcie.powyższego.zdrowe.rodzeństwo.zaczyna.niepokoić.się.o.stan.swoje-
go.zdrowia.i.o.potencjalne.zaburzenia,.które.mogą.wystąpić..Wraz.z.dojrzewa-
niem.pojawia.się.bowiem.strach.przed.możliwymi.obciążeniami.genetycznymi..
W.percepcji.rówieśników.pełnosprawni.adolescenci.wychowywani.w.rodzinach.
z.niepełnosprawnym. rodzeństwem.są.opisywani. jako.osoby.wrażliwe. (szcze-
gólnie.na.kwestie.niepełnosprawności),. chwiejne.emocjonalnie,. samokrytycz-
ne.i.przejawiające.wysoki.poziom.gotowości.do.niesienia.pomocy.innym.(Bo-
rzyszkowska,.1998).

Problem badawczy i pytania badawcze

Przedmiotem.podjętych.badań.była.próba.określenia.sytuacji.życiowej.ado-
lescentów. i.młodych.dorosłych. (N.=.23,4. lata),.wychowywanych.w. rodzinach.
z.rodzeństwem.z.niepełnosprawnością.intelektualną.(N.=.22.lata)..Przedstawione.
w. niniejszym. artykule. rezultaty. badawcze. są. efektem.oceny. sytuacji. życiowej.
badanych.zdrowych.adolescentów.oraz.młodych.dorosłych.zarówno.z.ich.własnej.
perspektywy,.jak.i.perspektywy.ich.rodziców.

Na.podstawie.nakreślonego.przedmiotu.i.celu.eksploracji.sformułowano.na-
stępujące.pytania.badawcze:

Jak.badane.rodzeństwo.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.percypuje.
własne.funkcjonowanie.i.warunki.rozwoju?.

Jak.sytuację.życiową.pełnosprawnego.rodzeństwa.osób.z.niepełnosprawno-
ścią.intelektualną.postrzegają.ich.rodzice?

Problematykę.badawczą.doprecyzowano.poprzez.pytania.szczegółowe:
1..Jakie.specyficzne.ograniczenia swej.sytuacji.życiowej.dostrzegają.badane.

rodzeństwa,.a.jakie.ograniczenia.owej.sytuacji.swych.pełnosprawnych.dzieci.do-
strzegają.rodzice?.

2..Jak.wyglądają.relacje.w.rodzinie.z.osobą.niepełnosprawną.intelektualnie.
w.percepcji.badanych.pełnosprawnych.dzieci.i.ich.rodziców?

3..Jaką. rolę.w. rodzinie,.w.ocenie.własnej. i. rodziców,.pełnią.badani.bracia.
i.siostry?
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4..Jak.badane.osoby.oceniają.swoje.funkcjonowanie.emocjonalne,.a.jak.po-
strzegają.je.rodzice?.

5..Jak.badani.spostrzegają.własne.funkcjonowanie.społeczne,.a.jak.oceniają.
je.rodzice?

6..Jakie.oczekiwania.i.plany.mają.względem.swych.pełnosprawnych.dzieci.
rodzice.i.jak.odnoszą.się.one.do.planów.dzieci?

Metoda

Uwzględniając.specyfikę.określonego.przedmiotu.i.celu.badań,.przyjęto.per-
spektywę.badań. jakościowych,. z.podejściem.opartym.na.prezentacji. poglądów.
badanych.osób..Opracowano.autorskie.kwestionariusze.wywiadu,.przeznaczone.
osobno.dla.pełnosprawnego.rodzeństwa.i.rodziców/opiekunów.

Metoda.wywiadu.wykorzystana.została.do.zbadania.subiektywnego.postrze-
gania.własnej.sytuacji.życiowej.przez.osoby.posiadające.rodzeństwo.z.niepełno-
sprawnością. intelektualną. oraz. percypowania. tej. sytuacji. przez. rodziców. tych.
osób..Na.potrzeby.poniższej.pracy.dokonano.modyfikacji.dyspozycji.do.wywia-
du2.autorstwa.W..Hackenberg.(1992,.s..196–199)..Dyspozycje.do.wywiadu.z.ro-
dzeństwem.podzielone.zostały.na.sześć.kategorii.oznaczonych.literami.od.A.do.F.
i.odnosiły.się.do:

–.stosunku.do.niepełnosprawnego.rodzeństwa.(A),
–.przeszłości.(B),
–.instytucjonalizacji.(C),
–.przyszłości.(D),
–.otoczenia.społecznego.(E),
–.własnej.organizacji.życia.(F)..
W.celu.dostosowania.metody.uzyskiwania.danych.do.interesujących.autorki.

obszarów.funkcjonowania.pełnosprawnego.rodzeństwa.oraz.kryteriów.doboru.
grupy.badawczej,.pominięto.w.całości.jedną.kategorię.dyspozycji,.a.mianowi-
cie.instytucjonalizację.–.odnoszącą.się.do.kwestii.umieszczenia.osoby.z.niepeł-
nosprawnością. intelektualną.w. instytucji. opiekuńczo-wychowawczej..Dodano.
natomiast.dyspozycję.odnoszącą.się.do.otrzymywanego.przez.rodzeństwo.peł-
nosprawne. potencjalnego.wsparcia. ze. strony. specjalistycznych. instytucji,. np..
poradnie. rehabilitacyjne..Każdej.kategorii.przyporządkowano.pytania.o.więk-
szej.szczegółowości.–.w.sumie.sformułowano.28.dyspozycji.oraz.jedno.pytanie.
otwarte,.umożliwiające.uzupełnienie.wypowiedzi.przez.badanych.(Aneks.1)..

Część.kwestionariusza.wywiadu.przeznaczona.dla.rodziców/opiekunów.była.
podzielona.na.siedem.obszarów,.ponumerowanych.cyframi.od.1.do.7.oraz.jedno.

2.Dyspozycje.do.wywiadu.–.sformułowane.problemy,.które.stanowią.tematy.rozmowy.bada-
cza.z.osobą.badaną.
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pytanie.otwarte.umożliwiające.wyrażenie.kwestii.nieporuszonych.w.wywiadzie,.
a.istotnych.dla.badanego..Każdemu.obszarowi.przyporządkowane.zostało.pytanie.
bądź.pytania. z.określonej.dziedziny..Wersja.wywiadu.według.W. . Hackenberg.
(1992).wzbogacona.została.o.kwestie.istotne.dla.prowadzonych.badań.–.dodano.
dyspozycję.odnośnie.do.oceny.relacji.między.rodzeństwem.oraz.kwestii.informo-
wania.pełnosprawnego.dziecka.o.zagadnieniu.niepełnosprawności.intelektualnej.
(Aneks.2).

Charakterystyka badanej grupy

Podstawowe.informacje.odnośnie.do.grupy.badawczej.uzyskano.przy.wyko-
rzystaniu.autorskich. Inwentarzy.osobowych.dla. rodzeństwa. i. rodziców/opieku-
nów.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.

W.badaniach.wzięło.udział.9.rodzin.(100%).posiadających.minimum.jed-
no.dziecko.pełnosprawne.i. jedno.z.niepełnosprawnością.intelektualną..Metodę.
wywiadu.zastosowano.wobec.16.rodziców.(100%),.w.tym.50%.matek.i.50%.oj-
ców. oraz. 9. osób. (100%). będących. rodzeństwem. osób. z. niepełnosprawnością.
intelektualną..Wśród.badanych.stanowiących.grupę.rodzeństwa.osób.niepełno-
sprawnych.było.67%.sióstr.i.33%.braci..Badane.rodziny.w.większości.cechowała.
struktura.pełna.(89%)..Jedna.z.rodzin.była.monoparentalną.(11%)..W.przypadku.
78%. rodzin.wywiadu. udzielili. oboje. rodzice,.w. pozostałych. rodzinach. (22%).
badaniu.poddał.się.tylko.jeden.z.rodziców.

Wśród.badanych.rodzin.67%.zamieszkiwało.na.terenie.miasta.(do.25.tys..
mieszkańców),. a. 33%.na. terenach.wiejskich..Średni.wiek. rodziców.wynosił.
55.lat,.w.tym.matek.=.54,4.lat,.a.ojców.=.55,3.lata.(rozpiętość.wieku.badanych.
rodziców.wahała. się.w.granicach. od. 48. do. 61. lat)..Wykształcenie. rodziców.
objętych.wywiadem.deklarowane.było.na.poziomie.od.podstawowego.do.wyż-
szego..Wykształcenie. podstawowe. zadeklarowało. 25%. rodziców..Wykształ-
cenie.na.poziomie.zawodowym.podało.31%.osób..Wśród.badanych.rodziców.
38%.posiadało.wykształcenie.średnie,.a. jedna.matka.potwierdziła.posiadanie.
wykształcenia. na. poziomie. wyższym. (6%).. Pracę. zarobkową. podejmowało.
75%.rodziców..Posiadane.warunki.bytowe.81%.rodziców.określiło.jako.prze-
ciętne,. zaś. 19%. rodziców. określiło. posiadane. zasoby. na. poziomie. dobrym..
Żaden.z.rodziców.nie.ocenił.swojej.sytuacji.bytowej.jako.bardzo.dobrej,.złej.
ani.bardzo.złej..

Najczęściej.w.objętych. badaniami. rodzinach. było. po. dwoje. dzieci. (67%),.
rzadziej. troje.(22%),.a.w.jednej. tylko.rodzinie. liczba.dzieci.wynosiła.4.(11%)..
Wszystkie.badane.rodziny.zadeklarowały.posiadanie.wyłącznie.jednego.dziecka.
z.niepełnosprawnością. intelektualną..Stopień.niepełnosprawności. intelektualnej.
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dzieci.określony.jako.lekki.cechował.45%.badanych.(4.osoby),.umiarkowany.do-
tyczył.22%.(2.osoby),.zaś.głęboki.33%.badanych.(3.osoby)..Wśród.osób.z.niepeł-
nosprawnością.było.44%.kobiet.i.56%.mężczyzn..Średni.wiek.osób.z.niepełno-
sprawnością.intelektualną.wynosił.22.lata.(od.18.do.28.lat)..

Wśród.uczestniczącej.w.badaniach.pełnosprawnej.młodzieży.i.młodych.do-
rosłych.było.67%.kobiet.i.33%.mężczyzn.o.średniej.wieku.23,4.lata.(przedział.
wieku.od.20.do.25.roku.życia)..Wszyscy.badani.uczęszczali.do.szkół..Wykony-
wanie.pracy.zarobkowej.deklarowało.44%.badanych,.pozostali.nie.byli.aktywni.
zarobkowo.(56%)..Wszyscy.objęci.badaniem.pełnosprawni.adolescenci.i.młodzi.
dorośli.potrafili.określić.stopień.niepełnosprawności.swego.rodzeństwa..

Przebieg badań

Prowadzenie.badań.nad.grupą. rodzinną.należy.do. jednych.z. trudniejszych.
zadań.badawczych..W.rodzinie.bowiem.występują.intensywne.stosunki.społeczne.
oraz. zbiegają. się. tu.wielostronne. oddziaływania,.wyzwalające. skomplikowane.
uczucia. i.postawy.. Jednakże.główne.źródło. trudności. stanowi. intymny.charak-
ter.stosunków.rodzinnych,.które.nie.poddają.się.często.obserwacji.zewnętrznej,.
a. członkowie. rodziny.mogą. zdradzać. niechęć. przed. ujawnianiem. prywatnych,.
czasami.wstydliwych.spraw.związanych.z.ich.życiem.rodzinnym..Odnosząc.się.
empirycznie.do.skomplikowanych.procesów.życia.rodzinnego,.przyjęto.podejście.
jakościowe.

Ze.względu.na.jakościowy.charakter.badań.oraz.specyfikę.problemu.badaw-
czego.zdecydowano.o.zastosowaniu.celowego.doboru.do.próby.badawczej..Z.ba-
danymi.rodzinami.nawiązano.kontakt.przez.Warsztaty.Terapii.Zajęciowej.odby-
wające.się.na.terenie.Ozorkowa.

Podstawowe.kryterium.doboru.grupy.pełnosprawnych.młodych.ludzi.stano-
wił.fakt.posiadania.rodzeństwa.z.niepełnosprawnością.intelektualną.przez.osoby.
pełnosprawne,.mieszczące.się.w.przedziale.wiekowym.od.16.do.25.lat,.czyli.bę-
dące.w.okresie.adolescencji.lub.wczesnej.dorosłości..Osoby.objęte.badaniem.po-
winny.zamieszkiwać.wspólnie.z.niepełnosprawnym.rodzeństwem.oraz.rodzicami.
(obojgiem.lub.jednym.z.nich)..Rodzeństwo.z.niepełnosprawnością.intelektualną.
mogło.być.starsze.lub.młodsze.od.badanych.sióstr,.braci.o.5.lat..Wskazanie.mak-
symalnej. różnicy.wieku.pomiędzy.rodzeństwem.miało.pozwolić.na.wyłonienie.
grupy,.która.na.podstawie.wniosków.z.dotychczasowo.prowadzonych.badań.ce-
chuje.się.najszerszym.zakresem.trudności.natury.emocjonalnej.i.psychospołecz-
nej.wśród.rodzeństwa.osób.niepełnosprawnych..

Badania.przeprowadzono.w.okresie.od.stycznia.do.marca.2011.r.,.na.terenie.
gminy.Ozorków.położonej.w.województwie.łódzkim..Wywiady.z.poszczególny-
mi. członkami. rodziny.miały. charakter. indywidualny,. a. ich. efekty. objęte. były.
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tajemnicą.–.badani.nie.znali.odpowiedzi.pozostałych.domowników..Ze.względu.
na.specyfikę.podejmowanego.tematu.oraz.zakres.badań,.każdej.rodzinie.poświę-
cono.minimum.dwa.spotkania.o.łącznym.czasie.trwania.średnio.6.godzin.

Wyniki badań i dyskusja nad znaczeniem wyników

Bazując.na.uzyskanych.odpowiedziach.można.skłonić.się.ku.stwierdzeniu,.
iż. poddane. badaniu. rodziny. z. dzieckiem. z. niepełnosprawnością. intelektualną.
w.większości.pozytywnie.oceniały.swoją.sytuację.życiową..Pełnosprawni.człon-
kowie.tych.rodzin.(rodzice,.dzieci).nie.wskazywali.niepełnosprawności.intelektu-
alnej.członka.rodziny.jako.czynnika.mającego.istotny,.negatywny.wpływ.na.ich.
funkcjonowanie.

System rodzinny z niepełnosprawnością w tle

Znacząca.większość.badanych.rodziców.uznała.za.satysfakcjonujący.poziom.
funkcjonowania.psychospołecznego.swych.dzieci,.zarówno.z.niepełnosprawno-
ścią.intelektualną,.jak.i.będących.w.normie.intelektualnej..Matki.i.ojcowie,.naj-
częściej.osamotnieni.w.opiece.nad.niepełnosprawnym.dzieckiem,.nie. zgłaszali.
większych.trudności.w.zakresie.wychowywania.dzieci,.motywując.ów.stan.po-
siadanymi.kompetencjami.własnymi..

Rodzice.deklarowali,.że.nie.odczuli.jakoby.niepełnosprawność.intelektualna.
dziecka.znacząco.zmieniła.ich.zapatrywanie.na.siebie,.swoje.poglądy,.zaintereso-
wania,.plany.życiowe.czy.też.jakość.relacji.z.współmałżonkiem,.dzieckiem.peł-
nosprawnym.oraz.dalszą.rodziną..

Rodzice.pozytywnie.oceniali.wiedzę.swoich.dzieci.w.temacie.niepełnospraw-
ności.intelektualnej,.nie.przejawiali.obaw.o.rozwój.i.funkcjonowanie.pełnospraw-
nych.synów/córek..W.większości.nie.dostrzegali.również.wpływu.niepełnospraw-
nego.dziecka.na.jakość.ich.relacji.z.jego.bratem/siostrą,.które.rozpatrywali.jako.
pozytywne,. pomimo. lekkiego. „ochłodzenia”.w. związku. z.wkroczeniem.dzieci.
w.okres.adolescencji.

Większość.badanej.młodzieży.i.młodych.dorosłych.miała.o.sobie.dobre.zda-
nie,. uważała,. że. jest. lubiana. przez. swoje. niepełnosprawne. rodzeństwo..Osoby.
badane.nie.zgłaszały.posiadania.stałych.obowiązków.przy.niepełnosprawnym.ro-
dzeństwie.oraz.sprecyzowanych.przez.rodziców.oczekiwań.względem.ich.posta-
wy.i.działań.na.rzecz.brata/siostry.z.niepełnosprawnością.intelektualną.

Badani.bracia.i.siostry.osób.niepełnosprawnych.czuli.się.silnie.związani.z.ro-
dziną,.pomimo.to.deklarowali.potrzebę.oddzielenia.się.od.spraw.z.nią.związanych.
poprzez.kontakty.z.przyjaciółmi,.znajomymi..Nie.podejmowali.się.zatem.działań.
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mających. na. celu. zapoznanie. szerszego. grona. osób. z. tematem.niepełnospraw-
ności.intelektualnej,.nie.rozpoczynali.rozmów.na.ten.temat.ani.nie.uczestniczyli.
w.spotkaniach.koleżeńskich.wspólnie.z.niepełnosprawnym.rodzeństwem,.które.
jako.osoby.oceniali.jednak.głównie.w.kategoriach.pozytywnych.

Badani.postrzegali.siebie.jako.względnie.zorientowanych.w.tematyce.niepeł-
nosprawności.intelektualnej,.nie.zgłaszając.przy.tym.chęci.do.pogłębiania.swej.
wiedzy..Informacje.odnośnie.do.stanu.brata/siostry.mogli.pozyskiwać.od.rodzi-
ców.(częściej.od.matki),.ale.nie.czynili.tego.często..Niechęć.do.zgłębiania.zagad-
nienia.potencjalnych.obciążeń.genetycznych,.brak.rozeznania.w.poglądach.naj-
bliższego.otoczenia.odnośnie.do.kwestii.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.
oraz.wyraźne.próby.odseparowania.życia.towarzyskiego.od.rodzinnego.skłaniają.
do.stwierdzenia,.że.u.badanych.problem.niepełnosprawności.tylko.pozornie.nie.
istnieje..Potwierdzeniem.dla.tej.tezy.może.być.również.wyrażony.przez.badanych.
negatywny. stosunek.wobec.niepełnosprawności.w.ogóle,. brak. zainteresowania.
działalnością.na.rzecz.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.oraz.nieumiejęt-
ność.wskazania.na.cenne.dla.osobistego. rozwoju.doświadczenia,. zgromadzone.
w.wyniku.wspólnego.życia.z.osobą.niepełnosprawną.

Szczególną.trudność.dla.badanego.rodzeństwa,.jak.i.badanych.rodziców.sta-
nowiło.ustosunkowanie.się.do.niepełnosprawności.w.ogóle,.odnalezienia.w.niej.
sensu,.wartości,.pomimo.że.w.odniesieniu.do.swego.rodzeństwa/dzieci.z.niepeł-
nosprawnością.intelektualną.potrafili.oni.wskazywać.na.liczne.pozytywy..Pyta-
nie.o. rozumienie,. rozpatrywanie.pojęcia.niepełnosprawność.zdziwiło.badanych.
rodziców..Część.matek.i.ojców.stawiała.opór.przed.podjęciem.się.owej.defini-
cyjnej.próby,.to.głównie.ci.rodzice.opisywali.niepełnosprawność.na.wzór.teore-
tyków,.specjalistów.podejmujących.temat.niepełnosprawności..Przykładem.takiej.
charakterystyki.może.być.następujące.zdanie:.Niepełnosprawność to zaburzenie 
sprawności umysłowej, pewne dysfunkcje, odbieganie od norm intelektualnych, 
ale także zaburzona sprawność fizyczna.(kobieta,.lat.54).

Inna.grupa.matek. i. ojców.niepełnosprawność. łączyła. z. pojęciem.choroby..
Rodzice.kładli.wyraźny.akcent.na.nieprzewidywalność.i.okrucieństwo.losu:.Nie-
pełnosprawność to choroba, która nie wybiera.(kobieta,.lat.57);.Niepełnospraw-
ność to choroba i niesprawiedliwie, że dotyka dziecko.(mężczyzna,.lat.58); Nie-
pełnosprawność to los człowieka, na który nie bardzo mamy wpływ.(mężczyzna,.
lat.50).

Niektórzy.rodzice.pojęcie.niepełnosprawności.opisywali.poprzez.jej.poten-
cjalnie.negatywne.skutki..Przykładem.może.być.wypowiedź.jednej.z.matek,.która.
odniosła.się.do.społecznego.wymiaru.szeroko.pojmowanej.niepełnosprawności:.
Niepełnosprawność to wykluczenie z normalnego życia.(kobieta,.lat.61).

Jeszcze.inne.ujęcia.niepełnosprawności.kumulowały.w.sobie.spojrzenie.pesy-
mistyczne,.naznaczone.jednak.dozą.optymizmu..Czynione.definicje.wskazywały.
na.liczne.obciążenia,.trudności.wynikające.z.niepełnosprawności,.ale.i.ich.wartość.
w.procesie.określania.swojego.„ja”:.Niepełnosprawność to ogromne nieszczęście, 
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wymaga silnego charakteru, aby sprostać tym trudnościom.(mężczyzna,.lat.56); 
Niepełnosprawność to nieszczęście a jednocześnie wyzwanie w kształtowaniu 
własnej osobowości i postawy życiowej.(kobieta,.lat.56).

Relacje rodzinne z i w perspektywie

Rodzice.pozytywnie.postrzegali.relacje.między.swoimi.dziećmi,.deklarowali.
sporadyczne.występowanie.sytuacji.trudnych.wychowawczo.–.jako.rodzice.czu-
li.się.w.miarę.kompetentni.i.sprawiedliwi..Matki.i.ojcowie.skłonni.byli.twierdzić,.
że. ich. niepełnosprawne. dziecko. miało. przede. wszystkim. stymulujący. wpływ.
na.funkcjonowanie.swego.pełnosprawnego.rodzeństwa.–.umożliwiło.mu.nabycie.
cennych.umiejętności.społecznych.

Relacje. z. rodzeństwem. badani. rozpatrywali. jako. pozytywne,. a. niepełno-
sprawne.rodzeństwo.oceniali,.wyraźnie.akcentując.jego.zalety..Badani.czuli.się.
ważni.i.lubiani.przez.rodzeństwo..

Młodzież.i.młodzi.dorośli.objęci.badaniem.opisywali.swe.kontakty.z.rodzeń-
stwem,.głównie.odnosząc.się.do. interakcji.o.charakterze.emocjonalno-zabawo-
wym,.tylko.u.niektórych.osób.zgłaszany.był.aspekt.świadczeniowy..Badani.nie.
mieli.przypisanych.żadnych.stałych.obowiązków.względem.niepełnosprawnego.
rodzeństwa,.swą.rolę.w.rodzinie.upatrywali.w.sporadycznym.wspieraniu.rodzi-
ców.podczas.zabaw.z.rodzeństwem.czy.towarzyszeniu.mu.podczas.spacerów,.wi-
zyt.u.lekarza..Nie.odczuwali.oni.żadnych.form.presji.ze.strony.rodziców.odnośnie.
do.opieki.nad.bratem/siostrą,.wskazywali.na.duże.zaangażowanie.matek.i.ojców.
w.czynności.wychowawcze,.upatrując.w. ich.postawie. rozpatrywania.niepełno-
sprawności.jako.wyzwania.

W.większości.badani.uznawali.interakcje.z.rodzicami.za.prawidłowe..Sygna-
lizowali.poczucie.nierównego.traktowania.ich.i.rodzeństwa.przez.rodziców,.ne-
gując.przy.tym.jakoby.owa.forma.niesprawiedliwości.rzutowała.na.ich.stosunek.
do.brata/siostry.z.niepełnosprawnością.intelektualną..Badani.prezentowali.niską.
świadomość.percypowania.ich.postaw,.zachowań.przez.rodziców.–.nie.czuli.się.
przez.nich.faworyzowani.ani.deprecjonowani..Dostrzegali.oni.cierpienie.matek.
i. ojców.w.związku. z.niepełnosprawnością. intelektualną.brata/siostry,. ale. tylko.
czasami. odczuwali. potrzebę. zrekompensowania. rodzicom. dodatkowych. obo-
wiązków.oraz.utraconych.szans.życiowych.

Przyszłość.dzieci.z.niepełnosprawnością.intelektualną.dla.badanej.grupy.sta-
nowiła.niejako.temat.tabu.–.rodzice.wspominali.o.niechęci.względem.tego.typu.
antycypacji,.nie.planowali.dalszych.losów.swych.niepełnosprawnych.synów/có-
rek..Odnośnie.do.planów.dzieci.pełnosprawnych.przejawiali.większą.otwartość,.
mieli.na.uwadze.ich.potrzebę.wyprowadzenia.się.z.domu,.założenia.własnej.ro-
dziny..Nie.zgłaszali.przy. tym.roszczeń.co.do.przejęcia.przez.dzieci.opieki.nad.
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dzieckiem.z.niepełnosprawnością.intelektualną..W.literaturze.zwraca.się.jednak.
uwagę,. że. ze.względu.na. funkcjonujący.w. społeczeństwie. polskim.negatywny.
obraz.instytucji.prowadzących.opiekę.w.placówkach.dla.dorosłych.osób.z.niepeł-
nosprawnością.(głównie.domy.pomocy.społecznej),. rodzice.podejmują.starania.
umożliwiające.uniknięcie.umieszczenia.swych.niepełnosprawnych.dzieci.w.tego.
typu.placówkach,.gdy.ich.już.zabraknie.(Krause,.Żyta,.Nosarzewska,.2010)..

Większość. badanego. rodzeństwa. miała. sprecyzowane. plany. zawodowe.
i.osobiste.(założenie.rodziny,.posiadanie.dzieci),.w.których.–.czasami.nieświa-
domie,. a. czasami.być.może. świadomie.–.nie.uwzględniała.niepełnosprawnego.
rodzeństwa..

Swoistość położenia życiowego

Badane. rodzeństwa. deklarowały. świadomość. odmienności. swej. sytuacji.
życiowej.od.doświadczeń.rówieśników.nieposiadających.braci/sióstr.z.niepełno-
sprawnością. intelektualną..Badani. oceniali. się. przy. tym.wysoko,. jeżeli. chodzi.
o.funkcjonowanie.społeczne.i.emocjonalne..Nie.zgłaszali.dolegliwości.mogących.
mieć.podłoże.psychosomatyczne..W.relacjach.z.osobami.spoza.systemu.rodzin-
nego.dobrze.się.odnajdywali..Większość.osób.zadeklarowała.posiadanie.planów.
na.przyszłość,.chęć.opuszczenia.domu.rodzinnego. i.założenia.własnej. rodziny..
Niepełnosprawność.intelektualną.rodzeństwa.badani.nie.uznawali.za.istotną.przy.
wyborze.ich.partnera.życiowego..Badani.w.większości.nie.potrafili.wskazać.ocze-
kiwań.rodziców.względem.ich.przyszłości.w.kontekście.niepełnosprawnego.ro-
dzeństwa,.ani.sami.nie.potrafili.określić.swej.konkretnej.roli.w.tym.wymiarze..

Wywiady.z.rodzicami.w.rodzinach.z.dzieckiem.niepełnosprawnym.ukazały,.
że.rodzice.ci.mają.świadomość.mniej.korzystnej.sytuacji.życiowej.swych.pełno-
sprawnych.dzieci.w.porównaniu.z.rówieśnikami.z.rodzin.bez.dzieci.z.niepełno-
sprawnością.intelektualną..Rodzice.dostrzegali.swą.ograniczoną.dyspozycyjność.
względem.pełnosprawnego.dziecka,.zaznaczając.przy.tym,.że.uczucia.względem.
niego.są.równie.intensywne,.co.w.przypadku.dziecka.z.niepełnosprawnością.in-
telektualną..Uzyskane.w.tej.kwestii.wyniki.potwierdzają.badania.nad.psychospo-
łecznym.funkcjonowaniem.rodzeństwa.osób.upośledzonych.umysłowo.w.stopniu.
głębszym.A..Żyty.(2004).

Dowodem.świadomości.ze.strony.rodziców.specyficznej.sytuacji.adolescen-
tów.i.młodych.dorosłych.mających.za.brata/siostrę.osobę.z.niepełnosprawnością.
intelektualną.może.być.ich.postawa.cechująca.się.staraniami.o.pewną.formę.izo-
lacji.dziecka.pełnosprawnego.od.niepełnosprawnego..Izolacja.ta.przejawiała.się.
w.rodzinach.pod.postacią.nieangażowania.lub.małego.angażowania.rodzeństwa.
w.czynności.opiekuńcze.nad.bratem/siostrą.z.niepełnosprawnością.intelektualną,.
zapewniania.dużego.zakresu.swobód.pełnosprawnemu.dziecku,.niepodejmowania.
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starań.w.celu.zwiększenia.wiedzy.rodzeństwa.na.temat.niepełnosprawności.brata/
siostry.czy. też.w.końcu.nieuwzględniania. lub.uwzględniania.w.małym.stopniu.
pełnosprawnych.dzieci.w.aspekcie.przyszłości.ich.rodzeństwa.z.niepełnospraw-
nością.intelektualną.

Niepełnosprawność a niepełnosprawność

Badani.rodzice.i.rodzeństwo.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.pre-
zentowali.bardzo.zbliżony.do.siebie.obraz.życia.rodzinnego..Rodzice.i.dzieci.po-
dobnie.zapatrywali.się.na.zagadnienie.niepełnosprawności.intelektualnej.jednego.
z.członków.rodziny.oraz.jego.wpływ.na.funkcjonowanie.pozostałych.osób..Zaob-
serwowano,.że.zarówno.rodzice,.jak.i.ich.pełnosprawne.dzieci.z.wyraźną.trudno-
ścią.i.niechęcią.podejmują.się.rozmowy.na.temat.niepełnosprawności..Trudność.
ta.przejawiała.się.nie.tylko.w.udzielaniu.przez.nich.odpowiedzi.bardzo.krótkich,.
zwięzłych,.ale. również.często.niemających.odzwierciedlenia.w. rzeczywistości,.
powoływaniu. się. na. idee. popularyzowane. przez.media,. bez. przekonania. o. ich.
słuszności.

Bazując.na.zgromadzonych.opracowaniach.teoretycznych.oraz.materiale.em-
pirycznym,.skłonić.się.można.ku.tezie,.że.w.objętej.badaniami.grupie.rodzin.klu-
czowym.problemem.była.nieumiejętność.zmierzenia.się.z.własnymi.poglądami,.
postawami.odnośnie.do.niepełnosprawności.intelektualnej..Rodzice.oraz.rodzeń-
stwo.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.podejmowali.próby.zaprzeczania,.
umniejszania.wpływu.niepełnosprawności. jednego.z.członków.rodziny.na.cały.
jej.system.i/lub.idealizowali.postać.niepełnosprawnego.dziecka..Potwierdzeniem.
powyższego.wniosku.mogą.być.chociażby.doniesienia.badaczy.odnośnie.do.prze-
jawianych.przez.rodziny.z.dziećmi.niepełnosprawnymi.mechanizmów.obronnych.
(m.in..Kościelska,.1995;.Twardowski,.2005).

Owa.sytuacja.mogła.być.spowodowana.brakami.w.zakresie.kompetencji.ra-
dzenia. sobie.w.sytuacjach. trudnych..Adolescenci. i.młodzi.dorośli.objęci.bada-
niem.zadeklarowali.bowiem,.że.nigdy.nie.korzystali.z.żadnych.form.bezpośred-
niego.wsparcia.dla.rodzeństwa.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną..

Ze.względu.na.wysoką.złożoność.zagadnienia. funkcjonowania.rodzeństwa.
osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.prezentowane.wyniki.badań.stanowią.
jedynie.wstęp.do.podejmowania.dalszych.kroków.badawczych..Interesującą.wy-
daje.się.rozbieżność.pomiędzy.stosunkiem.rodzeństwa.do.brata/siostry.z.niepeł-
nosprawnością. intelektualną. a. poglądem. na. niepełnosprawność. w. ogóle.. Bio-
rąc.pod.uwagę,.że.akceptacja.niepełnosprawnego.dziecka,.brata/siostry.nie. jest.
możliwa.bez.dostrzeżenia.sensu.w.jego.egzystencji,.w.wątpliwość.poddać.należy.
deklaracje.rodziców,.rodzeństwa.o.pozytywach.życia.z.niepełnosprawnym.dziec-



Sytuacja życiowa rodzeństwa… 83

kiem,.przy.jednoczesnym.negowaniu.przez.nich.jakichkolwiek.wartości.zjawiska.
niepełnosprawności.

Kolejnym,.być.może.najważniejszym,.wnioskiem.jest.konieczność.tworzenia.
i.wzmacniania.działań.pomocowych,.ukierunkowanych.zarówno.na.cały.system.
rodziny.z.niepełnosprawnym.dzieckiem,.ze.szczególnym.uwzględnieniem.grupy.
dzieci.pełnosprawnych..Niektóre.z.proponowanych.form.oddziaływania.psycho-
logicznego.dla.wymienionych.grup.osób.to.udział.w.systemowej.terapii.rodzin-
nej,.uczestnictwo.w.grupach.wsparcia.czy.w.grupach.mających.na.celu.rozwój.
osobisty.członków.poprzez.kształtowanie.umiejętności.radzenia.sobie.z.sytuacja-
mi.trudnymi,.wzmacnianie.samooceny.czy.edukację.emocjonalną..Tego.nie.da.się.
osiągnąć.bez.powiązania.efektów.nauki.z.instytucjami.realizującymi.wymienione.
wyżej.formy.oddziaływania.psychologicznego.
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Aneks 1

Dyspozycje.do.wywiadu.z.adolescentem.posiadającym.brata/siostrę.upośle-
dzoną.umysłowo.autorstwa.W..Hackenberg.(1992,.s..196–198).(po.modyfikacji)..

A..Stosunek.do.niepełnosprawnego.rodzeństwa.
(U..–.imię.upośledzonego(-ej).umysłowo.brata/siostry).
1..Opisz.proszę,.jakim.człowiekiem.jest.U..(wygląd,.trudności,.umiejętność.

porozumiewania.się,.samodzielność,.zachowanie,.widoczność.niepełnosprawno-
ści).

2..Jaki.masz.stosunek.do.U.?
Co.szczególnie.lubisz.w.U.,.jakie.pozytywne.cechy.ma.U.?
Co.szczególnie.przeszkadza.Ci.w.U.,.jakie.negatywne.cechy.ma.U.?
3..Jak.U..postrzega.samego.siebie?
Dostrzega,.że.jest.niepełnosprawny?.Co.o.tym.sądzi?
Jakie.U..ma.odczucia.wobec.Ciebie?.
4..Czy.jest.coś,.w.czym.Ty.i.U..jesteście.podobni?
5..Czy.macie.ze.sobą.częsty.kontakt?
Co.razem.robicie?
Czy.masz.stałe,.regularne.obowiązki.w.zakresie.opieki.nad.U.?.
Czy.U..Cię.słucha?
Czy.zdarza.Ci.się.czasami.być.prawdziwie.zdenerwowanym.na.U.?.Co.wtedy.

robisz?
B..Retrospekcja.(przeszłość)
6..Kiedy.i.jak.dowiedziałeś.się.o.upośledzeniu.umysłowym?
Co.wiesz.o.upośledzeniu.umysłowym.–.jak.do.niego.dochodzi?
Czy.zadawałeś.dużo.pytań.w.tym.zakresie?.Z.kim.mogłeś.o.tym.porozmawiać?
Czy.zdarzało.się,.że.rodzice.nie.chcieli.o.tym.z.Tobą.rozmawiać?
7..Co.w.przeszłości.znaczyło.dla.Ciebie.posiadanie.upośledzonego.umysło-

wo.rodzeństwa?
Czy.żyliście.ze.sobą.w.zgodzie?.O.co.się.kłóciliście?
Jakie.miałeś.obowiązki.w.zakresie.opieki.nad.U.?
Czy.musiałeś.z.czegoś.rezygnować.z.powodu.niepełnosprawności.U.?.Jeśli.

tak,.to.z.czego?
Czy.doświadczyłeś.pozytywów.ze.względu.na.U.?
Czy.nauczyłeś.się.czegoś.od.U.?
8..Czy.Twoi.rodzice.traktowali.Ciebie.i.U..tak.samo?
Czy.miałeś.w.przeszłości.wrażenie,.że.U..jest.ulubieńcem.rodziców?.(a.teraz?)
Czy. rodzice. pozytywnie. reagowali. na. to,. że. intensywnie. zajmowałeś. się,.

opiekowałeś.się.U.?.Jak.reagowali,.kiedy.nie.miałeś.na.to.ochoty?.
9..Czy.Twoi.rodzice.bardzo.cierpieli.z.powodu.niepełnosprawności.U.?.Czy.

musiałeś.ich.pocieszać?.
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Czy. było. coś,. czym.mogłeś.wynagrodzić. swoim. rodzicom. rozczarowanie.
związane.z.niepełnosprawnością.U.?

Jak.postrzegasz.znaczenie.niepełnosprawności.U..w.życiu.Twojej.matki?.
Jak.postrzegasz.znaczenie.niepełnosprawności.U..w.życiu.Twojego.ojca?
C..Przyszłość
12..Opisz.proszę,.jak.widzisz.życie.U..w.przyszłości?
13..Jaką.rolę.będziesz.odgrywał.w.życiu.U.?
Czego.oczekują.od.Ciebie.Twoi.rodzice?.
D..Środowisko.(otoczenie.społeczne)
14..Czy.rozmawiasz.ze.swoimi.przyjaciółmi.o.U.?.Co.im.opowiadasz?
Jakie.masz.w.związku.z.tym.doświadczenia?.Czy.doświadczyłeś.czegoś.ne-

gatywnego?
15..Czy.możesz.w.niezakłócony.sposób.spędzać.czas.w.domu.z.przyjaciółmi?
Czy.zabierasz.ze.sobą.U.,.kiedy.odwiedzasz.przyjaciół?
Czy.zdarzyło.się.już,.że.Twoi.nowi.przyjaciele.lub.znajomi.przejawiali.uprze-

dzenia.wobec.niepełnosprawnych?.Co.w.takiej.sytuacji.robiłeś?
16..Które.doświadczenia.wykorzystałeś.w.szkole?.
17..Czy.Twoi.nauczyciele.i.koledzy.z.klasy.posiadają.wiedzę.na.temat.upo-

śledzenia.umysłowego?.Co.o.tym.sądzą?.
Twoje.poglądy.na.temat.upośledzenia.umysłowego.różnią.się.od.zapatrywa-

nia.Twoich.kolegów.ze.szkoły?.
18..Czy.wychodzisz.z.U..w.miejsca.publiczne.(np..na.zakupy,.imprezy)?
Jakie.zdobyłeś.w.tym.względzie.doświadczenia?
Jak.reagujesz.na.trudności?.Co.przy.tym.odczuwasz?
19..Czy.masz.kontakt.z.innymi.osobami.niepełnosprawnymi?
Co.on.dla.Ciebie.znaczy?.
20..Czy. kiedykolwiek. korzystałeś. ze. form. wsparcia. dla. rodzeństwa. osób.

upośledzonych.umysłowo?.
E..Własna.organizacja.życia
21..Czy.masz.stałego.przyjaciela/przyjaciółkę?
Czy.wie.on/ona.o.U.?.Jak.zareagował/a.na.informacje.o.niepełnosprawności?.

Opowiedziałeś.o.tym?.Czy.uważasz,.że.trudno.jest.znaleźć.partnera,.kiedy.ma.się.
niepełnosprawne.rodzeństwo?

22..Czy.chciałbyś.w.przyszłości.założyć.rodzinę?
Czy.myślałeś.już.o.tym,.co.będzie,.jeśli.Twoje.dziecko.też.będzie.upośledzo-

ne.umysłowo?.(Obawiasz.się.tego?)
Czy.poinformowano.Cię.w.kwestii.ewentualnego.obciążenia.genetycznego?.

Chciałbyś.poradzić.się.kogoś.w.tej.sprawie?
23..Czy.masz.już.plany.związane.z.przyszłym.zawodem?.(Czy.miała.na.nie.

wpływ.niepełnosprawność.U.?).Czy.zastanawiałeś.się.już.nad.tym,.aby.zawodo-
wo.zajmować.się.upośledzonymi.umysłowo.dziećmi?

24..Jak.radzisz.sobie.w.szkole/pracy?
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25..Co.robisz.w.wolnym.czasie?
26..Czy.jesteś.jeszcze.silnie,.mocno.związany.z.domem.rodzinnym?
Ile.posiadasz.wolności,.swobody?.
Zastanawiałeś.się.już.nad.wyprowadzeniem.się.z.domu?.Kiedy.i.dokąd.pla-

nujesz.się.wyprowadzić?
27..Czy.jesteś.z.siebie.zadowolony?.Co.w.sobie.lubisz?
Co.Ci.w.sobie.przeszkadza,.z.czego.nie.jesteś.zadowolony?
Jak.sądzisz,.co.Twoi.rodzice.w.Tobie.lubią,.cenią?
Co.się.im.w.Tobie.nie.podoba?
Czujesz.się.zdrowy.i.spokojny.(zrównoważony)?.(lęki,.problemy.ze.snem,.

nerwowość)
28..Czy.zastanawiasz.się.czasami.nad.sensem.życia?
Czy.znalazłeś.już.cele.swojego.życia?
Czy.widzisz.sens.w.niepełnosprawności?
Czy.religia.odgrywa.ważną.rolę.w.Twoim.życiu?
29..Jaki.wpływ.na.Ciebie,.Twój.rozwój.miało.wspólne.życie.z.U.?
Czy.jest.jeszcze.coś.ważnego,.o.czym.nie.rozmawialiśmy?.
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Aneks 2

Dyspozycje.do.wywiadu.z.rodzicami/opiekunami.badanego.adolescenta.au-
torstwa.W..Hackenberg.(1992,.s..196–198).(po.modyfikacji).

(U..–.imię.upośledzonego.umysłowo.dziecka,.P..–.imię.zdrowego.rodzeństwa)
1..Jak.się.ma.U.?.(bardzo.dobrze,.dobrze,.przeciętnie,.źle,.bardzo.źle)
Jakie.ma.obecnie.trudności?
Jak.wygląda.przebieg.dnia.U.,.jakie.formy.opieki.są.konieczne?
Jak.te.zadania.dzielone.są.między.członków.rodziny.i.pozostałe.osoby.z.naj-

bliższego.otoczenia.(małżonek,.rodzeństwo,.teściowie,.dalsza.rodzina,.przyjacie-
le,.inni)?.

Czy.podział. ten.daje.Panu/Pani. zadowolenie?. (układ.bardzo.dobry,. dobry,.
zadawalający,.zły,.bardzo.zły)

2..Pod. jakim. względem. niepełnosprawność. wpłynęła. na. osobisty. rozwój.
zdrowego.rodzeństwa?.(Pod.jakim.względem.pozytywnie,.negatywnie?)

Jak.niepełnosprawność.dziecka.wpłynęła.na.Pana/Pani.relację.z. jego.zdro-
wym.rodzeństwem?

Czy. niepełnosprawność. miała. wpływ. na. rozwój. Pana/Pani. zainteresowań.
i. planów. na. przyszłość?. Na. rozwój. Pan/Pani. umiejętności. interpersonalnych?.
„Karierę”.szkolną?.

Czy.niepokoi.się.Pan/Pani.obecnie.o.rozwój.R.?
3..Jak.radzi.sobie.Pan/Pani.wychowawczo.ze.specyficznymi.dla.rodzeństwa.

sytuacjami?
Z.kłótnią?.Z.zazdrością?.Z.obowiązkami.opiekuńczymi?
4..Jakie.ma.Pan/Pani.plany.na.przyszłość.dla.U.?
Jaką.rolę.odgrywa.w.nich.P.?.Jak.zapatruje.się.Pan/Pani.na.sytuację,.że.P..wy-

prowadzi.się.z.domu?.
5..Co.niepełnosprawność.oznacza.w.Pana/Pani.życiu?
Co.się.dla.Pana/Pani.zmieniło?.Jak.się.Pan/Pani.zmienił/zmieniła?
Czy.dostrzegacie.Pan/Pani.sens.w.niepełnosprawności?
Czy.religia.odgrywa.istotną.rolę.w.Pana/Pani.życiu?
6..Czy.niepełnosprawność.wpłynęła.na.Pana/Pani.związek?.Jak.dalece?
Jak.Pana/Pani.zdaniem.partner.(małżonek).postrzega.kwestię.niepełnospraw-

ności?.
Jak.jest,.gdy.idzie.Pan/Pani.z.U..w.miejsce.publiczne?.
Jakie.ma.Pan/Pani.doświadczenia.z.tym.związane?.
Jak.reaguje.Pan/Pani.na.pojawiające.się.trudności?
7..Jakie.ma.Pan/Pani.doświadczenia.z.krewnymi,.przyjaciółmi,.znajomymi?.
8..Czy,.a.jeśli.tak,.to.kiedy.i.w.jaki.sposób.poinformował.Pan/Pani.rodzeń-

stwo.U..o.jego.upośledzeniu?
9..Jak.ocenia.Pan/Pani.wiedzę.P..na.temat.stanu.U.,.jego.upośledzenia?
Czy.jest.jeszcze.coś.ważnego,.o.czym.nie.rozmawialiśmy?
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Twórczość plastyczna jako forma wspierania 
rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych

Streszczenie

Twórczość. plastyczna.wydaje. się. być. niedocenianym. przez. tyflopedagogów. obszarem. ak-
tywności.dzieci,.młodzieży.oraz.dorosłych.osób.niewidomych.i.głuchoniewidomych..Tymczasem.
osoby. te.warto.angażować.w.wiele. form.plastycznej.kreacji,.dodatkowo.kierując.się.zasadą.„im.
wcześniej,.tym.lepiej”..Tego.typu.doświadczenia.mogą.wspierać.rozwój.poznawczy,.emocjonalny.
i.społeczny.osób.z.poważną.dysfunkcją.wzroku..Zostanie.to.wykazane.na.podstawie.analizy.litera-
tury.przedmiotu.oraz.poprzez.przytoczenie.studiów.przypadków.głuchoniewidomych.uczestników.
plenerów.rzeźbiarskich.w.Orońsku.

Słowa kluczowe:.niewidomi,.głuchoniewidomi,.twórczość.plastyczna,.wspomaganie.rozwoju.

Stereotypowo.prace.plastyczne,.co.pewnie.nie.bez.znaczenia.–.wpisujące.się.
w.dziedzinę.tzw..sztuk.wizualnych.–.kojarzone.są.jednoznacznie.z.możliwością.
oglądania.ich..Tym.samym.bardzo.często.neguje.się.potrzebę.czynnego.oraz.bier-
nego.dostępu.do.tego.rodzaju.twórczości.osobom.pozbawionym.wzroku..Aktyw-
ność.plastyczna.jest.zwykle.przez.tyflopedagogów.traktowana.jako.obszar.edu-
kacji,.który.można.pozostawić.na.marginesie.bądź.w.ogóle.usunąć.z.programu.
zajęć.ośrodka.szkolno-wychowawczego..Nic.bardziej.mylnego..Osoby.niewidzą-
ce.chętnie.obcują.ze.sztuką.wizualną.(!).oraz.podejmują.się.wykonania.wytworów.
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artystycznych.pod.warunkiem,.że.stworzone.zostaną.ku.temu.odpowiednie.wa-
runki..Co.więcej,.niektórzy.badacze.(np..Lowenfeld,.1952,.za:.Kirby,.D’Angiul-
li,.2011).stoją.na.stanowisku,.że.podstawowym.narzędziem.pracy.artysty.(także.
widzącego).i.źródłem.kreacji.jest.zmysł.dotyku,.a.nie.wzroku..Niestety,.trudno.się.
o.tym.przekonać.w.praktyce,.ponieważ.osoby.niewidzące.w.Polsce.od.dzieciństwa.
nie.otrzymują.w.obszarze.sztuk.plastycznych.odpowiedniej.stymulacji..Niewiele.
jest.rzeźb,.których.mogłyby.swobodnie.dotknąć.(jak.np..Wrocławskie.krasnale)..
Także.na.świecie.trudno.o.muzea.i.kuratorów,.którzy.godziliby.się.na.dotykanie.
rzeźb.przez.osoby.z.uszkodzeniem.wzroku.czy.mieli.do.zaoferowania.zbiór.repro-
dukcji.dotykowych.kolekcji.dzieł.malarskich.(zob..Hatwell,.Martinez-Sarrochi,.
2003)..Dostępność.grafiki.dotykowej.w.szkołach.i.w.bibliotekach,.np..w.postaci.
książeczek. z. obrazkami. dotykowymi,. jest. zatrważająco.mała,. a.wykorzystanie.
grafiki.dotykowej.w.szkole,.o.ile.w.ogóle,.ogranicza.się.głównie.do.map.na.lek-
cjach.geografii.lub.historii,.schematów.na.lekcji.biologii.czy.wykresów.na.lek-
cjach.matematyki..Ponadto.plan. zajęć.w. szkołach.dla.niewidomych. i. słabowi-
dzących.jest.po.brzegi.wypełniony.zajęciami.związanymi.z.edukacją.(realizacja.
podstawy.programowej),.treningami.w.zakresie.poruszania.się.(OM:.orientation 
& mobility).oraz.nabywaniem.umiejętności.życia.codziennego.(daily living skills)..
Brakuje.tym.samym.czasu.na.zabawę.i.aktywność,.podczas.której.można.by.roz-
wijać.twórczość.i.kreatywność..Często.bardzo.ograniczony.jest.też.dostęp.do.ma-
teriałów,.takich.jak.glina,.specjalne.folie.do.tworzenia.rysunków.wypukłych.itp..
(choć.trudności.te.można.dość.łatwo.przezwyciężyć,.np..korzystając.ze.sznurka.
przyklejanego.na.karton.w.zamian.kosztownych.Wikki Stix.–.nasączonych.wo-
skiem.sznureczków,.które.można.łatwo.formować.i.przyczepiać.do.dowolnej.po-
wierzchni;.glinę.zastąpić.masą.solną).

De.Coster.i.Loots.(2004).podjęli.się.wyjaśnienia.zagadnienia,.w.jaki.spo-
sób.prowadzić.edukację.artystyczną.niewidomych,.by.czas.na.nią.poświęcony.
przyniósł.korzyść.w.postaci.zainteresowania.osób.pozbawionych.wzroku.obco-
waniem.ze.sztuką..Stwierdzili,.że.aby.edukacja.w.dziedzinie.sztuki.miała.sens,.
należy.wziąć.pod.uwagę.kilka.czynników..Zarówno.grupa.osób.niewidzących.
nie.jest.jednorodna,.jak.i.sztuka.nie.jest.zjawiskiem.homogenicznym..W.popula-
cji.osób.z.poważną.dysfunkcją.wzroku.są.zarówno.osoby.pozbawione.wszelkich.
doświadczeń.wzrokowych.(zupełnie.niewidomi.od.urodzenia),.posiadające.po-
czucie.światła,.a.także.tzw..resztki.widzenia.–.w.pewnych.warunkach.w.mini-
malnym.stopniu.korzystające.ze.wzroku..Zupełnie.inna.jest.sytuacja.osób.ociem-
niałych. –. które. przez. pewien. czas.widziały. i. choć. straciły.wzrok,. korzystają.
ze.wspomnień. i.wyobrażeń.wzrokowych..De.Coster. i. Loots. (2004). twierdzą,.
że.pewne.aspekty.doświadczenia.estetycznego.są.dostępne.osobom.pozbawio-
nym.wzroku,.ale.pod.warunkiem,.że.dzieło,.którego.ono.dotyczy,.ma.mniejszy.
czynnik.wizualny.–.jest.raczej.konceptualne.bądź.możliwe.do.poznania.za.po-
średnictwem.dotyku.(pozytywnym.przykładem.wytworu.takiego.typu.może.być.
„Fontanna”. Duchampa,. a. negatywnym. –. prace. impresjonistów).. Niezwykle.
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ważne.są.też.doświadczenia.w.obcowaniu.ze.sztuką,.najlepiej.w.towarzystwie.
„tłumacza”. w. postaci. specjalisty. –. przewodnika. po. muzeum,. który. bazując.
na.swej.wiedzy,.a.także.uwzględniając.indywidualną.sytuację.niewidomego.od-
biorcy,.będzie.potrafił.podczas.rozmowy.przekazać.mu.swoją.wiedzę.na.temat.
poszczególnych.dzieł.

Twórczość.wywołana.potrzebą.ekspresji,.samorealizacji.i.rozwoju.wspólna.
jest.dla.wszystkich,.bez.względu.na.stan.zdrowia.(Pacek,.1987)..Tworzyć.może.
każdy,.kto.nosi.w.sobie.uczucia.i.doświadczenia,.kto.posiada.wewnętrzną.potrze-
bę.wyrażania. się.. Jednak. czynne. uczestnictwo.w. sztukach. plastycznych,. czyli.
podjęcie.się.aktywności.twórczej,.jest.dla.osób.niewidzących.ogromnym.wyzwa-
niem..Małe.dzieci.zwykle.nie.mają.przed.tym.oporów,.chętnie.podejmują.się.le-
pienia,.klejenia.czy.nawet,.jeśli.brak.odpowiednich.materiałów,.a.fantazja.rodzica.
czy.wychowawcy.tak.podpowiada,.bazgrania.patykiem.po.mokrej.ziemi..Ale.im.
później.twórczość.własna.osoby.niewidzącej.zostanie.zainicjowana,.tym.więcej.
osoba.ta.może.mieć.oporów.przed.jej.podjęciem..Może.bać.się.krytyki,.ośmie-
szenia,. niedowierzać. we. własny. potencjał,. (błędnie!). przyjmować. założenie,.
że.aktywność.plastyczna.stanowi.domenę.świata.widzących..Wiadomo,.że.nie-
widomi.uczniowie,.którzy.zbyt.późno. rozpoczęli.przygodę.z.grafiką.dotykową.
(tzn..później.niż.we.wczesnym.czy.średnim.dzieciństwie),.albo.nie.mają.takich.
doświadczeń.w.ogóle,.mogą.niechętnie.interpretować.rysunki.wypukłe.(por..Ri-
pley,.2009).oraz.odmawiać.samodzielnego.ich.wykonywania.(Marek,.Szubielska,.
2012),.ponieważ.traktują.to.jako.rodzaj.sprawdzianu,.gdzie.mogą.odnieść.sukces.
lub.porażkę..W.efekcie.czując.się.niepewnie.i.postawieni.w.stresowej.sytuacji,.
poddają.się,.często.nawet.nie.próbując.dotknąć.rysunku.czy.wygenerować.rysi-
kiem.pojedynczej.kreski..Stąd.zajęcia.artystyczne.nie.powinny.być. traktowane.
jako. jeden. z. obowiązkowych. punktów. programu. i. tak. „przeładowanego”. dnia.
pracy.niewidzącego.ucznia..Należałoby.pozostawić.wolność.wyboru. tego. typu.
zajęć,.np..w.formie.warsztatów,.samym.uczniom..Ważne.jest.też,.aby.prowadzący.
taki.warsztat.pedagog.dał.podopiecznym.możliwości.eksperymentowania,.rozwi-
jania.własnego.stylu..Jakość.wytworów.nie.powinna.podlegać.ocenie.na.zasadzie:.
„dobre-złe”.(por..Herrmann,.1995)..Osoba.niewidząca.od.samego.początku.trwa-
nia.zajęć.powinna.mieć.poczucie,.że.nic.nie.musi,.natomiast.wszystko,.co.tylko.
podpowiada.jej.wyobraźnia,.jest.możliwe..W.twórczości.amatorskiej.najważniej-
szy.jest.proces.tworzenia,.a.nie.sam.efekt.w.postaci.np..rzeźby.i.tego,.czy.jest.ona.
do.czegoś.podobna,.czy.też.na.podstawie.jej.wyglądu.nie.można.określić,.co.ona.
przedstawia.

W.jeszcze.trudniejszej.sytuacji.niż.niewidzący.są.osoby.głuchoniewidome,.
które. nie. dość,. że. zmagają. się. z. trudnościami,. jakie. niesie. niepełnosprawność.
wzrokowa,.często.mają. jeszcze.bariery.komunikacyjne..Żyją.zwykle.w.izolacji.
i. samotności,. zepchnięci. na.margines. społeczeństwa,. tym. samym.są.niemal.
całkowicie.pozbawieni.dostępu.do.kultury..Twórca.zwykle.posiada.przyjęte.spo-
łecznie.wyobrażenie.o.świecie..W.wypadku.osób.całkowicie.głuchoniewidomych.
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wiedza.jednostki.jest.wynikiem.subiektywnych.doświadczeń.rzeźbiarza,.zdoby-
tych.na.miarę.jego.możliwości.zmysłowych.i.elementów.wiedzy.niesionej.przez.
różnego. typu. kody,. operujące. kategoriami. intersubiektywnymi:. język.migowy,.
alfabet.palcowy,.gesty..Nawet.z.osobami.całkowicie.głuchoniewidomymi.od.uro-
dzenia.można. się.więc.porozumiewać..Stąd.w. dużej.mierze. od. chęci.widzą-
cych.artystów.i.pedagogów.zależy,.czy.potrafią.stworzyć.jednocześnie.niewi-
dzącym.i.niesłyszącym.twórcom.warunki.do.rozwoju.ekspresji.plastycznej,.
a.tym.samym.rozwoju.uzdolnień.specjalnych..Twórczość.plastyczna.pozwala.
zaś.uwierzyć.głuchoniewidomym.artystom,.że.mogą.coś.robić.dobrze,.nawet.
lepiej.niż.pełnosprawni.

Można.przedstawić.wiele.argumentów.na.rzecz.tezy,.że.osoby.niewidome.
i.głuchoniewidome.warto.angażować.zarówno.w.obcowanie.ze.sztuką,.jak.i.pla-
styczną.kreację.(m.in..tworzenie.rysunków.dotykowych,.rzeźb,.kolaży)..Sztuka.
stanowi. jedną. z. płaszczyzn,. na. której. odbywa. się. istotny. dyskurs. społeczny,.
często. dotykający. trudnych. i. aktualnych. problemów. danego. kraju. czy. nawet.
całego.świata..Wielu.artystów.porusza.tematy.tabu,.kontestuje.zastaną.rzeczy-
wistość,. przedstawia. poglądy,. które. są. „pod. prąd”. poprawności. politycznej.
(np..reprezentanci.tzw..sztuki.krytycznej.–.zob..Żmijewski,.2008)..Stąd.odcięcie.
osób.niewidzących.od.świata.sztuki. jednocześnie.uniemożliwia. im.uczestnic-
two.w.ważnej. debacie. publicznej,. a. także. doznawanie. specyficznych. emocji.
estetycznych..Z.kolei.własna.aktywność.artystyczna.(także.na.poziomie.amator-
skim).może.stymulować.rozwój.poznawczy,.emocjonalny,.a.w.pewnych.warun-
kach.–.także.społeczny.

Wspieranie.rozwoju.poznawczego.poprzez.aktywność.plastyczną.ma.zwią-
zek.z.tym,.że.wykonując.kolejne.prace,.a. jednocześnie.eksperymentując.z.róż-
nymi.materiałami.i.technikami.plastycznymi,.ich.autor.ma.możliwość.m.in..ćwi-
czenia.percepcji.haptycznej,.wyobraźni.przestrzennej.i.kreatywności.(wyobraźni.
twórczej),.funkcji.semiotycznej,.a.nawet.rozwoju.pojęciowego.(wiedzy.ogólnej).

Zajęcia. plastyczne,. które. dają. możliwość. eksploracji. materiałów. o. róż-
nej. fakturze. (np..miękkie. futro.vs papier. ścierny),.o. różnym.stopniu. twardości.
(np..glina.vs.gęsta.płynna.farba.służąca.do.malowania.palcami).czy.wypukłości.
(np.. folia. aluminiowa vs. folia. bąbelkowa),. a. także. różnym. kształcie. (np.. sze-
ścienna.bryłka.gliny,.kawałek.plasteliny.w.kształcie.walca). stanowią.doskona-
łą. okazję. do. stymulacji. umiejętności. haptycznych..Wrażliwość. zmysłu. dotyku.
może.być.rozwijana.dzięki.analizie.właściwości.materiałowych.dotykanych.po-
mocy.plastycznych,.a.aktywna.percepcja.dotykowa.–.poprzez.ocenę.właściwości.
przestrzennych.tychże.(por..Gentaz,.Hatwell,.2003;.Withagen,.Vervloed,.Janssen,.
Knoors,.Verhoeven,.2009).

Rysunki. i. rzeźby.można. traktować. jako.manifestację. zdolności.wyobraże-
niowych.osób.niewidzących..Stąd.kolejne.próby.samodzielnego.tworzenia.prac.
plastycznych.mogą.przyczyniać.się.do.rozwoju.tej.funkcji.poznawczej,.zarówno.
w.aspekcie.wyobraźni.przestrzennej,.jak.i.twórczej.
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Co.prawda,.badania.dzieci.niewidomych.od.urodzenia.w.wieku.szkolnym.
oraz. ich.widzących. rówieśników. (Kinsbourne,. Lempert,. 1980),. których. zada-
niem.było.ulepienie.z.plasteliny.postaci. ludzkiej,.świadczą.o.pewnych. trudno-
ściach.wyobrażeniowych.dzieci.niewidzących.w.stosunku.do.widzących..Jednak.
trudności.te.ujawniły.się.jedynie.w.nietrafnym.oddaniu.proporcji.ciała.–.widzący.
(niezależnie.od.tego,.czy.lepili,.obserwując.powstający.wytwór,.czy.też.zadanie.
to.wykonywali.z.zamkniętymi.oczami).w.plastelinowym.modelu.trafniej.oddawa-
li.proporcje.ciała.człowieka.niż.niewidomi..Natomiast.obydwie.grupy.badanych.
nie.różniły.się.istotnie.ze.względu.na.poprawność.rozmieszczenia.i.uwzględnia-
nie. poszczególnych. części. ciała. (w. tej. ostatniej. kategorii. grupa. niewidomych.
osiągnęła.wyższe.wyniki.niż.w.dwóch.pozostałych.kategoriach,.które.podlegały.
ocenie).. Ponadto. studia. przypadków. przekonują,. że. doświadczenie.wzrokowe.
nie.jest.konieczne,.aby.w.trafny.sposób.tworzyć.artystyczne.reprezentacje.postaci.
ludzkich..Przykładem.tego.jest.m.in..rzeźba.13-letniej,.niewidomej.od.urodzenia,.
Marianne,.wyrażająca.złość,.która.powstała.podczas.terapii.pod.opieką.Herrman-
na.(1995)..Wyrażona.emocja.jest.bardzo.wyrazista,.łatwo.ją.odczytać..Bez.trudu.
można.rozpoznać.też,.że.rzeźba.przedstawia.twarz,.a.także.zidentyfikować.w.niej.
elementy.składowe.(przy.okazji,.ciekawe.jest,.że.autorka.pracy.oczy.przedstawiła.
jako.dziury.w.glinie,.podczas.gdy.inne.elementy.twarzy.–.nos,.uszy,.język,.ule-
piła.wypukłe).

O. niezwykłych. zdolnościach. wyobrażeniowych. świadczą. także. wytwory.
rzeźbiarskie.w.glinie.osób.z.jednoczesną.dysfunkcją.wzroku.i.słuchu..Jak.twierdzi.
jeden.z.czołowych.rzeźbiarzy.współczesnych.Henry.Moore.(Jakimowicz,.1956),.
przeżywanie. rzeźby. uzależnione. jest. od. zdolności. reagowania. na. kształt. prze-
strzenny..Dlatego.też.zapewne.rzeźba.została.uznana.za.najtrudniejszą.ze.sztuk..
Niewątpliwie. nastręcza. ona. osobom. widzącym. większe. trudności. niż. dzieła,.
dla.których.odczucia.potrzebna.jest.zdolność.odbierania.form.płaskich,.kształto-
wanych.wyłącznie.dwuwymiarowo..„O.wiele.więcej.jest.ludzi.ślepych.na.formę,.
niż.na.kolor”.(Jakimowicz,.1956,.s..6)..Dla.osób.głuchoniewidomych.trójwymiaro-
wa.forma.jest.środkiem,.za.pomocą.którego.poznają.otaczającą.ich.rzeczywistość..
Większość. ludzi.pełnosprawnych,.choć.osiąga.znaczną.wprawę.w.postrzeganiu.
form.płaskich,.nie.zdobywa.się.na.dalszy,.intelektualny.i.emocjonalny.wysiłek,.
niezbędny. do. pojęcia. formy.w. całym. jej. przestrzennym. bycie..Osoby. głucho-
niewidome.wysiłek.ten.muszą.ponosić.nieustannie..Jest.on.konieczny.w.procesie.
poznawczym..Stanowi.warunek.istnienia.w.codziennej.rzeczywistości.

Od.roku.1990.w.Centrum.Rzeźby.Polskiej.w.Orońsku.prowadzone.są.plenery.
rzeźbiarskie.dla.osób.z.jednoczesną.dysfunkcją.wzroku.i.słuchu.(w.których.druga.
autorka.niniejszego.artykułu.wielokrotnie.brała.udział.w.roli.instruktora)..W.ple-
nerach.orońskich.osoby.głuchoniewidome.rzeźbią.wyłącznie.z.gliny..Tworzą.duże.
formy.metodą.ceramiczną,.tj..poczynając.od.podstawy.formują.tylko.skorupę.ze-
wnętrzną,.mającą.grubość.kilku.lub.kilkudziesięciu.milimetrów..W.takiej.sytuacji.
cały.proces.tworzenia.jest.jednoczenie.nadawaniem.kształtu.oraz.kontrolowaniem.
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i.korygowaniem.tego,.co.jest.w.zamyśle.autora.(Stryjecki,.1995)..Proces.twórczy.
jest.długotrwałym.wysiłkiem.badawczym,.polegającym.na.docieraniu.do.kształtu.
postaci,.do.jej.budowy.anatomicznej.i.cech.psychicznych.oraz.na.przeniesieniu.
jego.efektów.w.dzieło..Efekt.końcowy.jest.rezultatem.twórczej.pracy.myślowej,.
rezultatem.walki,. jaką.artysta. toczy.ze.sobą.o. realizację.zamierzeń..Niezwykle.
trudno. odnaleźć. poszczególne. momenty,. które. wyznaczą. kształt. głowy,. układ.
członków,.gest.czy.ruch.postaci.(Jakimowicz,.1956).w.przestrzeni.i.utrwalić.je.
w.materiale.rzeźbiarskim..

Początek. rzeźbienia. bywa. trudny,.wymaga. dużo.wysiłku,. jednak. rozrasta-
nie.się.formy.zwykle.uświadamia.głuchoniewidomemu.możliwości.fantazjowa-
nia.i.tworzenia..Obserwacja.modela,.w.wypadku.osób.całkowicie.głuchoniewido-
mych.dotykowa,.zawsze.stanowi.wiele.nieoczekiwanych.i.bardzo.trudnych.zadań,.
jak.chociażby.wyczucie.opuszkami.palców.bardzo.drobnych.elementów.anato-
micznych. (zwykle. głuchoniewidomym.niedostępnym). czy. przeskalowanie. ele-
mentów.anatomicznych.twarzy.na.ogromną.formę.ceramiczną..Wszystkie.prace.
figuratywne,. niezależnie. czy. jest. to. przedstawienie. całej. postaci. ludzkiej,.
zwierząt. czy. portretu,. nie. odpowiadają. miejscami. prawdzie. anatomicznej..
Zniekształceniu. często. ulegają. również. proporcje.. Percypowanie. dotykiem.
kształtów.ludzkich.i.zwierzęcych.jest.bardzo.ograniczone,.a.możliwości.studiowa-
nia.opuszkami.palców.takich.niuansów,.jak.zmarszczki,.budowa.powiek.czy.gałki.
ocznej.ograniczona.niemal.do.zera;.odmienna.jest.też.świadomość.dotykowa.rze-
czy.miękkich,.jak.np..wargi..U.osób.całkowicie.głuchoniewidomych.od.urodzenia.
można.zaobserwować.tendencję.do.upraszczania.niemal.symbolicznie.potrakto-
wanych.detali.anatomicznych,.a.także.szczegółów.w.ubiorze.(K..Wawrzyńczak.
Autoportret,.S..Koza.Biskup,.zob..Niestorowicz,.2007).

Z. wywiadów. z. uczestnikami. plenerów. rzeźbiarskich. wynika,. że. twórcy.
całkowicie. głuchoniewidomi.nie.mają.wiedzy. z. zakresu.historii. sztuki..Często.
na.plenerze.po.raz.pierwszy.stykają.się.z.rzeźbą..Pozbawieni.bagażu.kulturowe-
go.(wiedzy.o.stylach).tworzą.z.całkowitą.swobodą,.projektując.w.rzeźbie.tylko.
własny.świat.wewnętrzny..Osoby.słabowidzące.i.słabosłyszące.(czy.niewidome.
i.słabosłyszące).pozostają.w.innej.sytuacji.–.chcą.sprostać.sztuce.profesjonalnej,.
ale.bez.nauki.i.studiów.warsztatowych.są.skazane.na.niepowodzenie..Starają.się.
w.swych.dziełach.oddać.jak.najwierniej.prawdę.anatomiczną,.tj..dążą.do.doskona-
łych.anatomicznie.elementów.i.detali.(L..Koczot.Chrystus frasobliwy.oraz.Z..Tar-
goński.Dzik i. gepard,. a. także.Diabeł i dziewczyna,. zob..Niestorowicz,. 2007)..
Jednak.wiedza.warsztatowa.tych.osób,.a.także.bazowanie.na.resztkach.wzroku.są.
niewystarczające,.by.analizować.dokładnie.szczegóły.anatomii.i.stworzyć.dzieło.
pod.tym.względem.poprawne.

Często.w.rzeźbach. twórców.głuchoniewidomych.pojawiają.się. treści. sym-
boliczne,.które.odsyłają.do.treści.ważnych.dla.całej.społeczności.lub.dla.jednost-
ki..Mając.wolność.wyboru. tematu,.głuchoniewidomi.artyści.podejmują.sprawy.
ważne,.które.są.częścią.ich.życia,.bądź.ciekawe,.wymagające.wyobraźni..Często.
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są.to.tematy.sakralne:.zakonnica,.ksiądz,.biskup,.Chrystus,.Mojżesz,.anioł,.dia-
beł..Z.wywiadów.wynika,.że.w.świadomości.twórców.istnieje.głęboka.potrzeba.
mówienia.o.sprawach.wiary,.ponieważ.głuchoniewidomi.są.najczęściej.osobami.
głęboko.wierzącymi,.a.świat.nadprzyrodzony.jest.im.szczególnie.bliski..Rzeźby.
są.często.formą.podziękowania.dla.Stwórcy.za.możliwość.tworzenia:.„Tworzenie.
w.glinie.–.mówi.H..Kowalczyk.–.w.materiale,.od.którego.sam.Najwyższy.zaczy-
nał”.(artyście.znana.jest.historia.stworzenia.człowieka),.wyklucza.tematy.błahe..
Chętnie.też.głuchoniewidomi.tworzą.rzeźby.niefiguratywne..To.właśnie.w.abs-
trakcjach. odkrywają. radość. organizowania. elementów.w.niespotykane. całości..
„Kompozycja.ciekawa.–.objaśnia.H..Kowalczyk.–.bo.wszystko.można..Kompo-
zycja.to.dużo,.różnie,.ładnie,.a.głowa.równo”..Rzeźba.abstrakcyjna.bowiem.daje.
autorowi.pełną.swobodę. twórczą. i. interpretacyjną,.podczas.gdy.portret.w. jakiś.
sposób.ją.ogranicza..W.rzeźbie.pt..Kompozycja.K..Wawrzyńczak.(zob..Niestoro-
wicz,.2007).dał.popis.niesłychanej.wyobraźni.i.wrażliwości.artystycznej,.a.tak-
że.sprawnego.formowania.bryły.w.przestrzeni..Początkową.inspiracją.dla.autora.
była.dłoń..Twórca.opowiadał.i.pokazywał,.że.będzie.tyle.„zawijasów”,.ile.palców.
u.ręki..W.trakcie.aktu.twórczego.zmieniał.koncepcję..Zakomunikował,.że.nigdy.
czegoś.podobnego.nie.widział..Ukończone.dzieło.było.pracą.w.pełni.samodzielną,.
twórca.nie.godził.się.na.jakiekolwiek.sugestie.nauczycieli..Niezwykłością,.która.
wynika.z.dalece.subiektywnej.wiedzy.o.sobie.i.świecie,.odznacza.się.praca.wy-
rzeźbiona.przez.całkowicie.niesłyszącego.od.urodzenia.i.słabowidzącego.twórcy..
K..Kędzior,.autor.Maski podwójnej – król i królowa.(zob..Niestorowicz,.2007),.
dał. do. zrozumienia,. że. „nie. lubi. robić.portretów,.woli. robić.maski. [ponieważ].
można. dużo. wymyślić”.. Twórca. nigdy. nie. widział. oryginalnych. afrykańskich.
masek..Nie. jest. to.więc. zapożyczenie. od.Azteków. czy. twórców. afrykańskich,.
ale.jego.własna.autentyczna.wizja.

Co.interesujące,.docierając.do.wiedzy.głuchoniewidomego.twórcy,.dowiadu-
jemy.się,.że.rzeźba,.która.dla.nas,.pełnosprawnych,.posiadających.ogromny.bagaż.
kulturowy,.operujących.znajomością.stylów,.prezentuje.się.w.odbiorze.zupełnie.
inaczej. niż.w. intencji. głuchoniewidomego. artysty..Wydaje. się,. że. twórczością.
tych.rzeźbiarzy,.którzy.operują.fragmentami.wiedzy.intersubiektywnej,.zdobytej.
w.trakcie.swego.życia.w.rozmaity.sposób,.rządzą.dwie.przeciwstawne.tendencje:.
dążność.do. symbolicznej. projekcji. przeżyć. i. dążność.do.prawdy. realistycznej..
Całkowicie.głuchoniewidomy.H..Kowalczyk. jest.autorem.ponad.dwumetrowej.
rzeźby,.którą.nazwał.Wieża Babel..Sięga.ona.nieba,.jak.twierdzi.autor,.a.zakoń-
czona.jest.ręką.samego.Stwórcy..Plątanina.schodów.to.ścieżki.człowieka,.którymi.
usiłuje.on.dojść.do.Boga..Do.dłoni.Boga.sięgają.tylko.święci..Dla.osób.pełno-
sprawnych.Wieża.Babel.jest.symbolem.przypowieści.biblijnej..Twórca.natomiast.
wyrzeźbił.wieżę.do.nieba,.która.ma.łączyć.ludzi.z.Bogiem..Słowo.Babel.usłyszał.
od.kolegów.z.pleneru..Nie.znał.historii.biblijnej..Nie.wiedział.nawet,.co.to.jest.Bi-
blia..Znał.natomiast.modlitwę.„Wierzę.w.Boga…”..Wieża.do.Boga.skojarzyła.się.
autorowi.ze.słowami.modlitwy.„Wierzę.w.Boga”..Autor. rzeźby.zinterpretował.
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formę.czasownika.„wierzę”.(wiara).jako.rzeczownik.„wieża”..Zakończenie.rzeź-
by.–.motyw.prawicy.Boga,.ma.swoje.źródło.również.w.tej.modlitwie.„Wierzę.
w.Boga.Ojca.Wszechmogącego.i.Jezusa.Chrystusa,.Syna.Jego.Jedynego,.który.
siedzi.po.prawicy.Ojca...”..W.ten.sposób.ujawniła.się.w.rzeźbie.dosłowna.inter-
pretacja.tekstu.modlitwy,.zgodna.ze.sposobem.rozumienia.tego.tekstu.(Niestoro-
wicz,.2007).

Wiele. rzeźb. twórców.głuchoniewidomych.stanowi.niewątpliwie.klasyczny.
przykład.sztuki.„naiwnej”. (można.przyjąć,.że. rzeźby.figuralne.głuchoniewido-
mych,.noszące.cechy.rzeźby.naiwnej,.w.gruncie.rzeczy.stanowią. jej.odmianę)..
Przywodzą. one. na. myśl. afrykańskie. dzieła. sztuki. Jfe. i. Beninu1,. jak. również.
wytwory.naszej. rodzimej. twórczości. ludowej..Zarówno.rzeźby.głuchoniewido-
mych,.jak.i.przywołane.dzieła.sztuki.naiwnej.dążą.do.realizmu..Wszystkie.rzeźby.
portretowe. i. figuralne.są.stylizowane. i.odznaczają.się.deformacją.anatomiczną.
(Jackowski,.1997)..Możemy.zadać.pytanie:.z.czego.wynikają.te.podobieństwa?.
Z.braku.umiejętności,.czy.może.z.braku.poczucia.potrzeby.realistycznego.ujęcia.
portretowanej.osoby?.W.przypadku.twórców.afrykańskich.ujawnia.się.druga.ten-
dencja..Afrykańscy.artyści.nie.dążyli.do.uzyskania.realistycznego.podobieństwa,.
ale.usiłowali.wyrazić. istotę.portretowanej.osoby:. jej.witalność,.energię,. jej.ce-
chy.charakterystyczne.(Willet,.1984)..Ramachandran.i.Hirstein.(1999).wskazali.
na.wyolbrzymienie,.minimalizowanie,.pomijanie. lub.dodawanie.pewnych.cech.
charakterystycznych.przedmiotu. lub.osoby. jako.możliwe.środki.oddziaływania.
artystycznego,.jakim.może.posłużyć.się.twórca..Głuchoniewidomi.artyści.wyka-
zują.w.rzeźbie.tendencję.do.wyolbrzymiania.uszu,.minimalizowania.oczu.i.po-
mijania.wielu.niemożliwych.do.odebrania.dotykiem.szczegółów..W.przypadku.
twórców.głuchoniewidomych.trudno.jednak.jednoznacznie.ustalić,.które.odstęp-
stwa. od. poprawności. akademickiej. są. spowodowane.miękkością. i. odkształce-
niem.gliny,.które.świadomym.odejściem.od.prawdy.anatomicznej,.a.które.nie-
umiejętnością. jej. uzyskania..Czy. ich.powodem.są. również. trudności. związane.
z.wyczuciem.małych. detali?. Czy. też.może. odmienność. percepcyjna. niewido-
mych,.którzy.muszą.polegać.na.obserwacji.sekwencyjnej.(por..np..Noordzij.i.in.,.
2006).i.tworzą.całość.wyobrażenia.z.ograniczonej.informacji.obejmującej.tylko.
część.obiektu?.Co.ciekawe,.artysta.głuchoniewidomy,.nieposiadający.doświad-
czeń.wizualnych.i.wiedzy.warsztatowej,.operujący.tylko.dotykiem.i.fragmenta-
ryczną.wiedzą.o.kulturze,.osiąga.bardzo.podobny.efekt,.jak.widzący.i.słyszący.
przecież.artyści.ludowi..Zdumiewa.to,.że.głuchoniewidomi,.podobnie.jak.twór-
cy. ludowi,. tworzą.harmonijną. sumę.detali,. z. których. żaden.nie. jest. poprawny.
anatomicznie.(Niestorowicz,.2006;.2012)..Zdaniem.Stryjeckiego.(1998).w.tym.

1.Ife.to.główny.ośrodek.religijny.ludu.Joruba.w.Nigerii..Rzeźby.z.Ife.oddziaływały.na.póź-
niejsze.rzeźby.portretowe.z.brązu.powstałe.w.Beninie.(lud.Beninu.był.spokrewniony.dynastycznie.
z.ludem.Joruba)..U.schyłku.XIV.w..na.prośbę.króla.przybył.do.Beninu.odlewnik.z.Ife.–.Iqueqhae,.
który.uczył.tubylców.sztuki.wytwarzania.głów.z.brązu..Rzeźby.Beninu.są.podobnie.jak.rzeźby.z.Ife.
wybitnymi.przykładami.afrykańskiej.sztuki.dworskiej.(Willet,.1984).
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właśnie. miejscu. zaczyna. się. sztuka.. Rzeźby. głuchoniewidomych. pozbawione.
są. krępujących. naleciałości. stylistycznych. i. artystycznych. konwencji.. Ograni-
czenie.poznawcze.i.subiektywna.wiedza.o.świecie.prowadzi.wprost.do.„orygi-
nalności.projekcji.rzeźbiarskich.i.kreatywności.w.ujmowaniu.świata..Posiadają.
przez.to.moc.wywoływania.stanów.emocjonalnych.o.charakterze.estetycznym”.
(Popek,.1975,.s..86)..Z.pewnością.wysiłek.twórczy.głuchoniewidomych.wynika.
z.głębokiej.wewnętrznej.potrzeby.wypowiadania.się,.wyraża.osobisty.stosunek.
do.świata,.a.w.odbiorcy.wzbudza.wielorakie.wzruszenia.i.refleksje.nad.ludzkimi.
możliwościami..Tatarkiewicz.(1982,.s..21).sądzi,.że.„Sztuka.jest.to.odtwarzanie.
rzeczywistości.bądź.kształtowanie.form,.bądź.wyrażanie.uczuć,.o.ile.owo.odtwa-
rzanie.bądź.kształtowanie,.bądź.wyrażanie,.jest.zdolne.zachwycać.bądź.wzruszać,.
bądź.wstrząsać”..Rzeźby.głuchoniewidomych.poddają.się.w.zupełności.takiemu.
pojmowaniu.sztuki.

Warto. też.dodać,.że.w.dziedzinie.sztuki.abstrakcyjnej,. tworzonej.przez.ar-
tystów. nieprofesjonalnych,. głuchoniewidomi. rzeźbiarze. zajmują. swoiste. miej-
sce.. Prace. ich. są. kształtowane. świadomie. i. umiejętnie,. z. niesłychanym.wręcz.
wyczuciem. formy..Znajdują.uznanie.profesjonalistów. i. są. eksponowane. razem.
z. ich.dziełami. (jak.Wieża Babel.H..Kowalczyka,. która. znalazła. się.w.albumie.
wydanym.przez.Związek.Artystów.Plastyków.–.Artyści.XX.w.,.czy.praca.Kon-
trapunkt.S..Pawelca.–.wizytówka.rzeźby.współczesnej,.stojąca.przed.budynkiem.
muzeum.rzeźby.Polskiej.w.Orońsku)..Abstrakcje.z. trudem.poddają. się.opisom.
w.kategoriach.sztuki.naiwnej..Artyści.ludowi.bowiem.na.całym.świecie.tworzą.
sztukę.figuratywną,.przedstawiającą..Dzieła.głuchoniewidomych.twórców,.szcze-
gólnie. tych,.którzy.utracili.wzrok. i. słuch.w.okresie.prelingwalnym,.odbieramy.
jako.dzieła.abstrakcyjne..Interpretacja.nasza.może.wynikać.z.faktu,.że.nie.jeste-
śmy.w.stanie.dotrzeć.wystarczająco.jasno.do.świata.ich.przeżyć.i.wyobrażeń..Tak.
czy. inaczej,.głuchoniewidomi.rzeźbiący.na.plenerach.w.Orońsku.po.mistrzow-
sku.tworzą.rzeźby.abstrakcyjne..Można.śmiało.stwierdzić,.że.pomimo.ograniczeń.
funkcjonalnych,.głuchoniewidomi.twórcy.rzeźbią.co.najmniej.tak.dobrze.jak.ar-
tyści.tworzący.sztukę.„naiwną”,.a.w.przedstawieniach.niefiguralnych.dorównują.
często.profesjonalistom..Zatem.niepełnosprawność.głuchoniewidomych.twórców.
nie.ma.z.pewnością.negatywnego.wpływu.na.artystyczny.poziom.ich.dzieł.

Nie.ulega.wątpliwości,.że.wybitni,.a.nawet.tylko.zauważalni.twórcy,.są.ob-
darzeni. nie. tylko.wysokim. poziomem. uzdolnień. specjalnych,. ale. również. siłą.
przebicia. i. dzięki. sprzyjającym. im. okolicznościom. odnoszą. sukces. (Popek,.
2001)..Większość. głuchoniewidomych. twórców,. którzy. uczestniczyli.w. plene-
rach.w.Orońsku,.to.z.pewnością.osoby.obdarzone.talentem.rzeźbiarskim,.o.czym.
świadczy.uznanie.dla. ich.prac.przez.artystów.profesjonalnych,.nagrody.zdoby-
wane.na.profesjonalnych.konkursach. rzeźby. czy.wystawy.organizowane.przez.
ośrodki.sztuki,.tj..ZPAP.w.Warszawie,.Muzeum.Zamek.w.Sandomierzu.czy.Mu-
zeum.Sztuki.Współczesnej.w.Stalowej.Woli..Czy.jednak.twórcy.głuchoniewido-
mi. są.w. stanie. osiągnąć.wysokie.wyniki.w.dziedzinie. twórczości. plastycznej?.
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W.praktyce.niestety.nie,.bo.to,.czy.rzeźbią,.zależy.od.nas,.osób.widzących,.czyli.
od.tego,.czy.potrafimy.stworzyć.przynajmniej.niektóre.warunki.do.rozwoju.tych.
składników.osobowości,.które.warunkują.uzdolnienia.specjalne..Żaden.z.uczest-
ników.plenerów.nie.miał.w.domu.możliwości.ich.rozwoju.

Kolejnych.argumentów.na.rzecz.stanowiska,.że.osoby.pozbawione.wszelkich.
doświadczeń.wzrokowych.charakteryzuje.duży.potencjał.w.zakresie.funkcjono-
wania.wyobraźni. przestrzennej. dostarcza. analiza. ich.wytworów. rysunkowych,.
a.także.badania.wskazujące.na.umiejętność.identyfikacji.obiektów.przedstawio-
nych.w.postaci.grafiki.dotykowej..Studia.nad.aktywnością.rysunkową.osób.nie-
widzących.(np..DʼAngiulli,.Maggi,.2003;.Kennedy,.1993a;.2003;.Kennedy,.Juri-
cevic,.2003;.2006).przekonują,.że.przechodzą.oni.przez.analogiczne.jak.widzący.
stadia.rozwoju.rysunkowego.(aczkolwiek.z.pewnym.opóźnieniem.i.niemal.nie-
osiągalne.jest.dla.nich.stadium.tzw..realizmu.wizualnego,.w.którym.obiekty.bądź.
układy.obiektów.tworzących.scenę.przedstawiane.są.dokładnie.w.taki.sposób,.jak.
są.spostrzegane.przez.obserwatora.w.rzeczywistości,.tj..z.uwzględnieniem.zasad.
charakteryzujących.percepcję.wzrokową)..Co.ważniejsze,.niewidzący.uczeń.pew-
ne.reguły.związane.z.tworzeniem.dwuwymiarowych.reprezentacji.symbolicznych.
zgodnych.ze.„wzrokowymi”.konwencjami. (np..uwzględnienie. tego,.że.obiekty.
mogą.się.wzajemnie.zasłaniać.i.w.takiej.sytuacji.w.całości.widać.jedynie.obiekt,.
który.jest.bliższy.względem.obserwatora;.że.obiekty.znajdujące.się.w.większej.
odległości.od.obserwatora.spostrzegane.są.jako.mniejsze).może.odkryć.z.mini-
malną. pomocą. nauczyciela. czy. nawet. samoistnie. –. poprzez. kolejne. próby. sa-
modzielnego. rysowania. (DʼAngiulli,. Maggi,. 2003;. Kirby,. D’Angiulli,. 2011)..
Zauważmy,. że.własnoręczne.wykonanie. szkicu.dotykowego.wymaga.nie. tylko.
wyobrażenia.sobie,.w.jaki.sposób.przedstawić. trójwymiarowe.obiekty.na.dwu-
wymiarowej.płaszczyźnie,.ale.i.oddania.relacji.przestrzennych,.w.jakich.pozosta-
ją.poszczególne.elementy.zamieszczone.na. ilustracji,.czy.zaplanowania,.w.jaki.
sposób.wykorzystać.przestrzeń.kartki..Wszystko. to.stanowi.nie. lada.wyzwanie.
dla.procesów.wyobrażeniowych,.a.jednocześnie.stymuluje.ich.rozwój.

Zadanie.odczytywania.rysunków.dotykowych.można.traktować.jako.rodzaj.
łamigłówki,.podczas.rozwiązywania.której.aktywna.jest.(a.zarazem.„ćwiczona”).
wyobraźnia.przestrzenna..Okazuje.się,.że.osoby.niewidzące,.w.tym.także.dzieci,.
które.deklarują.brak.jakichkolwiek.wcześniejszych.doświadczeń.eksploracji.ry-
sunków,.potrafią. trafnie. identyfikować.niektóre.obiekty.przedstawione.na.szki-
cach. wypukłych. (np.. DʼAngiulli,. 2007;. DʼAngiulli,. Kennedy,. Heller,. 1998;.
Kennedy,.1974;.Kennedy,.Fox,.1977;.Merry,.Merry,.1933;.Pathak,.Pring,.1989)..
Zatem.operując.na.wyobrażeniach,.są.w.stanie.ocenić,.w.jaki.sposób.trójwymia-
rowy.obiekt,.który.poznają.zwykle.jednocześnie.z.wielu.perspektyw,.może.być.
widziany.z.jednego,.wybranego.punktu.widzenia.(por..Heller,.2006).

W. zasadzie. każdą. aktywność. plastyczną.możemy. traktować. jako. przejaw.
postawy. twórczej,. wyraz. kreatywności. niewidzącego. autora. (Arnheim,. 1990)..
Jednak. ciekawym. wątkiem. pojawiającym. się. w. twórczości. plastycznej. osób.
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niewidomych. są. przedstawienia. o. charakterze. metaforycznym,. w. szczególny.
sposób. wiążące. się. z. wyobraźnią. twórczą,. kreatywnym,. niekonwencjonalnym.
podejściem.do.realizowanego.tematu..Przykłady.tego.typu.przedstawień.rysunko-
wych.podają.badacze.prowadzący.studia.przypadków.dotyczące.aktywności.ry-
sunkowej.osób.niewidzących.(DʼAngiulli,.Maggi,.2003;.Kennedy,.1993a;.1993b;.
1997;.2008)..Z.punktu.widzenia.realizmu.i.dążenia.do.wiernego.odwzorowania.
rzeczywistości.obrazy. tego. typu.należałoby.uznać.za.niedoskonałe.ze.względu.
na.charakteryzujące.je.zniekształcenia..Jednak.zniekształcenia. te.w.odniesieniu.
do.rysunków.metaforycznych.nie.są.przypadkowe,.ale.wprowadzono.je.intencjo-
nalnie,.w.celu.zasugerowania.różnych.właściwości.obrazowanych.przedmiotów.
(np..wyrażenie.ruchu.kół.dzięki.narysowaniu.dodatkowych.linii.czy.nakładają-
cych.się.na.siebie.owalnych.elementów,.bądź.też.„poprzesuwaniu”.szprych)..We-
dług.Kennedy’ego.(1993a).należy.odróżnić.zniekształcenia.obrazowania.związa-
ne.z.niezrozumieniem.zasad.rysowania.obiektu.z.określonego.punktu.widzenia.
i. zniekształcenia. stosowane. jako.metaforyczne. środki.wyrazu,. co. jest.możliwe.
na.późniejszych.etapach.rozwoju.rysunkowego..Kennedy.i.Merkas.(2000).spraw-
dzali,.czy.stosowane.przez.niewidzących.autorów.w.rysunku.metaforyczne.zabie-
gi.są.czytelne.dla.osób.widzących..Prezentowali.oni.badanym.szkice.kół.autorstwa.
niewidomego.od.urodzenia.mężczyzny,.które.w.zamierzeniu.przedstawiały.różne.
rodzaje.ruchu..Badani.potrafili.trafnie.dopasować.podane.im.określenia.opisujące.
ruch.do.odpowiadających.im.rysunków,.nie.mieli.więc.problemu.z.interpretacją.
wyrażonych.w.obrazie.metafor.

Dodajmy,. że. podejmowanie. prób.metaforycznego. przedstawienia. rzeczy-
wistości.może.przyczynić.się.do.zwiększenia.tendencji.do.twórczego.myślenia.
w.sytuacjach.innych.niż.działalność.plastyczna,.a.tym.samym.–.podejmowaniu.
konstruktywnych,. nieoczywistych. działań. w. obliczu. różnych. problemów. ży-
ciowych,. a. z. czasem.–. również.większej. odwagi.w. podejmowaniu.wszelkich.
wyzwań,.przezwyciężaniu.ograniczeń.(także.przypisywanych.własnej.niepełno-
sprawności).

Rzeźba. oraz. rysunek,. stanowiące. pewien.model,. odwzorowanie. rzeczywi-
stości,. mogą. być. traktowane. jako. oznaki. aktywności. semiotycznej. (podobnie.
jak.naśladownictwo.opóźnione,.zabawa.symboliczna,.obraz.psychiczny.i.mowa:.
Piaget,.Inhelder,.1993)..Rozwój.funkcji.semiotycznej,.stanowiącej.warunek.my-
ślenia.na.materiale.w.postaci.reprezentacji.umysłowych,.jest.u.dzieci.niewidzą-
cych.opóźniony.względem.ich.widzących.(a. także.niesłyszących). rówieśników.
(zob..np..Chlewiński,.1999)..Zatem.stymulacja.tego.obszaru.funkcjonowania.po-
znawczego.poprzez.działalność.plastyczną.wydaje.się.być.niezwykle.ważna.

Praca.nad.modelem.w.postaci.rzeźby.bądź.nad.tworzeniem.rysunku.może.też.
stać.się.pretekstem.do.uzupełnienia. luk.oraz.nieścisłości.w.wiedzy.pojęciowej..
Osoby.widzące.mają.wiele.okazji.do.oglądania.np..egzotycznych.roślin.i.zwierząt.
–.jeśli.nie.„na.żywo”.w.ogrodach.botanicznych.czy.zoologicznych,.to.w.posta-
ci. ilustracji. czy. zdjęć.w.książkach,. telewizji. lub. Internecie.. Ponadto. posiadają.
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adekwatne.pojęcia.wielu.kategorii,.których.egzemplarzy.nie.można.poznać.ca-
łościowo.poprzez.dotyk,.ponieważ.są.one.zbyt.duże.(np..helikoptery).bądź.zbyt.
małe.(np..roztocza)..Niewidomi.nabywają.tego.typu.pojęcia.główne.na.bazie.in-
formacji.słownych,.znacznie.rzadziej.–.poprzez.eksplorację.modeli.rysunkowych.
oraz. figurek. wykonanych. w. określonej. skali..W. efekcie,. konstruując. pojęcie,.
mogą.pomijać.pewne.cechy.istotne,.np..w.reprezentacji.zdarzenia,.jakim.są.skoki.
narciarskie,.nie.uwzględniają.pozycji.ciała,.jaką.powinien.przyjąć.skoczek,.albo.
cechy.nienależące.do.istoty.pojęcia.uznawać.za.definicyjne,.np..twierdzą,.że.sa-
moloty.powinny.machać.skrzydłami,.aby.mogły.latać.(por..Piskorska,.Krzeszow-
ski,.Marek,.2008)..Podczas.zajęć.plastycznych.na.określony.temat.(np..sporty.zi-
mowe;.maszyny.latające).można.tego.typu.błędy.w.reprezentacjach.pojęciowych.
wyłapać.i.skorygować.

Rysowanie. i. rzeźbienie. może. spełniać. też. ważne. funkcje. na. polu. funk-
cjonowania.emocjonalnego.osób.niewidzących..Może.służyć.m.in..wyrażaniu.
emocji,.ekspresji.własnej.osoby.(w.tym.rozmaitych.trudnych.przeżyć.i.uczuć),.
zaś. jako. forma. rozrywki. stanowić. źródło.dobrego. samopoczucia. (por.. Jolley,.
2010;.Kennedy,.Juricevic,.2003)..Ponadto.osobom.wymagających.terapii.może.
pomóc.w.walce. z. chorobą. i. skutkować.wzrostem.poczucia.własnej.wartości..
Przykładem.jest.terapia.sztuką.prowadzona.w.szkole.dla.niewidomych,.opisana.
przez.Herrmanna. (1995).. Jej. celem. była. pomoc. pacjentom.w. radzeniu. sobie.
z.sytuacją.utraty.wzroku,.a.także.różnymi.indywidualnymi.problemami,.z.któ-
rymi.byli.zmuszeni.się.zmagać..Prowadzone.pod.czujnym.okiem.arteterapeu-
ty. zajęcia. rzeźbiarskie.w.glinie. okazały. się. doskonałą. formą. przepracowania.
emocji,.a.jednocześnie.ułatwiały.pogodzenie.się.z.trudną.psychologicznie.sytu-
acją.(autor.podaje.dwa.studia.przypadków.–.niewidomej.od.urodzenia.13-latki.
oraz.cierpiącej.na.chorobę.Battena.14-latki)..Pozwoliły.też.one.na.chwilowe.od-
wrócenie.uwagi.od.trudnej.sytuacji.choroby.–.dzięki.zaangażowaniu.się.w.pro-
ces.twórczy.

Dodatkowo,. jeśli. zajęcia. plastyczne. odbywają. się. w. grupie. –. aktywność.
twórcza.może.ułatwiać.nawiązywanie.relacji.interpersonalnych,.przyczyniając.się.
do.rozwoju.społecznego..W.trakcie.plenerów.rzeźbiarskich.osoby.gluchoniewido-
me.przeistaczają.się.w.grupę.twórców..Przestają.być.ludźmi.zamkniętymi.za.mu-
rem. ciszy. i. ciemności,. stają. się. ludźmi. naładowanymi. radością. życia,. energią.
i.pasją.twórczą..W.trakcie.rzeźbienia.w.kontakcie.z.gliną.znika.stres,.pojawia.się.
fascynacja..Na. zazwyczaj. smutnych. twarzach. rozkwita. uśmiech,. często.po. raz.
pierwszy.od.lat..Ci,.którzy.na.co.dzień.z.trwogą.robią.jeden.samodzielny.krok,.po-
konują.w.trakcie.rzeźbienia.lęk.przestrzeni..Wchodzą.na.rusztowania,.które.często.
sami.sobie.budują..Przekraczają.bariery,.wykonują.czynności,.które.wydają.się.
niemożliwe..Nawiązują.też.dialog.z.innymi.artystami.uczestniczącymi.w.plenerze.
oraz.z.osobami.prowadzącymi.warsztaty..Poznanie.prac.innych.osób.oraz.stały.
kontakt.z.ich.autorami.stwarza.niepostrzeżenie.zainteresowanie,.następnie.two-
rzą.się.głębokie.więzi,.a.także.wzajemny.szacunek,.wzrasta.tolerancja..Poznanie.
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wytworów. plastycznych. innych. osób. stymuluje. do. poznania. ich. samych.. „Jak.
dotykam.innych.rzeźb,.to.znam.wszystkich.rzeźbiarzy”.–.mówi.głuchoniewidomy.
artysta.L..Koczot.

Podsumowując,.ekspresja.artystyczna.przyczynia.się.do.rozwoju.odporności.
psychicznej,.a. także.motywacji.do.życia.przez.pobudzenie.procesów.psychicz-
nych,.myślenia,.percepcji,.emocji.(Kirenko,.Wyrzykowska,.1999)..Jest.to.szcze-
gólnie.ważne.dla.człowieka.niepełnosprawnego,.który.często.tkwi.w.samotności.
i.jest.odcięty.od.przeżyć.estetycznych..Twórczość.daje.mu.szansę.rozwoju,.wzbo-
gacenia.życia.duchowego,.przywrócenia.równowagi.psychicznej.przez.wyłado-
wanie.nadmiaru.energii..Może.także.łagodzić.frustrację.(Kirenko,.2002).i.bariery.
komunikacyjne..Sztuka.jest.bowiem.przekraczaniem.niemożności..Efekt.terapeu-
tyczny.jest.niewątpliwy,.rysunek.czy.rzeźba.wyzwala.sprawność.jednostki,.przy-
czyniając.się.do.przywrócenia.szacunku.i.zaufania.do.siebie..Dobrze.oddają. to.
słowa.Z..Targońskiego,.osoby.ociemniałej. i. słabosłyszącej:. „Myślę,. że.piękno,.
które.udaje.się.uzyskać.w.glinie,.powoduje,.że.wiele.osób.się.zachwyca.i.zaczyna.
myśleć..Dostrzegają,.że.osoby.niepełnosprawne.to.też.ludzie..Możliwość.rzeźbie-
nia.to.dla.mnie.bajka,.kraina.marzeń,.gdzie.mogę.robić.to,.co.lubię..Dzięki.rzeźbie.
lepiej.się.orientuję.w.przestrzeni,.wyrabiam.palce,.dotyk,.mięśnie..Staję.się.bar-
dziej.sprawny.fizycznie.i.psychicznie..Satysfakcję.sprawia.mi.też.kontakt.z.inny-
mi..Bajka,.która.się.kończy.i.trzeba.wracać.do.gorzkiej.rzeczywistości”.
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Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem 
przez matki młodzieży z niepełnosprawnością 
a poczucie własnej skuteczności

Streszczenie

Celem.przedstawionych.badań.było.określenie.preferowanych.stylów.radzenia.sobie.ze.stre-
sem,.prezentowanego.poziomu.poczucia.własnej.skuteczności.i.możliwych.związków.między.ba-
danymi.czynnikami.psychologicznymi.z.perspektywy.matek.adolescentów.z.niepełnosprawnością.
motoryczną..

W.badaniu.wzięła.udział.grupa.103.matek,.w.której.wyróżniono.dwie.grupy.porównawcze..
Matki.wychowujące.młodzież.z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicznym.stanowiły.grupę.
kliniczną.(N.=.47),.natomiast.grupę.porównawczą.(N.=.56).tworzyły.matki.wychowujące.młodzież.
pełnosprawną.(średnia.wieku.młodzieży.z.obu.grup.to.odpowiednio.14.lat.i.17.lat)..Dokonując.po-
miaru.badanych.zmiennych,.wykorzystano:.kwestionariusz.wywiadu,.Wielowymiarowy.Inwentarz.
do.Pomiaru.Radzenia.Sobie.ze.Stresem.(COPE).Ch..S..Carvera,.M..F..Scheiera.i.J..K..Weintrauba.
w.adaptacji.Z.. Juczyńskiego. i.N..Ogińskiej-Bulik.oraz.Skalę.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.
(GSES).w.adaptacji.Z..Juczyńskiego..

Otrzymane.wyniki.okazały.się.kongruentne.z.dotychczasowymi.rezultatami.prezentowanymi.
w.literaturze.przedmiotu..Matki.adolescentów.z.niepełnosprawnością.przejawiały.bardziej.zróżni-
cowane.strategie.radzenia.sobie.ze.stresem.niż.matki.pełnosprawnej.młodzieży..W.kontekście.pre-
zentowanego.poziomu.poczucia.własnej.skuteczności.badane.grupy.matek.nie.różniły.się.między.
sobą.. Poszukiwanie.współzależności.między. badanymi. zmiennymi. psychologicznymi. pozwoliło.
wykazać.większe.zróżnicowanie.w.grupie.matek.młodzieży.niepełnosprawnej.
Słowa kluczowe: radzenie.sobie.ze.stresem,.poczucie.skuteczności,.niepełnosprawność.
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Wprowadzenie

Oczekiwanie.na.narodziny.pierwszego.dziecka.stanowi.tak.ważne.wydarze-
nie.w.życiu.przyszłych.rodziców.oraz.całej.rodziny,.że.w.psychologii.jest.często.
analizowane.w.kategorii.kryzysu.rozwojowego.(Bielawska-Batorowicz,.Kornas-
-Biela,.1992)..Koncepcja.kryzysu.w.powyższym.rozumieniu.traktuje.stawanie.się.
rodzicem.jako.proces.wymagający.radzenia.sobie.z.wieloma.obciążeniami,.przy.
jednoczesnym. wzbogacaniu. osobowości. obu. małżonków,. a. nie. tylko. kobiety.
(Bartosz,.2002)..W.okresie.ciąży.rodzice.często.zadają.sobie.pytania,.które.po-
zwalają.im.określać.się.w.nowej.roli..Jaką.będę.matką.lub.ojcem?.Czy.poradzę.so-
bie.w.nowej.sytuacji?.Często.wracają.wspomnieniami.do.własnego.dzieciństwa..
Dokonują. porównań. z.modelami.własnych. rodziców. jako.wzorcami. ról.matki.
i.ojca..Równolegle.w.umysłach.przyszłych.rodziców.pojawiają.się.reprezentacje.
poznawcze. ich.nienarodzonego.dziecka.. Jest. to.czas.wyobrażeń.na. temat. tego,.
jakiej.będzie.ono.płci,. jak.będzie.wyglądało,. jakie. aktywności.będą.z.nim.po-
dejmowali,.a.nawet.kim.będzie.w.przyszłości..Dla.obu.małżonków.jest.to.okres.
związany. z. reorganizowaniem. swojej. przestrzeni. życiowej,. psychologicznego.
i.nie.tylko.dopasowania.się.do.nowej.sytuacji.oraz.integracji.ról.wokół.dziecka.
(Plopa,.2005).

Gdy.na.świat.przychodzi.zdrowe,.radosne.dziecko,.zwykle.spotyka.się.z.mi-
łością.i.życzliwością.wszystkich.członków.rodziny,.co.przekłada.się.na.wysoką.
jakość.opieki.oraz.wszelkich.innych.starań..Staje.się.ono.obiektem.pozytywnego.
zainteresowania..W.sytuacji.gdy.dziecko.rodzi.się.z.niepełnosprawnością1,.na.ra-
dość.płynącą.z.macierzyństwa.i.ojcostwa.pada.cień.smutku,.żalu,.rozczarowania,.
a.nierzadko.złości.i.narzekań.na.zły.los..Środowisko.rodzinne.wyjątkowo.tylko.
jest.przygotowane.do.radzenia.sobie.ze.specyficznymi.potrzebami.rozwojowymi.
chorego.przewlekle.dziecka..Często.nie.ma.zgody.na.diagnozę.niepełnosprawno-
ści.dziecka,.która.może.być.bolesnym.i.odbierającym.nadzieję.na.choćby.zwykłe.
życie.doświadczeniem..Według.B..Farbera.(1960).narodziny.chorego.przewlekle.
dziecka.stanowią.przyczynę.dwojakiego.rodzaju.kryzysów.życiowych..Pierwszy.
z.nich.jest.skutkiem.rozbieżności między wymarzonym a rzeczywistym obrazem 
dziecka..Drugi.kryzys.określany.jest.kryzysem organizacji roli,.którego.rodzice.
doświadczają.w. późniejszym. okresie. (za:.Kowalik,. 1989)..Niepełnosprawność.
dziecka. jest. bowiem. istotnym. czynnikiem. wpływającym. na. reorganizację. ról.
w.rodzinie.i.wynikających.z.nich.obowiązków..W.literaturze.przedmiotu.panuje.
pogląd,.że.to.matki.są.przeważnie.zmuszone.do.rezygnacji.lub.ograniczenia.pracy.
zawodowej. na. rzecz. świadczenia. opieki. choremu. dziecku..Ograniczenie. funk-
cjonowania.w.sferze.zawodowej.nierzadko.łączy.się.z.minimalizacją.osobistych.
aspiracji,.a.w.szerszej.perspektywie.osobistego.rozwoju,.także.w.innych.sferach,.

1.W.niniejszej.pracy.pojęcie.niepełnosprawności.będzie.rozpatrywane.w.ujęciu.systemowym..
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jak. społecznej,. kulturalnej,. rekreacji.. Matki,. które. redukują. swoją. aktywność.
do.ról.związanych.z.wychowaniem.dziecka,.odczuwają.zwykle.większe.niż.mat-
ki.pracujące.obciążenie.obowiązkami.domowymi..Wynika.ono.z.nieposiadania.
płaszczyzny.dystansu,.która.umożliwiłaby.zyskanie.wytchnienia.od.problemów.
będących.skutkiem.niepełnosprawności.dziecka.(Pisula,.2007)..Uniemożliwienie.
realizacji.planów.zawodowych.kobiety.może.stanowić.przyczynę.nieporozumień.
między. małżonkami.. Pojawia. się. również. lęk. przed. posiadaniem. następnych.
dzieci..Dotyczy.to.sytuacji,.w.której.jedno.z.rodziców.może.odczuwać.potrzebę.
posiadania. kolejnego. dziecka.w. przeciwieństwie. do. drugiego. rodzica,. którego.
zdanie.jest.wynikiem.obawy.przed.ewentualną.niepełnosprawnością.potomstwa.
(Cunningham,.1994).

Dla. ojców. sytuacja. rodzinna. staje. się. trudna. z. co. najmniej. dwóch. powo-
dów..Z.jednej.strony.znacznie.obniża.się.poziom.satysfakcji.z.intymnych.relacji.
w.małżeństwie..Zmniejsza.się.ilość.czasu.spędzanego.wspólnie.przez.rodziców.
niepełnosprawnego. dziecka,. ograniczona. zostaje. aktywność. towarzyska. rodzi-
ny.oraz.uczestnictwo.w.imprezach.kulturalnych..Dodatkowym.czynnikiem.stre-
sogennym.może. być. społeczny. odbiór. posiadania. niepełnosprawnego. dziecka..
Z.drugiej. zaś. strony.ojciec.zostaje. jedyną.osobą.odpowiedzialną.za. często.po-
nadstandardowe.zabezpieczenie.materialne.rodziny..Długa.nieobecność.w.domu,.
wynikająca.z.obowiązków.zawodowych,.a.także.nieumiejętność.włączenia.ojca.
do. procesu. opiekuńczo-wychowawczego. przez.matki. może. powodować. zanik.
więzi.emocjonalnej.między.członkami.rodziny.(Hassall,.Rose,.McDonald,.2005)..
Naukowcy.podają,.że.wśród.uczniów.szkół.życia.i.szkół.specjalnych.jest.więk-
szy.niż.powszechnie.odsetek.rodzin.monoparentalnych,.w.których.wychowaniem.
dzieci.zajmują.się.głównie.kobiety.(Kościelska,.1998)..Niewiele.osób.ma.świa-
domość,. jak. wygląda. codzienność. matki. wychowującej. swe. niepełnosprawne.
dziecko..Wypełnia.ją.intensywna.praca.z.dzieckiem,.wizyty.u.specjalistów,.cza-
sochłonna.rehabilitacja,.a.oprócz.tego.zwykłe.obowiązki,.jak.robienie.zakupów,.
przygotowywanie.posiłków,.czystej.odzieży.czy.dbanie.o.porządek.w.mieszkaniu..
Tylko.niektóre,.najbardziej.aktywne.matki.znajdują.czas.na.utrzymywanie.kon-
taktów.z.innymi.osobami.będącymi.w.podobnej.sytuacji,.a.tym.bardziej.na.kultu-
rę,.rozrywkę.czy.samokształcenie.

By.efekty.prowadzonej.terapii.były.jak.najlepsze,.matki.powinny.często.się.
uśmiechać,.być.zadowolone,.w.dobrej.kondycji.psychofizycznej..Każdy.sygnał.
zdenerwowania. skutkuje.bowiem.wzrostem.napięcia.u.dziecka..W.obliczu. sta-
le.narastających.obowiązków. trudno. jednak.zachować.pogodę.ducha,. tym.bar-
dziej. gdy.matki. samotnie. zmagają. się. z.wyzwaniami,. które. niesie. z. sobą. nie-
pełnosprawność.dziecka..Warto.w.tym.miejscu.zacytować.Wojciecha.Brejnaka:.
„Dziecko.to.«najczulszy.odbiornik».rodzicielskich.emocji.–.szybko.zauważa.fałsz.
w.zachowaniu.i.sposobie.bycia”.(Brejnak,.1999,.s..83)..Jak.wynika.z.badań,.ko-
biety.wychowujące.niepełnosprawne.dzieci.określają.siebie.jako.szczęśliwe,.gdy.
uzyskują.wsparcie.od.mężów.i.reszty.otoczenia.(Kościelska,.1998).
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Pojęcie stresu psychologicznego i radzenia sobie z nim

Stres.stanowi.nieodłączny.element.ludzkiego.życia..Początkowo.kojarzony.
ze. stanem.nadmiernego.napięcia,.współcześnie.najczęściej. jest.ujmowany. jako.
interakcja. zachodząca.między. osobą. a. jej. otoczeniem,. które. jest. spostrzegane.
przez.osobę.jako.obciążające.jej.zasoby.oraz.zagrażające.jej.dobrostanowi.(La-
zarus,.1986)..Źródłem.obciążenia.psychicznego.matek.dzieci. z.niepełnospraw-
nością. jest. ciągła. troska.. Pojawia. się. po. urodzeniu. dziecka. i. jest. stale. obecna.
przez.cały.okres.życia..Przejawia.się.w.różnych.postaciach,.jak:.troska.o.zdrowie.
i.bezpieczeństwo.dziecka,.o.jego.akceptację.w.grupach.rówieśniczych.oraz.o.jego.
przyszłość..Istotnym.czynnikiem.wywołującym.wzrost.napięcia.emocjonalnego.
u.matek.niepełnosprawnych.dzieci.są.także.problemy.egzystencjalne..Zatem.co-
dzienność.dla.matek.przewlekle.chorych.dzieci.to.pasmo.nieustannych.wyzwań,.
do.których.nie.zawsze.są.przygotowane.(Monsen,.2000)..

Z.badań.przeprowadzonych.w.tym.zakresie.można.obserwować,.że.radząc.
sobie.ze.stresem.(coping). ludzie.stosują.zróżnicowane.strategie. rozwiązywania.
problemów..Niektórzy.aktywnie.działają,.inni.preferują.zachowania.ucieczkowe,.
a.jeszcze.inni.koncentrują.się.na.emocjach.i.ich.wyładowywaniu..Powstaje.zatem.
pytanie,.od.czego.zależy.zróżnicowanie. reakcji.pojawiającej. się.w.odpowiedzi.
na.stres?.W.literaturze.przedmiotu.wskazuje.się.na.cztery.grupy.czynników.mają-
cych.wpływ.na.radzenie.sobie.ze.stresem:

–.stan.psychofizyczny.jednostki,
–.płeć,.wiek,.poziom.wykształcenia,.
–.uwarunkowania.osobowościowe,.
–.cechy.sytuacji.stresowej.(Wrześniewski,.1996)..
W.niniejszej.pracy.przyjęto.podejście.R..S..Lazarusa.(1986),.według.którego.

różnice.w.radzeniu.sobie.ze.stresem.zależą.od.oceny.poznawczej,.dzięki.której.
jednostka.uświadamia.i.interpretuje.dane.wydarzenie..Autor.koncepcji.wyróżnia.
dwa.typy.tejże.oceny,.tj..pierwotną.i.wtórną..Ocena pierwotna.decyduje.o.inten-
sywności. i. rodzaju.emocjonalnej. reakcji.na.zdarzenie..Natomiast.w.przypadku.
oceny wtórnej.wartościowaniu.podlegają.same.możliwości.i.zasoby.radzenia.so-
bie.ze.stresem.(Lazarus,.1986)..

W. literaturze.przedmiotu.pojęcie. „radzenie. sobie. ze. stresem”.w.podejściu.
transakcyjnym. pojmuje. się. jako. „poznawcze. i. behawioralne.wysiłki. podmiotu.
mające.na.celu.sprostanie.fizycznym.wymaganiom.zewnętrznym.i/lub.wewnętrz-
nym,.ocenianym.jako.wyczerpujące.lub.przekraczające.zasoby.jednostki.(za:.He-
szen-Niejodek,.2000,.s..476)..Badacze.problematyki.stresu.i.radzenia.sobie.z.nim.
podają.wiele.klasyfikacji.sposobów.radzenia.sobie.ze.stresem..W.niniejszej.pracy.
przyjęto.ujęcie.Ch..Carvera.i.współpracowników,.którzy,.odwołując.się.do.teo-
rii.R..S..Lazarusa,.zaproponowali.kilkanaście.strategii.radzenia.sobie.ze.stresem..
Odzwierciedlają. one. zarówno. dyspozycyjne,. jak. i. sytuacyjne. radzenie. sobie..
Należą.do.nich:.Aktywne.Radzenie.Sobie,.Planowanie,.Poszukiwanie.Wsparcia.
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Instrumentalnego,.Poszukiwanie.Wsparcia.Emocjonalnego,.Unikanie.Konkuren-
cyjnych.Działań,.Zwrot.ku.Religii,.Pozytywne.Przewartościowanie.i.Rozwój,.Po-
wstrzymywanie. się.Od.Działania,.Akceptacja,.Koncentracja.na.Emocjach. i. ich.
Wyładowanie,.Zaprzeczanie,.Odwracanie.Uwagi,.Zaprzestanie.Działań,.Zażywa-
nie.Alkoholu.lub.Innych.Środków.Psychoaktywnych,.Poczucie.Humoru.(Juczyń-
ski,.Ogińska-Bulik,.2009).

W.literaturze.przedmiotu.można.znaleźć.doniesienia.empiryczne.wskazują-
ce,.że.matki.wychowujące.niepełnosprawne.potomstwo,.niezależnie.od.rodzaju.
zaburzenia.występującego.u.dziecka,.stosują.te.same.lub.podobne.strategie.radze-
nia.sobie.ze.stresem..W.repertuarze.ich.reakcji.na.stres.nie.zauważono.w.istotnej.
skali.ucieczki.i.unikania.jako.sposobu.radzenia.sobie,.strategii.opartej.o.odreago-
wywanie,.polegającej.na.unikaniu.kontaktów.z.innymi.ludźmi,.reagowaniu.okre-
sowym.wzrostem.napięcia.emocjonalnego,.nacechowanym.depresją.oraz.strategii.
przypisywania.sobie.odpowiedzialności.za.chorobę.dziecka.(Sekułowicz,.2000).

Czynniki warunkujące doświadczanie stresu 
psychologicznego przez matki adolescentów 
z niepełnosprawnością

W.świetle.przedstawionego.rysu.sytuacji.psychologiczno-społecznej.rodzi-
ców,. a.w. szczególności.matek. adolescentów. z. niepełnosprawnością,. nie. ulega.
wątpliwości,.że.funkcjonują.one.w.stanie.permanentnego.stresu.psychologiczne-
go,.obejmującego.swym.zasięgiem.niemal.wszystkie.sfery.ich.aktywności..Na-
ukowcy.badający.poruszaną.w.niniejszej.pracy.problematykę.wymieniają.szereg.
czynników.warunkujących.stany.emocjonalne.kobiet.wychowujących.niepełno-
sprawne.dzieci..Należy.zaznaczyć,.że.kwestie.te.są.także.udziałem.ojców..Temat.
artykułu. różnicuje. i.wyznacza. przedmiot. badań,. pozostawiając. pole. do. odręb-
nych.opracowań.

Czynnikiem. odgrywającym. dużą. rolę. w. regulacji. stanów. emocjonalnych.
matek.dzieci.z.niepełnosprawnością.przypisuje.się.poziomowi konkretyzacji ob-
razu dziecka,.które.ma.się.narodzić..Im.bardziej.są.one.przekonane,.że.dziecko.
będzie.określonej.płci.i.w.pełni.zdrowe,.tym.większe.przeżywają.rozczarowanie..
Liczy.się.także.okres życia, w którym pojawiła się niepełnosprawność. Niepełno-
sprawność.dziecka.nabyta.w.późniejszym.wieku,.np..będąca.skutkiem.wypadku.
czy. choroby.wychowanka,. jest. trudniejsza. do. zaakceptowania. przez.matki. niż.
niepełnosprawność.zdiagnozowana.od.najwcześniejszych.dni.życia.dziecka..Wie-
dza matek na temat rodzaju niepełnosprawności i jej przyczyn także.stanowi.istot-
ny.czynnik.warunkujący.ich.przeżycia.emocjonalne..Kobiety.cechujące.się.małą.
znajomością.problematyki.chorób.przewlekłych.częściej.przeżywają.przerażenie,.
lęk.i.obawy.niż.te,.które.mają.szerokie.horyzonty.poznawcze..Nie.bez.znaczenia.
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jest.też.sposób, w jaki matki dowiadują się o niepełnosprawności dziecka..Nagła.
informacja.powoduje. silny. szok,. ale.pozwala.na. stosunkowo. szybkie.przejście.
do. racjonalnych. działań.. Powolny. proces. odkrywania. bolesnej. rzeczywistości,.
pełen. niedowierzania. i. niepokoju. często.może. prowadzić. do. stanów. nerwico-
wych..Informowanie.o.niepełnosprawności.dziecka.powinno.charakteryzować.się.
obiektywnością,.wysokim.poziomem.empatii,.wsparcia.emocjonalnego.oraz.za-
wierać.perspektywę.rozwoju.dziecka..Wtedy.może.korzystnie.modyfikować.ne-
gatywne. emocje. pojawiające. się. w.momencie. diagnozy.. Na. dynamikę. reakcji.
emocjonalnych.matek.wpływa.również.rodzaj, stopień oraz.zewnętrzne.objawy.
niepełnosprawności dziecka.. Zwykle.matki. doświadczają. silniejszych. przeżyć,.
gdy.z.powodu.choroby.przewlekłej.funkcjonowanie.dziecka.jest.silnie.zaburzone.
i. ograniczony. jest. jego. rozwój.. Ponadto.wygląd. i. zachowanie. chorego.potom-
stwa.znacząco.odbiegające.od.przyjętych.norm.zwykle.prowadzą.do.odrzucenia.
go.przez.otoczenie.społeczne,.a.w.perspektywie.do.izolacji.społecznej.całej.ro-
dziny..Źródłem. stresu. dla.matek. dzieci. z. niepełnosprawnością. jest.odniesienie 
niepełnosprawności dziecka do struktury „ja”..Częstą. sytuacją. jest.obwinianie.
siebie,.partnera,.innych.członków.rodziny.lub.służby.zdrowia.za.niepełnospraw-
ność.dziecka..W.konsekwencji.powyższego.relacje.rodzinne.ulegają.zakłóceniu,.
a.kontakty.z.przedstawicielami.medycyny.rzadkie..Poczucie.osamotnienia.doty-
kające.matki.dzieci.z.niepełnosprawnością.wpływa.na.ich.poczucie.niskiej.war-
tości,.doświadczanie. lęku,.a.czasami.na.posługiwanie.się.agresją.wobec.dziec-
ka,.które.w.ich.mniemaniu.jest.źródłem.pasma.porażek..Ostatnim.wymienionym.
w. niniejszej. pracy. czynnikiem. warunkującym. przeżycia. emocjonalne. matek.
dzieci.z.niepełnosprawnością.jest.miejsce przypisane dziecku w całokształcie pla-
nów rodziny..W.przypadku.par.funkcjonujących.w.myśl.reguł.małżeństwa.dwóch.
karier.(model.rodziny,.w.którym.obydwoje.małżonkowie.mają.wysoką.potrzebę.
osiągnięć,.dominacji.i.rozwoju.zawodowego).niepełnosprawność.dziecka.jest.po-
wodem.narastającej.frustracji,.wzajemnych.pretensji,.a.nawet.rozstania..W.innych.
typach.rodzin.miłość.do.dziecka.z.niepełnosprawnością.może.wyzwolić.zupełnie.
odmienny.rodzaj.przeżyć..Zaangażowanie,.dobra.organizacja. trudnej. rzeczywi-
stości,.poparta.wzajemnym.zrozumieniem.i.miłością.mogą.sprawić,.by.wspólne.
życie.stało.się.na.swój.sposób.przyjemne.(Smykowska,.2010).

Opisane.w.literaturze.badania.dotyczące.problematyki.stresu.rodzicielskiego.
w.aspekcie.płci,.wieku.i.rodzaju.niepełnosprawności.dziecka.nie.pozwalają.jed-
noznacznie.stwierdzić,.czy.zmienne.te.wpływają.na.poziom.stresu.matek.i.ojców.
(Beckman,.1991)..Rozpatrując.sprzeczne.rezultaty.badań,.zakłada.się,.że.każdy.
okres.rozwoju.dziecka.może.być.źródłem.dodatkowych.trudności.dla.rodziców..
Istotne.jest.jednak,.jak.odbierają.oni.napięcia.i.w.jakim.stopniu.są.w.stanie.sobie.
z.nimi.poradzić..

W.niniejszej. pracy. przyjęto,. że.matki.młodzieży. niepełnosprawnej. oprócz.
trudności.wynikających.z.sytuacji.choroby.przewlekłej.swego.dziecka.są.dodat-
kowo.zmuszone.zmagać.się.z.wyzwaniami.stawianymi.przez.okres.rozwojowy.
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swych.dzieci..Adolescencja2 pojmowana.jako.czas.przemian.w.życiu.człowieka,.
które.prowadzą.z.dzieciństwa.do.dorosłości,.jest.naznaczona.wieloma.gwałtow-
nymi.zmianami.funkcjonowania.jednostki.w.następujących.sferach:.fizjologiczna,.
psychologiczna.oraz.socjologiczna..Wyzwania,.które.młody.człowiek.podejmuje,.
dotyczą.przystosowania.do.zmian.fizycznych.i.seksualnych,.znalezienia.własnej.
tożsamości.oraz.utworzenia.nowych.relacji.interpersonalnych.(Harwas-Napiera-
ła,.Trempała,.2000)..Wymienione.wyżej.okoliczności.mogą.powodować.nasilenie.
stresu.u.matek.adolescentów.z.niepełnosprawnością.w.związku.z.pojawiający-
mi.się.nowymi.perspektywami..Rozwój.samooceny,.poczucia.własnej.wartości,.
ja.seksualnego.i.związanych.z.tym.potrzeb,.kwestie.udzielenia.sobie.odpowiedzi.
na.pytanie.o.swą.tożsamość.i.jej.akceptacja,.problem.bliskich.związków.interper-
sonalnych,.samotności.czy.coraz.większy.niepokój.o.przyszły.los.niepełnospraw-
nego. dziecka. stanowią. znaczące. czynniki. stresogenne..Warto. dodać,. że. wiele.
matek.przechodzi.w.tym.okresie.„kryzys.wieku.średniego”.przejawiający.się.pro-
blemami.zdrowotnymi,.a.także.psychicznymi..Jest.to.czas.dokonywania.bilansu.
między.sukcesami.a.porażkami,.czas.głębokiej.refleksji.nad.dotychczasowym.ży-
ciem,.jego.blaskami.i.cieniami,.a.także.czas.weryfikacji.młodzieńczych.planów..
Zmianom.podlegają.także.relacje.z.rodzicami,.którzy.stają.się.coraz.mniej.samo-
dzielni.i.wymagający.pomocy..W.dalszej.perspektywie.matki.adolescentów.z.nie-
pełnosprawnością.pełnią.funkcje.opiekuńcze.zarówno.wobec.swego.potomstwa,.
jak.i.starzejących.się.rodziców..Osoby.dorosłe.znajdujące.się.w.tego.rodzaju.sy-
tuacji.określa.się.mianem.generacji kanapkowej (sandwich generation). Zjawisko.
to.jest.aktualnie.obserwowane.w.pokoleniu.obecnych.czterdziestolatków.Europy.
Zachodniej.i.Stanów.Zjednoczonych.

Problem i cele badawcze

Problematyka. niniejszej. pracy. dotyczy. psychologicznego. funkcjonowania.
kobiet.wychowujących.adolescentów.z.niepełnosprawnością..Zakładając,.że.przez.
kilkanaście.lat.były.one.poddane.działaniu.wielu.czynników.stresogennych,.wy-
nikających.z.ich.sytuacji.życiowej.(Harper,.1984;.Beckman,.1991;.Guralnick.i.in.,.
2006),.przyjęto,.że.będą.się.one.charakteryzowały.odmiennym.wzorcem.reakcji.
na.sytuacje.trudne.niż.kobiety.wychowujące.pełnosprawne.potomstwo..Ponadto.
założono,.że.opisane.powyżej.trudności.w.rozwoju.dziecka.prowadzą.nie.tylko.

2.Ze.względu. na. fakt,. że. adolescencja. obejmuje. długi. i.mocno. zróżnicowany. okres. czasu.
w.życiu.człowieka,.można.w.niej.wyróżnić.trzy.fazy..Pierwsza.faza,.określana.pubertalną.związa-
na.jest.z.wstępnym.etapem.dojrzewania.biologicznego..Kolejna.faza,.określana.mianem.wczesnej 
adolescencji,.trwająca.od.10.do.15.roku.życia,.dotyczy.nabywania.przez.jednostkę.zdolności.do.da-
wania.nowego.życia..Ostatnia.z.wyróżnionych.faz,.tj..faza.późnej adolescencji,.obejmująca.okres.
od.16.do.20–23.roku.życia,.związana.jest.z.nabywaniem.przez.człowieka.zdolności.do.kształtowa-
nia.swego.życia.(Obuchowska,.2000).



Katarzyna.Walęcka-Matyja,.Dominika.Kurpiel112

do.obniżenia.poczucia.kompetencji.u.matek,.ale. także.mogą.osłabiać.poczucie.
sprawowania.kontroli.nad.sytuacją,.obniżać.poziom.ich.zaangażowania.w.poko-
nywanie. przeszkód. życiowych,. a. nawet. rodzić. przekonanie. o. bezsensowności.
podejmowanych.działań. (Pisula,.1998)..Zatem.w.niniejszej.pracy.za.cel.badań.
obrano.skonstruowanie.profilu.radzenia.sobie.ze.stresem.matek.wychowujących.
adolescentów.z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicznym.oraz.określenie.
ich.poziomu.poczucia.skuteczności.

Pytania i hipotezy badawcze

W.kontekście.poruszanej.problematyki.badawczej.sformułowano.następują-
ce.pytania.badawcze:

1..Jakie.style.radzenia.sobie.w.sytuacjach.trudnych.preferują.matki.młodzie-
ży.z.niepełnosprawnością.w.porównaniu.z.matkami.młodzieży.pełnosprawnej?

2..Jaki.poziom.poczucia.własnej.skuteczności.przejawiają.matki.młodzieży.
z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicznym,.a.jaki.matki.młodzieży.pełno-
sprawnej?

3..Czy.istnieje,.a.jeżeli.tak,.to.o.jakim.charakterze.związek.między.stylami.
radzenia.sobie.a.poczuciem.własnej.skuteczności?

Na.podstawie.przeglądu.literatury.przyjęto.następujące.hipotezy.badawcze.
H1:.Matki.młodzieży.z.niepełnosprawnością.częściej.preferują.style.radzenia.

sobie.ze.stresem.cechujące.się.zadaniowością.niż.matki.młodzieży.pełnosprawnej.
H2:.Matki.młodzieży.niepełnosprawnej.wykorzystują.bardziej.zróżnicowane.

style.radzenia.sobie.ze.stresem.w.porównaniu.z.matkami.pełnosprawnych.adole-
scentów.

H3:.Matki.młodzieży.niepełnosprawnej.cechuje.niższe.poczucie.własnej.sku-
teczności.niż.matki.młodzieży.pełnosprawnej.

H4:.Istnieją.dodatnie.współzależności.między.poczuciem.własnej.skuteczno-
ści.a.stylami.radzenia.sobie.ze.stresem.o.charakterze.zadaniowym.

Metody badań

W.celu.uzyskania.odpowiedzi.na.postawione.pytania.badawcze.zastosowa-
no.następujące.metody:.kwestionariusz.wywiadu.własnego.autorstwa.oraz.stan-
daryzowane. kwestionariusze. psychologiczne. –. Wielowymiarowy. Inwentarz.
do.Pomiaru.Radzenia.Sobie.ze.Stresem.(COPE).Ch..S..Carvera,.M..F..Scheie-
ra. i. J..K..Weintrauba.w.adaptacji.Z.. Juczyńskiego. i.N..Ogińskiej-Bulik. (2009).
oraz.Skalę.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.(GSES).R..Schwarzera.i.M..Jersu-
alem.w.adaptacji.Z..Juczyńskiego.(2001).
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Kwestionariusz wywiadu

W. procesie. gromadzenia. materiału. empirycznego. zastosowano. metodę.
kwestionariusza.wywiadu,.która.pozwoliła.na.zebranie.informacji.dotyczących:.
danych. demograficznych. badanych. kobiet. (wiek,. miejsce. zamieszkania,. stan.
cywilny,. liczba. dzieci,. poziom. wykształcenia,. aktywność. zawodowa,. sytuacja.
ekonomiczna,.wsparcie.w.wychowaniu.dziecka)..Wersję.kwestionariusza.wywia-
du.przeznaczoną.dla.matek.młodzieży.niepełnosprawnej.wzbogacono.o.zagadnie-
nie.związane.z.pochodzeniem.i.rodzajem.niepełnosprawności.ich.dzieci.

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia 
Sobie ze Stresem – COPE

Wielowymiarowy.Inwentarz.do.Pomiaru.Radzenia.Sobie.ze.Stresem.(COPE).
został. opracowany. przez. Ch.. S.. Caevera,. M.. F.. Scheiera. i. J.. K..Weintrauba..
Dla.potrzeb.niniejszego.opracowania.zastosowany.w.adaptacji.Z..Juczyńskiego.
i.N..Ogińskiej-Bulik..Narzędzie. to.oparte.na.samopisie,.składa.się.z.60.stwier-
dzeń,.na.które.odpowiada.się.na.4-stopniowej.skali..Osoba.badana.w.stosunku.
do.każdego.z.tych.stwierdzeń.oznacza.odpowiedź.na.4-punktowej.skali.(1.–.pra-
wie.nigdy.tak.nie.postępuję;.2.–.rzadko.tak.postępuję;.3.–.często.tak.postępuję;.
4.–.prawie.zawsze.tak.postępuję).

Kwestionariusz.COPE.pozwala.na.ocenę.15.strategii.reagowania.w.sytuacjach.
stresowych..Strategie.te.to:.Aktywne.Radzenie.Sobie,.Planowanie,.Poszukiwanie.
Wsparcia. Instrumentalnego,. Poszukiwanie.Wsparcia. Emocjonalnego,. Unikanie.
Konkurencyjnych. Działań,. Zwrot. ku. Religii,. Pozytywne. Przewartościowanie.
i.Rozwój,.Powstrzymywanie.się.Od.Działania,.Akceptacja,.Koncentracja.na.Emo-
cjach.i.ich.Wyładowanie,.Zaprzeczanie,.Odwracanie.Uwagi,.Zaprzestanie.Działań,.
Zażywanie.Alkoholu.lub.Innych.Środków.Psychoaktywnych,.Poczucie.Humoru..
Wymienione.powyżej.strategie.radzenia.sobie.ze.stresem.zostały.zakwalifikowane.
w.trzy.główne.skale..Pierwszą.ze.skal.–.Aktywne radzenie sobie.tworzy.pięć.stra-
tegii:.Planowanie,.Pozytywne.Przewartościowanie.i.Rozwój,.Aktywne.Radzenie.
Sobie,.Unikanie.Konkurencyjnych.Działań.oraz.Powstrzymywanie.się.Od.Dzia-
łania.. Drugą. skalę. określaną. jako.Zachowania unikowe tworzy. sześć. strategii:.
Zaprzeczanie,.Zaprzestanie.Działań,.Poczucie.Humoru,.Odwracanie.Uwagi,.Za-
żywanie.Alkoholu.lub.Innych.Środków.Psychoaktywnych.oraz.Akceptacja..Ostat-
nią.ze.skal.nazwaną.Poszukiwanie wsparcia i koncentracja na emocjach.tworzą.
cztery. strategie:.Poszukiwanie.Emocjonalnego.Wsparcia.Społecznego,.Koncen-
tracja.na.Emocjach.i.ich.Wyładowanie,.Poszukiwanie.Instrumentalnego.Wsparcia.
Społecznego.oraz.Zwrot.ku.Religii..Wymienione.powyżej.sposoby.postępowania.
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w.sytuacjach.trudnych.mogą.odzwierciedlać.zarówno.dyspozycyjne.radzenie.sobie,.
jak.i.sytuacyjne..Funkcję.norm.dla.osób.dorosłych.w.wieku.20–65.lat.pełnią.śred-
nie.i.odchylenia.standardowe..Wielowymiarowy.Inwentarz.do.Pomiaru.Radzenia.
Sobie.ze.Stresem.spełnia.standardy.narzędzia.psychometrycznego..Współczynniki.
alfa Cronbacha.dla.poszczególnych.skal.wynoszą.od.0,48.do.0,94.(tj..Aktywne.
Radzenie.Sobie.0,49,.Zwrot.ku.Religii.0,94,.Zaprzeczanie.0,60,.Planowanie.0,71,.
Pozytywne.Przewartościowanie.i.Rozwój.0,68,.Odwracanie.Uwagi.0,48,.Poszuki-
wanie.Wsparcia.Instrumentalnego.0,77,.Powstrzymanie.się.od.Działania.0,53,.Za-
przestanie.Działań.0,74,.Poszukiwanie.Wsparcia.Emocjonalnego.0,83,.Akceptacja.
0,79,.Zażywanie.Alkoholu.lub.Innych.Środków.Psychoaktywnych.0,91,.Unikanie.
Konkurencyjnych.Działań.0,54,.Koncentracja.na.Emocjach,.Wyładowanie.0,71,.
Poczucie.Humoru.0,84)..Wskaźniki.stałości.mierzone.w.odstępie.1,5.miesiąca.wa-
hały.się.w.granicach.od.0,46.do.0,86.(Juczyński,.Ogińska-Bulik,.2009).

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

Skala.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.(GSES).w.adaptacji.Z..Juczyńskie-
go.nawiązuje.do.sformułowanej.przez.A..Bandurę.(1977,.2004).koncepcji.ocze-
kiwań.i.pojęcia.własnej.skuteczności,.wiążącej.się.z.kontrolą.własnych.działań..
Oczekiwana. skuteczność.może.odnosić. się.do. specyficznych.obszarów.aktyw-
ności.człowieka,.a.także.wyrażać.jego.ogólne.przekonanie.co.do.szczególnej.roli.
w.sytuacjach.problemowych.czy.nowych..Skala.Uogólnionej.Własnej.Skutecz-
ności.mierzy.siłę.ogólnego.przekonania.co.do.skuteczności.radzenia.sobie.z.sy-
tuacjami.trudnymi..Im.silniejsze.są.przekonania.dotyczące.własnej.skuteczności,.
tym.wyższe.cele.stawiają.sobie.ludzie.i.tym.bardziej.angażują.się.w.zamierzone.
zachowanie..Skala.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.zawiera.10.stwierdzeń..Re-
spondent.ma.możliwość.ustosunkowania.się.do.nich.poprzez.udzielenie.następują-
cych.typów.odpowiedzi:.nie,.raczej.nie,.raczej.tak,.tak..Suma.wszystkich.punktów.
daje.ogólny.wskaźnik.poczucia.własnej.skuteczności.mieszczący.się.w.granicach.
od.10–40.punktów..Im.wyższy.wynik,.tym.większe.poczucie.własnej.skuteczno-
ści..Skalę.Uogólnionej.Własnej.Skuteczności.cechuje.dobry.poziom.rzetelności.
(współczynnik.alfa.Cronbacha.wynosi.0,85,.zaś.błąd.standardowy.pomiaru.0,24;.
rzetelność.skali.oceniana.metodą.test-retest.wynosiła.0,78).(Juczyński,.2001).

Charakterystyka badanej grupy

Badaniami.objęto.grupę.103.matek.z.województwa.łódzkiego.i.pomorskiego..
Średnia.wieku.badanych.kobiet.wynosiła.42.lata.(δ.=.6,025)..Kryterium.podziału.
na. grupy.porównawcze. stanowił. stan. zdrowia. dziecka.badanych.kobiet..Matki.
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wychowujące.młodzież.z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicznym.stano-
wiły.grupę.kliniczną.(N.=.47),.natomiast.grupę.porównawczą.(N.=.56).tworzyły.
matki.wychowujące.młodzież.pełnosprawną.(średnia.wieku.młodzieży.z.obu.grup.
to.odpowiednio.14.lat.i.17.lat)..

Analizując.miejsce.zamieszkania.badanych.kobiet,.okazało.się,.że.zdecydo-
wana.większość.matek.niepełnosprawnej.młodzieży.mieszka.na.terenach.miejskich.
(78,7%.badanych.w.dużym.mieście,.liczącym.powyżej.100.000.mieszkańców,.zaś.
21,3%.badanych.pochodzi.z.miast. liczących.mniej.niż.100.000.mieszkańców)..
Żadna.z.badanych.matek.młodzieży.niepełnosprawnej.nie.mieszkała.na.wsi..Ko-
biety.wychowujące.młodzież.pełnosprawną.zamieszkiwały.bardziej.zróżnicowa-
ne.tereny..Na.obszarach.miejskich.żyło.60,7%.badanych,.zaś.ze.wsi.pochodziło.
39,3%.badanych.matek..Uzyskane.rezultaty.badawcze.są.znaczące.w.świetle.testu.
Chi-kwadrat.(c2.=.36,919;.df.=.2;.p.=.,000).

Rozpatrując.stan.cywilny.badanych.matek,.zauważono.występowanie.istot-
nych.statystycznie.różnic.w.tym.zakresie.(c2.=.19,353;.df.=.4;.p.=.,001)..Choć.naj-
więcej.kobiet.z.obu.porównywanych.grup.deklarowało.funkcjonowanie.w.związku.
małżeńskim,.to.częściej.deklaracja.ta.dotyczyła.matek.młodzieży.pełnosprawnej.
(78,6%).w.porównaniu.z.matkami.młodzieży.niepełnosprawnej.(61,7%)..Matki.
dzieci.z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicznym.znacząco.częściej.wska-
zywały.na.fakt.rozpadu.rodziny.w.wyniku.rozwodu.(38,3%).w.relacji.do.wskazań.
matek.dzieci.pełnosprawnych.(7,1%)..Kategorie.stanu.cywilnego.określane.jako:.
panieństwo. (5,4%),. życie.w. związku. nieformalnym. (3,6%). oraz.wdowieństwo.
wystąpiły.tylko.w.grupie.matek.młodzieży.pełnosprawnej.(5,4%).

Rozkład.poziomu.wykształcenia.w.badanych.grupach.matek.był.zróżnico-
wany..Uzyskane.dane.pozwoliły.stwierdzić,.że.w.grupie.matek.wychowujących.
dziecko. z. niepełnosprawnością.większość. badanych. kobiet. cechowała. się.wy-
kształceniem.na. poziomie. licencjatu. (38,3%)..Wykształcenie.wyższe.magister-
skie.cechowało.31,9%.badanych.kobiet,.zaś.średnie.–.29,8%..Pozostałe.kategorie.
poziomu.wykształcenia,.tj..podstawowe.i.zawodowe,.nie.wystąpiły.w.tej.grupie..
Analizując.poziom.wykształcenia.matek.wychowujących.młodzież.pełnospraw-
ną,.zaobserwowano,.że.najczęściej.matki.deklarowały.średni.poziom.wykształce-
nia.(32,1%)..Taki.sam.procent.matek.charakteryzował.się.wykształceniem.na.po-
ziomie.wyższym. (28,6%). i. zawodowym. (26,8%).. Poziom. licencjatu.wskazało.
12,5%.badanych.kobiet..Uzyskane.wyniki.są.znaczące.w.świetle.testu.Chi-kwa-
drat.(c2.=.24,279;.df.=.4;.p.=.,000).

Aktywność.zawodowa.w.badanych.grupach.matek.była.na.podobnym.pozio-
mie..Okazało.się,.że.taki.sam.procent.matek.posiadających.zdrowe.potomstwo.jak.
i.matek.wychowujących.niepełnosprawne.dziecko.(odpowiednio.78,6%.i.76,6%).
jest.aktywnych.zawodowo..Brak.aktywności.zawodowej.deklarował.taki.sam.pro-
cent.matek.dzieci.pełnosprawnych.(21,4%).jak.i.matek.dzieci.z.niepełnosprawno-
ścią.(24,4%)..Uzyskane.współzależności.między.zmiennymi.nie.są.istotne.staty-
stycznie.(c2.=.,058;.df.=.1;.p.=.,810)..Przedstawiona.powyżej.sytuacja.zawodowa.
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przypuszczalnie.miała.wpływ.na.podobne.postrzeganie.swej.sytuacji.ekonomicz-
nej.przez.badane.matki.(c2.=.1,747;.df.=.2;.p.=.,418)..Można.stwierdzić,.że.zdecy-
dowana.większość.matek.z.obu.porównywanych.grup.oceniała.swą.sytuację.eko-
nomiczną.jako.dobrą.i.przeciętną.(92,9%.matek.dzieci.pełnosprawnych.i.97,1%.
matek.dzieci.z.MPD.typu.hemiplegii.dokonało.takich.wskazań)..Niewielki.pro-
cent.badanych.matek.ocenił.swe.warunki.finansowe.jako.złe.(7,1%.matek.dzieci.
pełnosprawnych.oraz.2,1%.matek.dzieci.z.niepełnosprawnością).

Rozpatrując.wachlarz.wykonywanych.zawodów.przez.porównywane.grupy.
badanych.kobiet,.zauważono.występowanie.w.tym.zakresie.znaczące.statystycz-
nie.współzależności. (c2. =. 46,362;. df. =. 6;. p. =. ,000).. Zdecydowana.większość.
matek. adolescentów. z. niepełnosprawnością. to. specjalistki. do. spraw. nauczania.
i.wychowania.(nauczyciel.w.szkole,.nauczyciel.w.przedszkolu)..W.grupie.matek.
zdrowych.adolescentów.było.to.19,6%..Duża.grupa.matek,.nie.będąc.aktywnymi.
zawodowo,.zajmowała.się.swoim.dzieckiem.w.domu.(34,0%)..Niewielki.procent.
matek.dzieci.z.ograniczoną.sprawnością.(6,4%).pracował.w.służbach.munduro-
wych..Analizując.rozkład.procentowy.wykonywanych.zawodów.przez.matki.mło-
dzieży.pełnosprawnej,.stwierdzono,.że.jest.on.bardziej.zróżnicowany..Najczęściej.
matki.zdrowych.dzieci.wykonywały.zawód.specjalistki.do.spraw.ekonomicznych.
i.zarządzania.(25,0%)..Stan.bezrobocia.deklarowało.19,6%.badanych.matek3..Pra-
cownice.usług.i.sprzedawczynie.stanowiły.17,9%.badanej.grupy.matek.zdrowych.
adolescentów..W.sektorze.zajmującym.się.świadczeniem.usług.w.zakresie.zdro-
wia.pracowało.12,5%.badanych.matek,.a.5,4%.kobiet.to.osoby.związane.z.pracą.
w.dziedzinach.prawa.i.administracji.

Ostatnim.analizowanym.zagadnieniem.opisującym.badane.grupy.matek.była.
kwestia.uzyskiwania.wsparcia.wyrażającego.się.w.pomocy.innych.osób.w.wy-
chowaniu.dziecka..Uzyskane.w.tym.zakresie.dane.pozwoliły.stwierdzić,.że.mat-
kom.z.obu.grup.było.świadczone.wsparcie.w.tym.zakresie,.ale.w.różnych.propor-
cjach.przez.inne.osoby.

Z.grupy.matek.młodzieży.pełnosprawnej.70%.badanych.kobiet.deklarowało,.
że.mąż/partner.pomaga.im.w.wychowaniu.dziecka..W.grupie.matek.młodzieży.
z.niepełnosprawnością.wszystkie.badane.matki.wskazały.na.męża,.jako.osobę.po-
magającą.w.wychowaniu.(100%).oraz.na.osoby.babć.i.dziadków.(78,7%)..Pomoc.
w.wychowaniu.młodzieży.pełnosprawnej.także.świadczyła.babcia.i.dziadek,.ale.
rzadziej. (55,1%.wskazań)..Niewielki.procent.badanych.matek.z.grupy.kontrol-
nej.(8,9%).nie.uzyskiwał.pomocy.w.opiece.nad.dzieckiem..Uzyskane.wyniki.są.
istotne.w.świetle.testu.Chi-kwadrat.(c2.=.17,088;.df.=.2;.p.=.,000)..Współcześnie.
akceptowany. jest.pogląd,.że.wewnętrzne. i.zewnętrzne.więzi.członków.rodziny.
mają.zasadniczy.wpływ.na.ich.zdrowie.i.szanse.uzyskiwania.wsparcia.społecz-
nego.w.trudnych.sytuacjach.(Maciarz,.2004)..Zatem.przedstawione.wyniki.dają.

3.Udział.procentowy.typowy.w.skali.ogólnopolskiej.na.badanym.terenie.przy.uwzględnieniu.
czynnika.płci.
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podstawę.do.wnioskowania.o. tym,. że.badane.matki.niepełnosprawnych.adole-
scentów.funkcjonowały.we.wspierających.środowiskach.rodzinnych,.zaangażo-
wanych.w.pomoc.w.opiece.nad.niepełnosprawnym.dzieckiem.

Procedura badawcza

W.badaniach.wzięła.udział.grupa.103.matek.(średnia.wieku.wynosiła.42.lata,.
δ.=.6,025).z.województwa.łódzkiego.i.pomorskiego..Badania.prowadzono.w.okre-
sie.od.marca.do.czerwca.2012.r..Miały.one.charakter.anonimowy.i.dobrowolny..
Zastosowano.metodę.doboru.celowego..

Zgromadzony.materiał. empiryczny.poddano. analizie. statystycznej..W. tym.
celu.posłużono.się.programem.komputerowym.IBM.SPSS.Statistics.20..Analiza.
statystyczna.wyników.badań.obejmowała.zagadnienia.korespondujące.z.poszcze-
gólnymi. pytaniami. badawczymi.. Dokonując. charakterystyki. grupy. badawczej,.
wykorzystano. metodę. zestawień. procentowych. oraz. Test. niezależności. Chi-
-kwadrat.(c2)..Kolejny.etap.analiz.statystycznych.dotyczył.porównania.średnich.
wyników.otrzymanych.przez.badane.grupy.matek.młodzieży.z.niepełnosprawno-
ścią. i.matek.młodzieży.pełnosprawnej.w.zakresie.określonych.zmiennych.psy-
chologicznych.(jakość.życia,.poczucie.własnej.skuteczności,.styl.radzenia.sobie.
ze. stresem)..Charakter. danych. (tj.. rozkład. i. równomierność.wariancji). pozwo-
lił. na. zastosowanie. testów. parametrycznych.. Posłużono. się. testem. t-Studenta..
Do. pomiaru. ewentualnych.współzależności.między. badanymi. zmiennymi. psy-
chologicznymi.wykorzystano.współczynnik.korelacji.r-Pearsona.

Wyniki badań

Zróżnicowanie w zakresie preferowanych stylów radzenia so-
bie ze stresem w opinii matek młodzieży niepełnosprawnej oraz 
matek młodzieży pełnosprawnej

Rezultaty. analizy. statystycznej. z. zastosowaniem. testu. t-Studenta. ujawniły.
występowanie. wielu. istotnych. statystycznie. różnic. między. badanymi. grupami.
matek.młodzieży.pełnosprawnej.i.niepełnosprawnej.w.zakresie.stylów.radzenia.
sobie.w. sytuacjach. stresowych. (tabela. 1)..Dotyczyły. one:. Planowania,. Poszu-
kiwania.Instrumentalnego.Wsparcia.Społecznego,.Poszukiwania.Emocjonalnego.
Wsparcia.Społecznego,.Pozytywnego.Przewartościowania.i.Rozwoju,.Akceptacji,.
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Zażywania. Alkoholu,. Poczucia. Humoru,. Powstrzymywania. się. od. Działania,.
Koncentracji.na.Emocjach.i.ich.Wyładowaniu,.Odwracania.Uwagi.oraz.Zwrotu.
ku.Religii..Pozostałe.sposoby.postępowania.w.sytuacji.stresogennej.tj..Aktywne.
Radzenie.Sobie,.Unikanie.Konkurencyjnych.Działań,.Zaprzeczanie.oraz.Zaprze-
stanie.Działań.nie.różnicowały.porównywanych.grup.matek..

Tabela.1..Różnice.w.zakresie.stylów.radzenia.sobie.ze.stresem.w.grupach.matek.
młodzieży.z.hemiplegią.oraz.matek.młodzieży.pełnosprawnej

Średnie.wyniki
w.badanych
grupach.matek

Styl.radzenia
sobie.ze.stresem

Matki.młodzieży.
z.hemiplegią

Matki.młodzieży
pełnosprawnej

t df p
N.=.47 N.=.56

x δ x δ

Aktywne.radzenie.sobie 12,62 ,768 12,66 1,180 ,226 95,445 ,822

Planowanie 12,51 ,718 11,39 1,155 5,99 93,618 ,000

Poszukiwanie.Instrumental-
nego.Wsparcia.Społecznego 7,70 ,689 8,64 1,554 4,077 78,612 ,000

Poszukiwanie.Instrumen-
talnego.Wsparcia.Emocjo-
nalnego

6,23 ,476 10,32 2,167 13,277 61,267 ,000

Unikanie.Konkurencyjnych.
Działań 8,66 ,984 8,34 1,505 1,251 101 ,214

Zwrot.ku.Religii 6,00 ,752 5,54 1,279 2,287 91,145 ,025

Pozytywne.Przewartościo-
wanie.i.Rozwój 12,26 ,570 9,77 2,080 8,574 64,657 ,000

Powstrzymywanie.się.
od.Działania 9,15 ,625 8,43 1,412 3,239 101 ,002

Akceptacja 12,47 ,929 5,18 1,516 28,653 100 ,000

Koncentracja.na.Emocjach
.i.ich.Wyładowywanie 6,26 ,441 5,89 ,762 2,890 100 ,005

Zaprzeczanie 5,81 ,537 5,60 ,873 1,474 91,327 ,144

Odwracanie.Uwagi 8,53 ,654 8,0 1,186 2,737 100 ,007

Zaprzestanie.Działań 5,00 ,722 4,95 ,891 –,341 99,747 ,734

Zażywanie.Alkoholu 5,00 ,417 4,62 ,490 4,250 99,999 ,000

Poczucie.Humoru 8,09 ,905 5,15 1,061 14,911 100 ,000

Źródło:.opracowanie.własne.
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Rozpatrując. odmienne.wzorce. radzenia. sobie. ze. stresem. charakteryzujące.
badane.matki.z.obu.porównywanych.grup,.stwierdzono,.że.matki.młodzieży.nie-
pełnosprawnej.częściej.projektowały.w.umyśle.sposoby.radzenia.sobie.ze.streso-
rem.niż.matki.młodzieży.pełnosprawnej.(Planowanie)..Powyższa.sytuacja.może.
wynikać.z.doświadczenia.życiowego.i.konieczności.przewidywania.wielu.trud-
ności.wiążących. się. z.obecnością.niepełnosprawnego.dziecka.w. rodzinie.. Inne.
podejście.narażało.je.na.dalsze.potęgowanie.stresora..Kobiety.wychowujące.peł-
nosprawne.potomstwo.na.bieżąco.podejmowały.wyzwania.niesione.przez.stosun-
kowo.krótkotrwałe.sytuacje.cechujące.się.występowaniem.napięcia.psychicznego.

Jak. wynika. z. otrzymanych. rezultatów. badawczych. kobiety. posiadające.
zdrowe.potomstwo.znacznie.częściej.niż.kobiety.wychowujące.dzieci.z.niepeł-
nosprawnością.poszukiwały.wsparcia.zarówno.emocjonalnego,.jak.i.instrumen-
talnego.. Częściej. oczekiwały. rady,. informacji,. moralnego. wsparcia. oraz. zro-
zumienia..Mając.na.uwadze.wyniki.wielu.badań.dotyczących.funkcjonowania.
rodzin.z.osobami.z.niepełnosprawnością,.sądzi.się,.że.przyczynę.powyższej.sy-
tuacji.może.stanowić.zjawisko.izolacji.społecznej.(zewnętrznej),.które.redukuje.
swobodne.kontakty.ze.zdrowymi.członkami.społeczeństwa..Izolacja.może.mieć.
także.charakter.wewnętrzny,.gdy.z.obawy.przed.nieżyczliwą.reakcją,.niechęcią,.
odmową.pomocy.rodzice.dzieci.z.niepełnosprawnością.nie.uczestniczą.w.pełni.
w.życiu.społecznym,.ograniczając.kontakty.do.niezbędnego.minimum.(Borzysz-
kowska,.1997).

Matki.młodzieży.niepełnosprawnej.osiągnęły.wyższe.wyniki.średnie.w.za-
kresie.dostrzegania.w.zdarzeniu.stresującym.pozytywów.sprzyjających.rozwojo-
wi.niż.matki.młodzieży.pełnosprawnej..Można.stwierdzić,.że.otrzymany.wynik.
wskazuje. na. pozytywne. zaadoptowanie. się. do. specyficznej. sytuacji. życiowej,.
związanej.ze.stałym.doświadczaniem.stresu.wynikającego.z.wychowywania.nie-
pełnosprawnego.dziecka,.które.aktualnie.jest.w.okresie.dorastania..O.powyższym.
przypuszczeniu.może.także.świadczyć.fakt.uzyskania.przez.matki.młodzieży.nie-
pełnosprawnej.wyższych.wyników.średnich.niż.przez.matki.wychowujące.zdro-
we.potomstwo.w.zakresie.zaakceptowania.sytuacji.trudnej.jako.czegoś,.z.czym.
trzeba. się.pogodzić. i.nauczyć.z. tym.żyć..Odnosząc. się.do.cech.badanej.grupy.
matek.adolescentów.z.MPD.typu.hemiplegii,.warto.zauważyć,.że.zdecydowana.
ich.większość.wykonywała.zawody.związane.ze.sferą.nauczania.i.wychowania..
Zdobyły.więc.ponadstandardową.w.skali.ogólnospołecznej.wiedzę.psychologicz-
ną. i. pedagogiczną. oraz.miały.większą. okazję. do. przyswojenia. podstawowych.
choćby.umiejętności.w.tym.zakresie..Fakt.ten.mógł.mieć.znaczenie.dla.korzyst-
nego.przystosowania.się.do.sytuacji.choroby.przewlekłej.dziecka.

Jak.wynika.z.przeprowadzonych.badań.porównywane.grupy.matek.młodzie-
ży. różnicowało. także.posługiwanie. się.poczuciem.humoru. i. zażywaniem.alko-
holu. lub. innych. środków. psychoaktywnych. w. obliczu. sytuacji. trudnej..Matki.
dzieci. z. niepełnosprawnością. częściej. traktowały. humor. i. używki. jako. sposób.
łagodzenia. przykrych. emocji. niż.matki. dzieci. zdrowych..Zaznacza. się. jednak,.
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że.omawiane.wyniki.średnie.w.grupie.matek.młodzieży.niepełnosprawnej.są.zbli-
żone.do.wyników.średnich.uzyskanych.na.próbie.716.kobiet.(Zażywanie.Alkoho-
lu.=.5,11).oraz.wyższe.od.średniej.w.zakresie.strategii.radzenia.sobie.ze.stresem.
opartej.o.Poczucie.Humoru.(N.=.716;.M.=.6,31;.SD.=.2,40).(Juczyński,.Ogińska-
-Bulik,.2009).

Kolejna. różnica.występująca.między. badanymi. grupami.matek.młodzieży.
dotyczyła. strategii. radzenia. sobie.ze. stresem.zorientowanej.na.powstrzymywa-
nie.się.od.przedwczesnego.działania..Matki.młodzieży.niepełnosprawnej.częściej.
wyczekiwały.na.właściwy.moment,.by.podjąć.działania.zaradcze.niż.matki.mło-
dzieży.pełnosprawnej..Niższy.poziom.impulsywności.w.reagowaniu.na.sytuację.
trudną.być.może.jest.wynikiem.doświadczenia.wynikającego.z.opieki.nad.dziec-
kiem.z.niepełnosprawnością,.które.uczy.pokory.i.cierpliwości..Charakteryzując.
wzorzec.radzenia.sobie.ze.stresem.przez.matki.młodzieży.niepełnosprawnej,.na-
leży.dodać,.że.częściej.niż.matki.młodzieży.zdrowej.niepokoiły.się.swoimi.emo-
cjami.i.przejawiały.tendencje.do.ich.wyładowywania..Ponadto.częściej.unikały.
one.myślenia.o.przykrych.konsekwencjach.zdarzenia.przez.zajmowanie.się.inny-
mi.czynnościami.o.charakterze.zastępczym,.jak.np..oglądanie.telewizji.czy.sen.

Ostatnia.z.zaobserwowanych.różnic.między.porównywanymi.grupami.kobiet.
dotyczy.pojmowania.religii.jako.źródła.wsparcia.emocjonalnego..Kobiety.spra-
wujące.opiekę.nad.potomstwem.z.niepełnosprawnością.o.podłożu.neurologicz-
nym.częściej.zwracały.się.ku.religii,.poszukując.drogowskazu.do.pozytywnego.
przewartościowania.i.rozwoju.niż.kobiety.zdrowych.dzieci..Podkreśla.się,.że.uzy-
skane.przez.badane.matki.wyniki.średnie.mieszczą.się.poniżej.średniej.dla.kobiet.
(N.=.716;.M.=.6,31;.SD.=.2,40)..W.świetle.uzyskanych.wyników.badań.hipotezy.
pierwsza.i.druga.zostały.pozytywnie.zweryfikowane..Matki.młodzieży.niepełno-
sprawnej.wykorzystywały.bardziej.zróżnicowane.style.radzenia.sobie.ze.stresem.
w.porównaniu.z.matkami.pełnosprawnych.adolescentów,.tj..style.radzenia.sobie.
ze. stresem. oparte. na. aktywności. (Planowanie,. Pozytywne. Przewartościowanie.
i.Rozwój,.Powstrzymywanie.się.od.Działania),.strategiach.unikowych.(Akcepta-
cja,.Odwracanie.Uwagi,.Zażywanie.Alkoholu.i.Poczucie.Humoru).oraz.na.stra-
tegiach.wiążących.się.z.emocjami.i.wsparciem.(Zwrot.ku.Religii,.Koncentracja.
na.Emocjach.i.ich.Wyładowywanie).

Zróżnicowanie w zakresie poczucia własnej skuteczności w ocenie 
matek młodzieży z niepełnosprawnością oraz matek młodzieży 
pełnosprawnej

Dokonując.weryfikacji.hipotezy.trzeciej,.mówiącej.o.występowaniu.zróżni-
cowania.w.zakresie.poczucia.własnej.skuteczności.w.grupach.badanych.matek,.
porównano.uzyskane.przez.nie.wyniki.(tabela.2).
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Tabela.2..Zróżnicowanie.w.zakresie.poczucia.własnej.skuteczności.w.ocenie.matek.młodzieży.
z.hemiplegią.oraz.matek.młodzieży.pełnosprawnej

Średnie.wyniki..
w.badanych
.grupach
matek

Poczucie
własnej.

skuteczności

Matki.młodzieży
z.hemiplegią

Matki.młodzieży
pełnosprawnej

t df PN.=.47 N.=.56

x δ x δ

30,23 ,428 29,52 5,471 –,976 55,802 ,333

Źródło:.opracowanie.własne.

Zawarte.w. tabeli. 2. dane. dotyczące.porównania. poczucia.własnej. skutecz-
ności.w.badanych.grupach.matek.młodzieży.pełnosprawnej. i.niepełnosprawnej.
wskazują.na.brak.różnic.między.nimi..Tym.samym.nie.potwierdzono.hipotezy.nu-
mer.3..Okazuje.się,.że.badane.matki.w.podobnym.stopniu.(matki.młodzieży.nie-
pełnosprawnej.–7.sten,.matki.młodzieży.pełnosprawnej.–6.sten).były.przekonane.
o.swoich.możliwościach.działania.i.odnoszeniu.sukcesów..Oznacza.to,.że.matki.
z.obu.badanych.grup.cechowała.świadomość.zasobów,.z.których.mogą.korzystać.
w.sytuacjach.trudnych,.tendencja.do.stawiania.sobie.ambitnych.celów.do.realiza-
cji.oraz.silne.zaangażowanie.w.realizację.podjętych.zobowiązań..Podejmując.się.
psychologicznej.interpretacji.uzyskanego.wyniku.w.świetle.danych.empirycznych.
pochodzących.z.przeprowadzonej.ankiety,.można.stwierdzić,.że.grupa.badanych.
matek. adolescentów. z. niepełnosprawnością. posiadała. rodzinne,. ekonomiczne.
i.indywidualne.(wykształcenie).zasoby,.które.znacząco.decydowały.o.możliwości.
odniesienia. sukcesu.w.podejmowanych.działaniach..Ten.optymistyczny. akcent.
można.też.wiązać.z.poziomem.cywilizacyjnym.epoki,.kraju.i.społeczeństwa.

Współzależności między stylami radzenia sobie ze stresem 
a poczuciem skuteczności w badanych grupach matek

Analiza. otrzymanych. wyników. badań. w. porównywanych. grupach. matek.
młodzieży. o. zróżnicowanym. stanie. zdrowia. wskazała. na. występowanie. wielu.
współzależności.między.stylami.radzenia.sobie.ze.stresem.a.poczuciem.własnej.
skuteczności..Potwierdzona.została.hipoteza.czwarta..Zaznacza.się,.że.w.grupie.
matek. młodzieży. niepełnosprawnej. wystąpiło. więcej. współzależności. między.
badanymi. zmiennymi. psychologicznymi. niż. w. grupie.matek. zdrowych. adole-
scentów..Może.to.oznaczać,.że.poczucie.własnej.skuteczności.w.większym.stop-
niu. odrywa. znaczącą. rolę. w. preferowaniu. określonych. stylów. radzenia. sobie.
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ze.stresem..W.celu.graficznego.przedstawienia.otrzymanych.rezultatów.badaw-
czych.posłużono.się.zestawieniem.tych.zmiennych.w.tabeli.3.

Tabela.3..Współzależność.między.stylami.radzenia.sobie.ze.stresem.a.poczuciem.skuteczności.
w.badanych.grupach.matek.młodzieży.o.zróżnicowanym.stanie.zdrowia

Style.radzenia.sobie
ze.stresem

Matki.młodzieży.
z.hemiplegią

Matki.młodzieży.
pełnosprawnej

Poczucie.własnej.skuteczności

Aktywne.radzenie.sobie n.i. n.i.

Planowanie
r ,451**

n.i.
p ,001

Poszukiwanie.Wsparcia.Instrumentalnego n.i. n.i.

Poszukiwanie.Wsparcia.Emocjonalnego n.i.
r –,289*

p ,031

Unikanie.Konkurencyjnych.Działań
r ,503**

n.i.
p ,000

Zwrot.ku.Religii
r ,405**

n.i.
p ,005

Pozytywne.Przewartościowanie.i.Rozwój n.i. n.i.

Powstrzymywanie.się.od.Działania n.i.
r ,420**

p ,001

Akceptacja
r –,391** r –,278*

p ,007 p ,040

Koncentracja.na.Emocjach.i.ich.Wyładowanie n.i. n.i.

Zaprzeczanie n.i. n.i.

Odwracanie.Uwagi
r ,322*

n.i.
p ,027

Zaprzestanie.Działań n.i. n.i.

Zażywanie.Alkoholu. n.i. n.i.

Poczucie.Humoru
r ,340*

n.i.
p ,019

Oznaczenia.do.tabeli:.*.–.Korelacja.jest.istotna.na.poziomie.0,05.(dwustronnie);.**.–.Korelacja.
jest. istotna. na. poziomie. 0,01. (dwustronnie);. n.i.. –. współzależność. nieistotna. statystycznie;.
p.–.poziom.istotności;.r.–.wartość.współczynnika.korelacji.r-Pearsona.

Źródło:.opracowanie.własne.
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Rozpatrując.dane.zawarte.w.tabeli.3,.odnoszące.się.do.grupy.matek.młodzie-
ży.niepełnosprawnej,.można.stwierdzić,.że.wraz.ze.wzrostem.poczucia.własnej.
skuteczności. częściej. była. stosowana. strategia. radzenia. sobie. ze. stresem.opar-
ta.na.rozważaniach.na.temat.poradzenia.sobie.ze.stresem.(planowanie)..Subiek-
tywna.ocena.skuteczności.podejmowanych.działań.korelowała.także.pozytywnie.
z.unikaniem.konkurencyjnych.w. stosunku.do.zaradczych.działań,.podejmowa-
nych. w. sytuacji. stresu. (unikanie. konkurencyjnych. działań).. Stosowanie. tegoż.
stylu.miało.na.celu.lepsze.poradzenie.sobie.w.sytuacji.trudnej..W.grupie.matek.
adolescentów. z. hemiplegią. poczucie. własnej. skuteczności. wiązało. się. dodat-
nio. z. uznawaniem. religii. za. źródło.wsparcia. emocjonalnego,.wskazującej. dro-
gę.do.pozytywnego.przewartościowania.sytuacji.trudnej.i.potraktowania.jej.jako.
czynnika.rozwoju.(zwrot.ku.religii)..Ujemna.korelacja.dotyczyła.relacji.między.
poczuciem.skuteczności. a. akceptacją. sytuacji. trudnej.. Im.wyższy.poziom.sku-
teczności.własnych.działań.charakteryzował.badane.matki,.tym.rzadziej.były.one.
skłonne.traktować.sytuację.stresogenną.jako.nieodwracalną,.do.której.należy.się.
przyzwyczaić..Dodatnie,.choć.słabsze.niż.wyżej.omówione.współzależności.(ta-
bela.3).dotyczyły.poczucia.skuteczności.i.stylów.radzenia.sobie.ze.stresem.opar-
tych.na.mechanizmie.odwracania.uwagi.i.stosowania.poczucia.humoru..

W. grupie.matek. pełnosprawnych. adolescentów. poczucie.własnej. skutecz-
ności.pozytywnie.korelowało.z.radzeniem.sobie.ze.stresem.polegającym.na.po-
wstrzymywaniu.się.od.przedwczesnego.działania.na.rzecz.podejmowania.aktyw-
ności.we.właściwym,.w.subiektywnej.ocenie,.momencie..Zatem.impulsywność.
działań.nie. sprzyjała.poczuciu.własnej. skuteczności..Pozostałe.zaobserwowane.
współzależności.między.badanymi.zmiennymi.miały.charakter.ujemny..Niższy.
poziom. poczucia. skuteczności. był. związany. z. rzadszym. poszukiwaniem. rady,.
pomocy.czy.informacji.(wsparcie.instrumentalne).oraz.częstszym.przyjęciem.za-
istniałej.sytuacji.jako.nieodwracalnej.(akceptacja).

Wnioski i dyskusja wyników

Niniejsza.praca.wpisuje.się.w.nurt.zainteresowań.autorów,.którzy.choć.ujmu-
ją.rodzinę.systemowo,.to.w.badaniach.uwzględniają.jedynie.grupę.matek.dzieci.
z. niepełnosprawnością,. pomijając. rolę. ojca.w. obliczu.wychowania. przewlekle.
chorego.dziecka..Postępowanie.tego.rodzaju.jest.uzasadnione.zjawiskiem.matry-
centryczności oraz. społecznym. przekonaniem,. że. prawdopodobnie. opieka. nad.
dzieckiem.ma.większe.znaczenie.dla.poziomu.dobrostanu.matki.niż.ojca.(Larson,.
1998)..Uważa.się,.że.ojciec.jako.osoba.mniej.zaangażowana.niż.matka.w.opiekę.
nad. dzieckiem. nie. podlega. tak. silnemu. oddziaływaniu. czynników. związanych.
z. funkcjonowaniem.niepełnosprawnego. dziecka.. Istnieją. jednak. badania,. które.
nie.pozwalają.w.jednoznaczny.sposób.ocenić.sytuacji.ojców.jako.korzystniejszej.
dla.ich.kondycji.psychicznej.(Peer,.Hilman,.2012).
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Odnosząc.się.do.uzyskanych.wyników.badań.własnych.w.zakresie.radzenia.so-
bie.ze.stresem.matek.adolescentów.z.niepełnosprawnością.w.porównaniu.z.matkami.
wychowującymi.pełnosprawną.młodzież,.stwierdzono.odmienne.wzorce.radzenia.
sobie.ze.stresem.w.badanych.grupach.kobiet..Można.uznać,.że.matki.młodzieży.nie-
pełnosprawnej.przejawiały.bardziej.zróżnicowane.strategie.radzenia.sobie.ze.stre-
sem.niż.matki.pełnosprawnych.adolescentów..Zauważono.wykorzystywanie.strate-
gii.opartych.na.aktywnym.działaniu.(Planowanie,.Pozytywne.Przewartościowanie.
i.Rozwój,.Powstrzymywanie.się.od.Działania),.strategii.unikowych.(Akceptacja,.
Odwracanie.Uwagi,.Zażywanie.Alkoholu.i.Poczucie.Humoru).oraz.strategii.wią-
żących.się.z.emocjami.i.wsparciem.(Zwrot.ku.Religii,.Koncentracja.na.Emocjach.
i. ich.Wyładowywanie)..Uważa. się,. że.mimo. upływu. czasu.matki. adolescentów.
z.niepełnosprawnością.nadal.doświadczają.silnego.emocjonalnego.stresu,.bowiem.
nie.zauważono.u.nich.widocznego.ograniczania.repertuaru.stosowanych.strategii,.
co.mogłoby.wskazywać.na.zyskanie.psychicznej.adaptacji.do.sytuacji.stresogennej.

Matki.zdrowego.potomstwa.najczęściej.pokonywały.stres,.poszukując.wspar-
cia. zarówno. instrumentalnego,. jak. i. społecznego..Może. to. świadczyć.o.otwar-
tości. wobec. otoczenia. i. chęci. dzielenia. się. z. nim. swymi. problemami.. Źródło.
powyższej.sytuacji.niewątpliwie.tkwi.w.pozytywnych.doświadczeniach.i.braku.
tendencji.do.samoizolacji.społecznej..Badacze.wskazują,.że.w.przypadku.matek.
dzieci.z.niepełnosprawnością.obserwuje.się.znaczące.ograniczenie.wykorzysty-
wania.strategii.polegającej.na.korzystaniu.z.instytucjonalnej.pomocy.specjalistów,.
ze.wsparcia.rodziny..Można.natomiast.obserwować.silniejsze.zaangażowanie.się.
w.praktyki.religijne,.łączone.z.perspektywą.filozoficznego.poszukiwania.wspar-
cia. (Gray,.2006)..Uzyskane.wyniki.badań.własnych.potwierdzają.wcześniejsze.
doniesienia.z.tego.obszaru.zagadnień.

Wyniki.prezentowanych.w.artykule.badań.przedstawiają.obraz.matek.osób.
z.niepełnosprawnością,.które.poza.stylami.o.charakterze.zadaniowym.wykorzy-
stują. także. emocjonalne. sposoby.pokonywania. stresu.oraz. style.oparte.na.uni-
kaniu.. Uzyskany. rezultat. badawczy. można. wyjaśniać. upływem. czasu.. Prace.
I..Jelonkiewicz.i.K..Kosińskiej-Dec.(1997).wskazują,.że.wraz.z.czasem.sposoby.
radzenia.ze.stresem.przez.rodziców.mogą.się.zmieniać,.przy.czym.u.matek.wystę-
puje.więcej.zachowań.dysfunkcjonalnych.(np..rozładowywanie.własnych.emocji,.
zachowania.nadopiekuńcze.wobec.dziecka),.natomiast.u.ojców.zarówno.funkcjo-
nalnych,.jak.i.dysfunkcjonalnych..

Innym. czynnikiem. modyfikującym. pokonywanie. stresu. przez. matki. jest.
wiek. ich.dzieci.z.niepełnosprawnością..Choć.wyniki.prowadzonych.w. tym.za-
kresie.badań.są.zróżnicowane,.mogą.rzucać.światło.na.zaprezentowane.w.arty-
kule. rezultaty. ustaleń. własnych..M.. Sekułowicz. (2000). udowodniła,. że. matki.
dzieci.starszych.częściej.stosowały.strategię.ucieczki.i.unikania.niż.matki.dzieci.
młodszych,.które.poza.dystansowaniem.się.od.problemów.poszukiwały.również.
wsparcia..G..Grant,.B..Whittell.(2000).zauważyli,.że.dzieci.rodziców.osób.z.nie-
pełnosprawnością.w.wieku.szkolnym.i.młodzieńczym.częściej.ujawniają.strategie.
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zadaniowe. i. antycypacyjne..W. literaturze.przedmiotu.podkreśla. się.pozytywny.
związek.emocjonalnego.i.unikowego.radzenia.sobie.z.psychologicznym.stresem.
oraz.jego.skutkami.w.postaci.gorszego.funkcjonowania.psychofizycznego.matek.
dzieci.niepełnosprawnych. (Miller. i. in.,.1992)..Sądzić.zatem.można,. że.badane.
matki.niepełnosprawnych.adolescentów.doświadczały.tegoż.dyskomfortu..

Charakteryzując. psychologiczne. cechy. matek. przewlekle. chorych. dzieci.
w. kontekście. radzenia. sobie. ze. stresem,. analizie. poddano. ich. poczucie.własnej.
skuteczności.na. tle.matek.posiadających.zdrowe.potomstwo..Z.przedstawionych.
danych.można.wnioskować,.że.zmienna.ta.nie.różnicowała.porównywanych.grup.
matek..Jak.wcześniej.wspomniano.efektywność.i.skuteczność.radzenia.sobie.stano-
wi.bardzo.złożony.problem,.co.wynika.z.wielości.determinantów.i.korelatów.tego.
procesu..Na.uwagę.zasługuje.tu.pojęcie.zasobów,.bowiem.pełnią.one.znaczącą.rolę.
w.procesie.oceny.sytuacji.trudnej..Zasoby.mogą.być.rozpatrywane.zarówno.na.po-
ziomie.całej. rodziny,. jak. i. indywidualnych.relacji.z.poszczególnymi. jej.członka-
mi..Bierze.się.pod.uwagę. ich.wymiar.psychologiczny,. społeczny. i.ekonomiczny.
(Parchomiuk,.2007)..Badane.matki.adolescentów.o.zróżnicowanym.stanie.zdrowia.
w.przeważającej.liczbie.deklarowały.uzyskiwanie.pomocy.ze.strony.rodziny,.co.po-
zwala. ocenić. ich. środowiska. społeczne. jako. wspierające.. Badania. prowadzone.
w.tym.zakresie.pozwalają.stwierdzić,.że.matki.dzieci.z.niepełnosprawnością,.które.
doświadczają.wsparcia,.są.lepiej.przystosowane.do.faktu.niepełnosprawności.dziec-
ka.(Sekułowicz,.2000)..Ponadto.subiektywne.doświadczanie.wsparcia.jest.związane.
z.innymi.zasobami,.do.których.niewątpliwie.należy.poczucie.własnej.skuteczności..

W.ramach.podsumowania.warto.zwrócić.uwagę.na.fakt,.że.zdolności.radze-
nia.sobie.matek.adolescentów.z.niepełnosprawnością.są.nie.tylko.korelatami.ich.
funkcjonowania.w.sferze.psychospołecznej,.ale.także.mają.nieocenione.znacze-
nie.dla.jakości.życia.i.warunków,.w.których.przebiega.rozwój.młodego,.niepeł-
nosprawnego.człowieka..Środowisko.rodzinne,.które.jest.prymarnym.przez.cały.
okres.życia.przewlekle.chorej.jednostki,.może.bowiem.stanowić.źródło.korzyst-
nych.bądź.niekorzystnych,.z.punktu.widzenia.rozwoju,.bodźców..Familiolodzy.
podkreślają,.że.w.prawidłowo.przebiegającym.procesie.rozwoju.dziecka.najcen-
niejszy.jest.udział.obojga.rodziców..Zaangażowanie.matki.i.ojca.w.wychowanie.
oraz.opiekę.nad.dzieckiem.z.niepełnosprawnością.stanowi.predyktor.jego.zrów-
noważonego.rozwoju..Badania.nad.matkami.dzieci.przewlekle.chorych.wskazują,.
że.w.istocie.w.nie.mniejszym.stopniu.chodzi.o.dobrostan.dotkniętych.przez.los.
adolescentów.jak.i.ich.matek..

W. literaturze. przedmiotu. podkreśla. się. znaczenie. podejścia. systemowego.
do.niepełnosprawności.dziecka.(Pilecka,.2002;.Bąbiak,.2007)..Przy.udzielaniu.po-
mocy.psychologicznej.matkom.adolescentów.z.niepełnosprawnością.istotnym.jest,.
aby.skoncentrować.się.nad.kształtowaniem.u.nich.chęci.i.umiejętności.korzystania.
z.szeroko.rozumianego.wsparcia.społecznego..Aktywne.członkostwo.w.zróżnico-
wanych.sieciach.społecznych.może.zdecydowanie.wpływać.na.obniżanie.się.pozio-
mu. stresu. kobiet.wychowujących.nastolatki. z. niepełnosprawnością.. Świadomość.
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różnorodności.oraz.skuteczności.stosowanych.stylów.radzenia.sobie.ze.stresem.bę-
dzie.stanowić.kolejny.krok.do.zapanowania.nad.sytuacjami.wywołującymi.nadmier-
ne.napięcie..Szkolenia.w.zakresie.strategii.radzenia.sobie.ze.stresem.czy.też.treningi.
umiejętności.behawioralnych,.np..w.zakresie.organizacji.oraz.podziału.obowiązków,.
mogą. zwiększyć. poziom. adaptacyjności. i. funkcjonalności. systemu. rodzinnego,.
w.którym.funkcjonuje.adolescent.z.niepełnosprawnością..Wskazanie,.a. także. tre-
ning.repertuaru.prawidłowych.wzorców.zachowania.w.komunikacji.interpersonalnej.
oraz.w.zakresie.manifestowania.emocji.mogą.wzmocnić.zasoby.psychospołeczne.
rodziny.i.ukierunkować.sieć.wsparcia.społecznego,.czyniąc.granice.rodzinne.bar-
dziej.przepuszczalnymi,.co.przyczyniłoby.się.do.zmniejszenia.wpływów.różnorod-
nych.czynników.obciążających.(Pilecka,.2002)..Matka.pełni.rolę.bufora.wspomaga-
jącego.zmaganie.się.dziecka.z.niepełnosprawnością.pod.warunkiem,.że.prezentuje.
ona.dużą.pewność.osobowościową,.przejawiającą.się.w.poczuciu.przewidywalności.
środowiska.zarówno.domowego,.jak.i.tego.zewnętrznego.oraz.w.dostarczaniu.środ-
ków.do.pokonywania.przeciwności.dnia.codziennego.(Sęk,.2006)..

Bibliografia

Bąbiak. I.,. Postrzeganie przez bliskich problemów osób z ograniczoną sprawnością, [w:].
W..Łukowski.(red.),.Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy..Portret środowiska,.
Wydawnictwo.Academica.SWPS,.Warszawa.2007,.s..184–187.

Bartosz. B.,.Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo.
Uniwersytetu.Wrocławskiego,.Wrocław.2002,.s..54.

Bielawska-Batorowicz.E.,.Kornas-Biela.D.,.Z zagadnień psychologii prokreacyjnej,.Wydawnictwo.
KUL,.Lublin.1992,.s..23.

Beckman.P..J.,.Comparison of mothersʼ and fathersʼ perceptions of the effect of young children with 
and without disabilities, „American.Journal.on.Mental.Retardation”.1991,.no.95,.s..585–595.

Borzyszkowska.H.,.Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu 
lekkim,.Wydawnictwo.Uniwersytetu.Gdańskiego,.Gdańsk.1997,.s..75.

Brejnak.W.,.Dziecko i jego problemy przed sądem,.[w:].K..J..Zabłocki.(red.),.Dziecko niepełnosprawne, 
jego rodzina i edukacja,.Wydawnictwo.Żak,.Warszawa.1999,.s..83..

Cunningham.C.,.Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców,.Wydawnictwo.WSiP,.Warszawa.
1992,.s..45.

Grant.G.,.Whittell.B.,.Do Families and Care Managers Have a Similar View of Family Coping?,.
„Journal.of.Applied.Research.in.Intellectual.Disabilities”.2000,.no.4,.s..256–275.

Grey.D.E.,.Coping over time: the parents of children with autism,.„Journal.of.Intellectual.Disability.
Research”.2006,.no.50,.s..970–976.

Guralnick.M..J.,.Hammond.M..A.,.Connor.R..T.,.Neville.B.,.Stability, change, and correlates of the 
peer relationships of young children with mild developmental delays,.„Child.Development”.
2006,.no.77,.s..312–324.

Hassall.R.,.Rose.J.,.McDonald.J.,.Parenting stress in mothers of children with an intellectual dis-
ability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family sup-
port,.„Journal.of.Intellectual.Disability.Research”.2005,.no.49,.s..405–418.



Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem… 127

Harper.D..C.,.Child Behavior Toward the Parent:.A Factor Analysis of Mothersʼ Reports of Disabled 
Children, „Journal.of.Autism.Developmental.Disorders”.1984,.no.14,.s..165–182.

Harwas-Napierała.B.,.Trempała.J.,.Psychologia rozwoju człowieka, t..2, Charakterystyka okresów 
życia człowieka,.Wydawnictwo.Naukowe.PWN,.Warszawa.2009,.s..159.

Heszen-Niejodek.I.,.Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie,.[w:].J..Strelau.(red.),.Psycho-
logia. Podręcznik akademicki,.t..3,.GWP,.Gdańsk,.s..465–492.

Juczyński.Z.,.Ogińska-Bulik.N.,.Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem,.Wydawnic-
two.Pracownia.Testów.Psychologicznych,.Warszawa.2009,.s..28,.39–41.

Juczyński.Z.,.Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia,.Wydawnictwo.Pracownia.Tes-
tów.Psychologicznych,.Warszawa.2001,.93–97.

King.G.,.King.S.,.Rosenbaum.P.,.How mothers and fathers view professional care-giving for children 
with disabilities,.„Developmental.Medicine.and.Child.Neurology” 1996,.no.38,.s..397–407.

Kosińska.K.,.Jelonkiewicz.I.,.Poczucie koherencji a style radzenia sobie – zmiany w czasie,.[w:].
L..Szewczyk.(red.),.Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie,.Wydawnictwo.Neuro.
Centrum,.Lublin.1997,.s..39–43.

Kościelska.M.,.Oblicza upośledzenia,.PWN,.Warszawa.1998,.s..69.
Kowalik.S.,.Upośledzenie umysłowe, teoria i praktyka rehabilitacji,.PWN,.Warszawa,.1989,.s..31.
Larson.E.,.Reframing the meaning of disability to families: the embrace of paradox,.„Social.Science.

&Medicine”.1998,.no.47,.s..865–875.
Lazarus.R..S.,.Paradygmat stresu i radzenia sobie,.„Nowiny.Psychologiczne”.1986,.nr.3–4,.s..40–41.
Maciarz.A.,.Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych,.Wydawnictwo.Żak,.Warszawa.2004,.

s..42.
Miller.A.,.Gordon.R.,.Daniele.R.,.Stress appraisal and coping in mothers of disabled and non-

disabled children,.„Journal.of.Pediatric.Psychology”.1992,.no.17,.s..587–605..
Monsen.R..B.,.Servingchildren,.„Journal.of.Pediatric.Nursing”.2000,.no.15.(3),.s..191–192.
Obuchowska.I.,.Adolescencja,.[w:].B..Harwas-Napierała,.J..Trempała.(red.),.Psychologia rozwoju 

człowieka,.t..2,.Wydawnictwo.Naukowe.PWN,.Warszawa.2000,.s..163–197.
Parchomiuk. M.,. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych,.

Wydawnictwo.Uniwersytetu.M..Curie-Skłodowskiej,.Lublin.2007,.s..33.
Peer.J..W.,.Hilman.S..B.,.The mediating impact of coping style on stress perception for parents of 

individuals with intellectual disabilities,. „Journal. of. Intellectual.Disabilities”. 2012,. no. 16,.
s..45–59.

Pilecka.W.,.Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka,.Wydawnictwo.Uniwersytetu.
Jagiellońskiego,.Kraków.2002,.s..171.

Pisula.E.,.Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju,.Wydawnictwo.Uniwersytetu.Warsza-
wskiego,.Warszawa.2007,.s..50.

Pisula.E.,.Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju,.Wydawnictwo.Uni-
wersytetu.Warszawskiego,.Warszawa.1998,.s..54.

Plopa.M.,.Psychologia rodziny: teoria i badania,.Wydawnictwo.Impuls,.Kraków.2005,.s..249.
Sekułowicz.M.,.Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych,.Wydawnictwo.Uni-

wersytetu.Wrocławskiego,.Wrocław.2000,.s..72.
Sęk. H.,. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wspar-

cia do wydarzeń stresowych, [w:].H..Sęk,.R..Cieślak,.Wsparcie społeczne, stres i zdrowie,.
Wydawnictwo.Naukowe.PWN,.Warszawa.2006,.s..49–67.

Smykowska.D.,.Rodzina wychowująca dziecko z niepełnosprawnością,.[w:].I..Janicka.(red.),.Rodzice 
i dzieci w różnych systemach rodzinnych,.Wydawnictwo.„Impuls”,.Kraków.2010,.s..181–196.

Wrześniewski.K.,.Style strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru,. [w:]. I..Heszen-
-Niejodek,.Z..Ratajczak.(red.),.Człowiek w sytuacji stresu – problemy teoretyczne i metodolog-
iczne,.Prace.Naukowe.Uniwersytetu.Śląskiego,.Katowice.1996,.s..47.





[129]

Arkadiusz Kaźmierczak
Uniwersytet.Łódzki
Wydział.Nauk.o.Wychowaniu.
Pracownia.Wychowania.Fizycznego.i.Zdrowotnego..
90-236.Łódź,.ul..Pomorska.149/153

Sport, olimpizm i zasada „fair play” jako wartości 
w życiu osób niepełnosprawnych

Streszczenie

Uniwersalny.charakter.sportu,. jego.korzyści.dla. rozwoju. fizycznego,.emocjonalnego. i. spo-
łecznego.wraz.z.wychowawczymi.walorami.uczestnictwa.w.określonych.formach.aktywności.fi-
zycznej.są.skutecznym.środkiem.do.eliminacji.stygmatu.związanego.z.niepełnosprawnością..Sport.
jako.fenomen.współczesnej.kultury.i.wychowania,.poprzez.sytuacje,.które.nawiązują.do.szeroko.
pojętego.humanizmu.w.znacznym.stopniu.przyczynia.się.do.wspierania.socjalizacji,.niezależności,.
inicjacji.i.pełnej.integracji..Aktywność.fizyczna,.idea.olimpizmu.i.postępowanie.zgodnie.z.ustalo-
nymi.regułami.„fair.play”.są.także.alternatywną.drogą.do.uzyskania.przez.osoby.niepełnosprawne.
wiary.we.własne.możliwości,.eliminacji.skutków.inwalidztwa.czy.też.obszarem.dla.podniesienia.
jakości.życia.oraz.wzmocnienia.więzi.rodzinnych.i.społecznych...W.tym.kontekście.sport.nie.powi-
nien.mieć.charakteru.elitarnego,.lecz.powinien.charakteryzować.się.masowym.uczestnictwem.osób.
niepełnosprawnych.w.rekreacyjnej.i.kwalifikowanej.aktywności.sportowej..

Słowa kluczowe:.sport,.olimpizm.i.zasada.„fair.play”.osób.niepełnosprawnych.

Współczesny. rozwój. cywilizacji,. który. dokonuje. się. w. warunkach. ko-
niunkturalnej. i. dynamicznej. rzeczywistości,. stwarza. z. jednej. strony. znaczne.
możliwości.dla.rozwoju.człowieka,.z.drugiej.jednak.stanowi.poważne.zagroże-
nia.i.wyzwania.dla.naszego.zdrowia,.a.tym.samym.przyczynia.się.do.wzrostu.
liczby.osób.niepełnosprawnych..Bank.Światowy.szacuje,.że.około.650.milio-
nów.ludzi,.czyli.10%.ludności.świata,.cierpi.na.różnego.rodzaju.defekty.roz-
wojowe,.wykazuje.niezdolność.do.wykonywania.pracy.zawodowej. lub.posia-
da. znaczny. stopień. niepełnosprawności..W. procesie. rehabilitacji. istotna. jest.
postawa. osoby. niepełnosprawnej. wobec. uszkodzeń. wraz. z. możliwościami.
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pokonywania.ograniczeń.wynikających.z.własnych.ułomności..Na.tym.gruncie.
dosyć.powszechnym.zjawiskiem. jest.negatywna.ocena.własnych.możliwości,.
stres.spowodowany.bezsilnością,.niechęć.do.podejmowania. jakiejkolwiek.ak-
tywności.oraz.poczucie.niższej.wartości.społecznej..W.tej.sytuacji.na.pierwszy.
plan.wysuwa.się.cel.wychowawczy,.który.powinien.odnosić.się.do.przekonania,.
że. „nie.ma. kaleki,. jest. człowiek”,. który. stanowi. nadrzędną.wartość. również.
wtedy,.kiedy.jest.w.określonym.wymiarze.osobą.niepełnosprawną..Wartość.ży-
cia. –. zdaniem.Grzegorzewskiej. (1996,. list. dziesiąty). –. „[…]. zależy,. zawsze.
przede. wszystkim. od. jakości. jej. treści,. uzależnionej. od. wartości. człowieka,.
który.ją.tworzy,.rozwija.i.buduje..Musi.więc.ją.tworzyć.człowiek.wolny,.etycz-
ny,.uspołeczniony.i.pełny.[…]”..Z.kolei.Biniakiewicz.(1994,.s..356).wskazuje.
na.konieczność.dopracowania.u.osoby.niepełnosprawnej.wizji.ukazującej.sens.
i.wartości. życia.„[…]. jest. to.doświadczenie.egzystencjalne,. ale.bez.poczucia.
sensu.życia.nie.możemy.oczekiwać.u.wychowanka.aspiracji.do.podmiotowo-
ści”..Wskazana. koncepcja. jest. wyrazem. globalnie. pojętego. humanitaryzmu,.
zgodnie. z. którym. społeczeństwo. powinno. każdą,. choćby. najbardziej. niepeł-
nosprawną,.jednostkę.traktować.na.równi.z.innymi.we.wszystkich.przejawach.
życia.społecznego..

Poglądy. na. funkcjonowanie. osób. niepełnosprawnych. w. społeczeństwie.
uległy. na. przestrzeni. ostatnich. dekad. istotnym. zmianom,. kształtując. się.
pod.wpływem.„innego.spojrzenia”.na.osobę.niepełnosprawną,.utrwalając.prze-
konanie.o.ich.prawach.do.normalnego.i.godnego.życia..Wydaje.się,.że.jednym.
ze. skutecznych. kierunków. kreowania. wartości. pozytywnych. u. osób. niepeł-
nosprawnych. jest. ich. aktywne. uczestnictwo.w. kulturze. fizycznej,. ze. szcze-
gólnym. wskazaniem. rekreacyjnej. i. kwalifikowanej. aktywności. sportowej..
Maszczak.(1997,.s..226).twierdzi,.że.„[…].utrwalenie.godnej.postawy.wobec.
kalectwa. i.własnego.zdrowia.wiąże. się.nierozerwalnie.z.pełnym. i. twórczym.
uczestnictwem.w.różnych.formach.aktywności.ruchowej,.do.których.możemy.
zaliczyć.wychowanie.fizyczne.i.sport.osób.niepełnosprawnych,.dając.im.tym.
samym.możliwość.przejścia.od.izolacji.do.pełnej. integracji.ze.środowiskiem.
ludzi.pełnosprawnych”..Wszystkie.dostępne.formy.zajęć.sportowych.i.rekre-
acyjnych,.w.których.osoba.niepełnosprawna.bierze.udział,.stwarzają.korzystną.
sytuację.dla.poprawy.stanu.zdrowia.i.eliminacji.skutków.niepełnosprawności,.
dając.również.możliwości.pełnego.uczestnictwa.we.wszystkich.przejawach.ży-
cia.społecznego..

Sport.i.olimpizm.osób.niepełnosprawnych.nie.jest.nową.inicjatywą,.chociaż.
posiada.krótką.historię.w.porównaniu.z.ponad.stuletnim.istnieniem.nowożytne-
go. ruchu.olimpijskiego. reaktywowanego.przez. francuskiego.barona.Pierre. de.
Coubertina..Podczas.II.wojny.światowej.do.rozwoju.sportu.osób.niepełnospraw-
nych.w.znacznym.stopniu.przyczynili. się. lekarze.A..von.Mallwitz. z.Niemiec.
oraz.R..Watson-Jones. z.Anglii,. którzy. zalecali. żołnierzom. rannym. na. skutek.
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działań.wojennych.aktywność.fizyczną.jako.formę.rehabilitacji..W.1944.r..neuro-
chirurg.dr.Ludwig.Guttmann.w.podlondyńskim.szpitalu.Stoke.Mandeville.wpro-
wadził. zajęcia. sportowe. do. programu. usprawniania. paraplegików.. Realizując.
swoje.zamierzenia,.był.przekonany,.że.sport.w.rehabilitacji.niepełnosprawnych.
jest. efektywnym. środkiem. powrotu. do. świata. zewnętrznego. poprzez. integra-
cję.tych.osób.ze.środowiskiem.społecznym..Wzorując.się.na.idei.nowożytnego.
olimpizmu,.miał.świadomość,.że.idea.olimpizmu.nawiązuje.do.nurtu.światopo-
glądu.humanistycznego,.tworząc.fundament.dla.kultury.fizycznej.i.sportu,.na-
dając.im.wysokie.miejsce.w.hierarchii.społecznej..Był.przekonany.o.znaczącej.
społecznej,.zdrowotnej.i.wychowawczej.roli.sportu.w.kształtowaniu.osobowo-
ści.każdego.człowieka.niepełnosprawnego..Początek.zorganizowanego.na.po-
ziomie.światowym.sportu.osób.niepełnosprawnych.datuje.się.na.dzień.28.lipca.
1948.r.,.kiedy.w.dniu.otwarcia.Igrzysk.Olimpijskich.w.Londynie.L..Guttmann.
zorganizował.zawody.łucznicze.dla.16.weteranów.wojennych.na.wózkach.inwa-
lidzkich..Dwanaście.lat.później.w.Rzymie.odbyły.się.pierwsze.letnie.igrzyska.
paraolimpijskie,. które. były.w. pewnym.wymiarze. oderwane. od. tradycji. i. idei.
współczesnego.olimpizmu..Dopiero.w.1988.r..w.Seulu.po.raz.pierwszy.sportow-
cy.niepełnosprawni.mogli.rywalizować.o.medale.paraolimpijskie.na.tych.samych.
obiektach.sportowych,.na.których.odbywały.się.letnie.Igrzyska.XXV.Olimpiady..
Polscy. sportowcy. niepełnosprawni. zadebiutowali.w. roku. 1972. na. Igrzyskach.
Olimpijskich.w.Monachium.(zawody.odbywały.się.w.Heidelbergu),.zdobywając.
33.medale.(14.złotych,.12.srebrnych,.7.brązowych)..Jednak.największy.sukces.
polscy.sportowcy.niepełnosprawni.odnieśli.w.1980. r..w.Arnhem..Reprezenta-
cja.licząca.80.zawodników.zdobyła.aż.177.medali,.w.tym.75.złotych,.zajmując.
pierwsze.miejsce.w.klasyfikacji.medalowej.przed.takimi.państwami.jak.USA,.
RFN.i.Kanada..

Aktualnie.sport.osób.niepełnosprawnych.rozrósł.się.do.kilkunastu.ważnych.
zawodów. sportowych. o. randze.międzynarodowej,. w. tym. trzech. na. poziomie.
olimpijskiej.rywalizacji.sportowców.niepełnosprawnych.–.Deafympics.(dla.osób.
z.wadami. słuchu),. igrzysk. paraolimpijskich. (dla. osób. z. niepełnosprawnościa-
mi.fizycznymi.i.intelektualnymi,.w.tym.także.niepełnosprawnych.z.problemami.
mobilności,.po.amputacjach.kończyn.oraz.utratą.wzroku.i.porażeniem.mózgo-
wym). oraz. Special. Olympics. (dla. osób. z. niepełnosprawnością. intelektualną)..
Sport.uprawiany.przez.osoby.niepełnosprawne.w.znacznym.stopniu.wzorowany.
jest.na.organizacji.sportu.ludzi.pełnosprawnych.(przepisy,.konkurencje),.a.tym.
samym. jest. dostosowany. do. możliwości. funkcjonalnych. oraz. rodzaju. i. stop-
nia.niepełnosprawności.danej. jednostki..Klasyfikacja.osób.niepełnosprawnych.
do.określonej.dyscypliny. sportowej.polega.na.podziale.zawodników.na.grupy.
i.zespoły.o.identycznym.lub.zbliżonym.stopniu.inwalidztwa,.co.stwarza.uczest-
nikom.w.miarę.równe.szanse.we.współzawodnictwie.sportowym.
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Tabela.1..Udział.i.osiągnięcia.medalowe.polskich.sportowców.niepełnosprawnych..
w.letnich.igrzyskach.paraolimpijskich.(oprac..M..Iwaniszewska)

Miejsce.igrzysk.
paraolimpijskich

Liczba.
krajów

Liczba.
zawodników Złote.

medale
Srebrne.
medale

Brązowe.
medale Razem

razem Polacy

1960.Rzym 17 137 – – – – –

1964.Tokio 19 239 – – – – –

1968.Tel.Awiw 28 782 – – – – –

1972.Heidelberg 41 926 22 14 12 7 33

1976.Toronto 40 1287 37 25 16 12 53

1980.Arnhem 42 1652 80 75 50 52 177

1984.Nowy.Jork.i.Stoke.
Mandeville 54 2088 34 46 39 21 106

1988.Seul 60 3057 47 25 25 33 83

1992.Barcelona 83 3001 40 10 12 10 32

1996.Atlanta 104 3259 61 13 14 8 35

2000.Sydney 122 3881 114 19 22 12 53

2004.Ateny 135 3808 104 10 25 19 54

2008.Pekin 146 4011 94 5 12 13 30

2012.Londyn 164 4237 100 14 13 9 36

Razem 256 240 196 692

Największym. i. najważniejszym. sportowym. spotkaniem. ludzi. niepełno-
sprawnych. są. igrzyska. paraolimpijskie.. Podstawową. ideą. ruchu. paraolimpij-
skiego.jest.stworzenie.możliwości.współzawodnictwa.osobom.niepełnospraw-
nym. na. takich. samych. kanonach,. jak. w. rywalizacji. sportowej. zawodników.
pełnosprawnych..Sportowcy.niepełnosprawni.uczestniczący.w. igrzyskach.pa-
raolimpijskich. ustanawiają. rekordy. świata. i. dążą. do. doskonałości. sportowej.
na.miarę.własnych. –. ograniczonych. przez. inwalidztwo. –.możliwości. fizycz-
nych.i.psychicznych..Warto.podkreślić,.że.znaczne.zaangażowanie.i.sportowe.
aspiracje. niepełnosprawnych. dorównują. poziomowi. prezentowanemu. przez.
sportowców.pełnosprawnych..

Sport. zapewnia. osobom. niepełnosprawnym. rozwijanie. umiejętności. spo-
łecznych,.nawiązywanie.nowych.znajomości.poza.bliskimi.osobami,.umożliwia.
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wykonywanie.odpowiedzialnych.zadań.oraz.daje.szansę.pełnienia.w.niektórych.
sytuacjach.roli.lidera..Przez.sport.osoby.niepełnosprawne.nabywają.umiejętności.
rozwijania.niezależności,.odporności.fizycznej.i.psychicznej.oraz.zdolności.do-
stosowania.się.do.nowych.sytuacji..W.ujęciu.Wybraniec-Lewickiej.(2004,.s..6–8).
„[…].sport.stanowi.alternatywę.dla.samotności,.bezczynności.i.bezradności.osób.
niepełnosprawnych,.dając. im.szansę.na. rehabilitację.kompleksową..Uprawiany.
zgodnie. z. zasadami. sztuki. trenerskiej,. pod. pełną. kontrolą. lekarza. sportowego.
i.fizjoterapeuty.może.być.częścią.nie.tylko.szeroko.rozumianej.rehabilitacji,.ale.
także.receptą.na.lepsze,.wartościowsze.życie”..Milanowska.wyróżniła.szereg.po-
zytywnych.cech.współczesnego.sportu.osób.niepełnosprawnych,.do.których.na-
leży.zaliczyć:.

–.oddziaływanie. lecznicze,.odnosi. się.do.zjawiska. sportu. jako.kontynuacji.
procesu. rehabilitacji,. odpowiedniego. doboru. dyscypliny. sportowej. pod. kątem.
możliwości.funkcjonalnych.organizmu.i.eliminacji.określonej.dysfunkcji;

–.oddziaływanie.stymulacyjne,.nawiązuje.do.wszelkiej.aktywności.ruchowej.
jako.środka.terapeutycznego.wpływającej.na.wszystkie.układy.organizmu.czło-
wieka;

–.oddziaływanie.wychowawczo-psychologiczne,.dotyczy.kształtowania.oso-
bowości.osoby.niepełnosprawnej.w.kontekście.„wychowania.przez.sport”;.

–.oddziaływanie.psychologiczne,.odwołuje.się.do.tezy,.że.aktywność.sporto-
wa.jest.także.doskonałym.środkiem.na.stres,.zmęczenie.oraz.pokonywanie.barier.
psychicznych;

–.oddziaływanie.estetyczne,.wskazuje,.że.sport.przez.typowe.środki.oddzia-
ływania.wyrabia. poczucie. piękna,. pozwala. zdobyć. nawyki. ruchowe,. które. nie.
wyróżniałyby.osoby.niepełnosprawnej.od.osoby.zdrowej;

–.oddziaływanie.ekonomiczne,.odnosi.się.do.wzrostu.nakładów.finansowych.
na.kulturę. fizyczną.osób.niepełnosprawnych. jako. świadectwa. istotnej.wartości.
społecznej.(Milanowska,.1999,.s..23)..

Z.kolei.Z..Żukowska.wskazuje.na.wiele.istotnych.wartości.pedagogicznych.
w.procesie.uczestnictwa.osób.niepełnosprawnych.w.określonych.formach.aktyw-
ności.sportowej..Zalicza.do.nich.między.innymi:

–.wartości.perfekcjonistyczne,.które.przejawiają.się.w.dążeniu.osoby.niepeł-
nosprawnej.do.uzyskania.wysokiej.sprawności.fizycznej.w.procesie.usprawniania.
lub.treningu.sportowego;

–.wartości.emocjonalne.mają.istotne.znaczenie.w.kontakcie.z.trenerem,.który.
powinien.pełnić.funkcję.kreatora.właściwej.postawy.sportowej;

–.wartości.intelektualne,.które.nawiązują.do.wiedzy.osoby.niepełnosprawnej.
o.własnym.zdrowiu.i.możliwości.powrotu.do.normalnego.życia;

–.wartości. socjocentryczne. odnoszą. się. do. uzasadnionego. przebiegu. so-
cjalizacji,.czyli.nabywania.przez.osobę.niepełnosprawną.systemu.norm,.warto-
ści.oraz.wzorów.zachowań.obowiązujących.w.rodzinie,.grupie.zawodowej.lub.
sportowej;
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–.wartości.estetyczne,.które.z.jednej.strony.dotyczą.estetyki.ruchu.związanej.
z.własną.aktywnością.sportową,.z.drugiej.–.odbioru.piękna.widowiska.sportowe-
go.w.roli.kibica;

–.wartości. allocentryczne,. za. sprawą. których,. osoba. niepełnosprawna. po-
przez. samorealizację. w. aktywności. fizycznej.może.wnieść. w. życie. społeczne.
istotne. wartości. wynikające. z. jej. zdolności. i. umiejętności. przystosowania. się.
do.nowej.sytuacji;

–.wartości.zdrowotne.znajdują.się.u.podstaw.uczestnictwa.w.treningu.spor-
towym,.z.tytułu.którego.wynikają.korzyści.dla.zdrowia.fizycznego,.psychicznego.
i.społecznego.(Żukowska,.1999,.s..29)..

Kompetentnej.analizy.dotyczącej.wpływu.aktywności.sportowej.na.wybrane.
sfery.życia.osób.niepełnosprawnych.dokonała.Sobiecka.(2001,.s..41–50),.która.
badaniami.objęła.grupę.135.sportowców.inwalidów.(111.mężczyzn.i.44.kobiet).
–.uczestników.letnich.i.zimowych.Igrzysk.Paraolimpijskich.w.latach.1972,.1976,.
1980,.1984,.1988..Zdaniem.niemal.wszystkich.sportowców.badanej.grupy.(92%).
aktywność.sportowa.zmniejszyła.ich.niepełnosprawność.w.znacznym.stopniu,.na-
tomiast.tylko.8%.sportowców.niepełnosprawnych.nie.dostrzegła.istotnych.zmian.
w.swoim.inwalidztwie..Analizując.wpływ.treningu.sportowego.na.samopoczucie.
fizyczne.i.psychiczne,.94%.sportowców.niepełnosprawnych.wskazało,.że.sport.
ma.pozytywny.wpływ.na.kształtowanie. osobowości,. przyczynia. się. do. lepszej.
integracji.ze.środowiskiem.społecznym,.koncentracji.oraz.wydolności.roboczej..
Zapewne.z.tego.względu.62%.paraolimpijczyków.nie.identyfikowało.swojej.oso-
by.z.inwalidztwem,.a.80%.dokonało.wysokiej.samooceny.swojej.samodzielności.
w.kontekście. ich.pełnosprawności,.niezależności.materialnej,.wypełniania.obo-
wiązków.rodzinnych. i.zawodowych..Sobiecka.w.konkluzji.analizy.uzyskanych.
wyników.badań.sformułowała.między.innymi.następujące.wnioski:

„1..Sport.niepełnosprawnych.pełni.zarówno.funkcje.lecznicze,.jak.i.profilak-
tyczne;

2..Usprawnianie.osób.niepełnosprawnych.poprzez.sport.wpływa.pozytywnie.
na.ich.samopoczucie.fizyczne.i.psychiczne;

3..Uprawianie. sportu. przez. niewidomych. i. niedowidzących. prowadzi.
do.kompensacji.zaburzonych.funkcji.narządu.wzroku.i.innych.zmysłów;

4..Systematyczne.uprawianie.sportu.przez.niepełnosprawnych.jest.kontynu-
acją.rehabilitacji.oraz.czynnikiem.utrwalającym.efekty.lecznicze.uzyskane.w.jej.
wcześniejszych.fazach.[…]”.(Sobiecka,.2000,.s..77)..

Uniwersalizm.sportu.jako.element.poprawy.jakości.życia.osób.niepełnospraw-
nych.stał.się.przedmiotem.strategii.i.normatywnych.uregulowań.wielu.organizacji.
międzynarodowych,.państw.oraz.rządów.niemal.całego.świata..W.1978.r..UNE-
SCO.ustanowiło.„Międzynarodową.Kartę.o.Wychowaniu.Fizycznym.i.Sporcie”,.
która.była.rezultatem.współpracy.z.Międzynarodowym.Komitetem.Olimpijskim..
Między.innymi.zapisy.dokumentu.stanowią,.że.„[…].dostęp.do.wychowania.fi-
zycznego.i.sportu.powinien.zostać.zapewniony.i.zagwarantowany.dla.wszystkich.
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istot. ludzkich”. (International. Charter. of. Physical. Education. and. Sport,. 1978)..
W.1982. r..na.mocy. rezolucji.Zgromadzenia.Ogólnego.ONZ.przyjęto.„Program.
Działań.na.rzecz.Osób.Niepełnosprawnych”..W.programie.zawarte.są.zalecania,.
które. zobowiązują. wszystkie. kraje. do. wspierania. wszelkich. form. sportowych.
i. rekreacyjnych. osób. niepełnosprawnych. poprzez. inwestycje. w. odpowiednie.
urządzenia.i.właściwą.organizację.tej.działalności.(World.Programme.of.Action.
Concerning.Disabled.Persons,.1982)..Następnie.w.1993. r..ONZ.przyjęła.doku-
ment.o.nazwie.„Standardowe.Zasady.Wyrównywania.Szans.Osób.Niepełnospraw-
nych”,.w.którym.również.zostało.zaakcentowane.prawo.do.aktywności.sportowej.
i.rekreacyjnej.osób.niepełnosprawnych.(The.Standard.Rules.on.the.Equalization.
of.Opportunities.for.Persons.with.Disabilities,.1993)..Na.61.sesji.Zgromadzenia.
Ogólnego.ONZ.w.dniu.13.grudnia.2006.r..została.przyjęta.„Konwencja.Praw.Osób.
Niepełnosprawnych”..W.myśl.zapisów.tego.dokumentu.osoby.niepełnosprawne.
posiadają.prawo.do.udziału.na.zasadzie.równości.z.innymi.osobami.w.działalności.
rekreacyjnej,.wypoczynkowej.i.sportowej..Między.innymi.art..30.pkt.5.zobowią-
zuje.wszystkie.kraje.do.podjęcia.odpowiednich.środków,.aby:

„(a).Promować. i. zachęcać. osoby. niepełnosprawne. do. uczestnictwa,.w. jak.
najszerszym.zakresie,.we.wszystkich.obszarach.działalności.sportowej,.należącej.
do.głównego.nurtu.życia.społecznego;

(b).Zagwarantować. osobom. niepełnosprawnym.możliwość. organizowania,.
inicjowania. i.uczestnictwa.w.działalności. sportowej. i. rekreacyjnej. skierowanej.
do.osób.niepełnosprawnych,.oraz.zachęcać.do.zapewniania.w.tym.celu.środków,.
szkolenia.i.nauki,.na.zasadzie.równości;

(c).Zagwarantować.osobom.niepełnosprawnym.dostęp.do.miejsc,.w.których.
prowadzona.jest.działalność.sportowa,.rekreacyjna.i.turystyczna;

(d).Umożliwić.dzieciom.niepełnosprawnym.uczestnictwo.w.zabawach.i.za-
jęciach. rekreacyjnych. i. sportowych,.w. tym.w.zajęciach.organizowanych.w. ra-
mach.systemu.szkolnego,.na.równych.zasadach.z.innymi.dziećmi;

(e).Zapewnić,.osobom.niepełnosprawnym.dostęp.do.usług.w.zakresie.sportu,.
rekreacji,. turystyki. i. innych. form.spędzania.wolnego.czasu”. (Konwencja.Praw.
Osób.Niepełnosprawnych,.2006).

Słowa.przysięgi.składanej.przez.uczestników.olimpiad.specjalnych.„Pragnę.
zwyciężyć.–.lecz.jeśli.nie.będę.mógł.zwyciężyć,.niech.będę.dzielny.w.swoim.wy-
siłku”.akcentują,.że.nie.jest.najważniejsza.wygrana.nad.innymi.zawodnikami,.ale.
zwycięstwo.z.własnymi.słabościami.i.postępowanie.zgodnie.z.regułami.„czystej.
gry”..„Fair.play”.również.w.rywalizacji.sportowej.niepełnosprawnych.jest.prze-
słaniem,.którego.potencjalne.korzyści.–.zarówno.indywidualne,.jak.i.społeczne.
–.warunkują.rozwój.sportu,.olimpizmu,.jak.również.są.nośnikiem.humanistycz-
nych.wartości.w.innych.dziedzinach.życia.(Kaźmierczak,.2010,.s..6)..Warto.wspo-
mnieć,.że.zasada.„fair.play”.uczy.przede.wszystkim:.tolerancji.dla.odmienności.
rasowej,. narodowościowej,. religijnej,. potrzeby. doskonalenia. siebie,. pokojowe-
go.współistnienia.między.ludźmi,.dobrowolnego.poszanowania.i.respektowania.
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norm.i.przepisów.określających.zasady.współżycia.społecznego,.zaufania.do.in-
nych.ludzi. i.wiary.w.ich.dobro..Wydaje.się,.że.postawy.„fair.play”.są.częściej.
spotykane.w.rywalizacji.sportowej.niepełnosprawnych.niż.w.sporcie.wyczyno-
wym,.młodzieżowym.i.rekreacyjnym.zawodników.pełnosprawnych.(Dąbrowska,.
Dąbrowski,.1995,.s..153)..Wskazane.zachowanie.wynika.z.większej.wrażliwości.
tej. społeczności.na.potrzeby. i.oczekiwania. innych.osób.oraz. jest. skutkiem.po-
czucia.grupowej.solidarności..W.obliczu.zachwiania.humanistycznych.wartości.
sportu,.A.. i.A..Dąbrowscy.propagują. ideę. upowszechniania. zasady. „fair. play”.
na. gruncie. wspólnego. uczestnictwa. zawodników. niepełnosprawnych. i. pełno-
sprawnych.w.różnego.rodzaju.zawodach.sportowych..Ze.względu.na.konieczność.
kategoryzacji.sportowców.niepełnosprawnych.–.równość.szans.i.identyczne.wa-
runki.współzawodnictwa.–. istotnym.wydaje. się. postulat. przestrzegania. zasady.
„fair.play”.przez.zespoły.ludzi.zaangażowanych.w.przygotowanie.uczestnictwa.
niepełnosprawnych.do. rywalizacji. sportowej..W. tej.dziedzinie.osoby.niepełno-
sprawne.nadal.doświadczają.wielu.problemów.z.zabezpieczeniem.odpowiednich.
urządzeń,.brakiem.wykwalifikowanej.kadry. trenerów.czy.dostępem.do.szkoleń.
i.zasobów.wykorzystywanych.przez.sportowców.pełnosprawnych..

Podsumowując. powyższe. rozważania,. należy. jednoznacznie. stwierdzić,.
że. aktywność. sportowa. jest. doskonałym. środkiem. wspierania. osób. niepełno-
sprawnych. w. pozyskaniu. umiejętności. społecznych,. skutecznej. komunikacji.
ze.środowiskiem.zewnętrznym,.umiejętności.współpracy.w.zespole,.samodyscy-
pliny,.szacunku.dla.innych.i.przestrzegania.określonych.zasad..W.procesie.reha-
bilitacji.należy.położyć.znaczący.akcent.na.szeroko.pojętą.aktywność.sportową.
(kwalifikowaną.i.rekreacyjną),.która.umożliwi.optymalny.i.wszechstronny.rozwój.
oraz.przygotowanie.do.samodzielnego.życia,.w.którym.osoby.niepełnosprawne.
będą.pełnić.przydatne.role,.zgodne.ze.swoimi.możliwościami,.zainteresowaniami.
i.oczekiwaniami.środowiska.społecznego.
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Początki kształcenia  
i opieki logopedycznej w Polsce

Streszczenie

Polska.myśl.logopedyczna.rozwijała.się.niezależnie.od.siebie.w.kilku.ośrodkach..Zapotrze-
bowanie.społeczne.na.usługi.w.zakresie. terapii.mowy.było.na.pewno.czynnikiem.motywującym.
dla.osób.zaangażowanych.w.tworzenie.podstaw.opieki.i.kształcenia.logopedów.w.naszym.kraju..
W. tekście. przywołano. tylko. najistotniejsze. inicjatywy,.wskazano. pierwsze. studia. logopedyczne.
na.polskich.uczelniach.i.współczesne.zmiany.w.systemie.kształcenia..
Słowa  kluczowe:. kształcenie. logopedów,. opieka. logopedyczna,. rozwój. myśli. logopedycznej.
w.Polsce.

Najbardziej pomocną rzeczą jaką możemy zrobić dla drugiej osoby jest
 „dopomóc jej w pomaganiu sobie” poprzez stworzenie warunków 

uwalniających jej tendencje rozwojowe
 i zdolności do korzystania z własnych zasobów. 

L..M..Brammer

Logopedia.zajmuje. się.całością.zagadnień.związanych.z.komunikacją..Po-
wstała.na.pograniczu.nauk.humanistycznych.i.medycznych,.dlatego.czerpie.z.nich.
swą.mądrość.i.nie.może.w.oderwaniu.od.nich.funkcjonować..Działalność.logo-
pedyczna.jest.zatem.wielopłaszczyznowa..Składa.się.na.nią.wiedza.m.in..z.takich.
dziedzin,.jak.pedagogika,.psychologia,.medycyna.i.językoznawstwo,.którą.adepci.
zawodu.logopedy.zgłębiają.podczas.studiów..Praca.logopedy.polega.na.wycho-
waniu.językowym,.usprawnianiu.rozwoju.języka,.profilaktyce.i.likwidowaniu.za-
burzeń.komunikacji.(G..Jastrzębowska,.2003)..
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Profesja.logopedy.uważana.jest.za.atrakcyjną.i.staje.się.coraz.bardziej.popu-
larna..Z.roku.na.rok.przybywa.przedstawicieli.tej.grupy.zawodowej..Na.podniesie-
nie.rangi.zawodu.wpływa.jego.paramedyczny.charakter.i.możliwość.prowadzenia.
terapii. indywidualnej..Pamiętając.o.bogactwie.nauk,. z.których.czerpie. logope-
dia,.a.także.znając.kształt.współczesnej.opieki.logopedycznej.i.formy.kształcenia.
adeptów.tego.zawodu,.nie.sposób.zapomnieć.o.początkach.tej.profesji..

Zawód.logopedy.w.początkowym.okresie.swego.rozwoju.wykonywany.był.
głównie.przez.lekarzy.(J..Siestrzyński,.W..Ołtuszewski)..Z.biegiem.czasu,.wraz.
z.rozwojem.ośrodków.kształcących.logopedów.i.instytucji,.w.których.mogą.oni.
pracować,.przekształcił.się.w.profesję.wykonywaną.przede.wszystkim.przez.pe-
dagogów,.psychologów.i.językoznawców..

W.celu.przybliżenia.rozwoju.zawodu.logopedy.konieczne.jest.przytoczenie.
choćby.najważniejszych.faktów.historycznych,.które.miały.wpływ.na.dzisiejszy.
kształt. tej.profesji..Są.one.też.potwierdzeniem.tezy,.że.pierwsi.logopedzi.to.le-
karze,. którzy. dzięki.współpracy. głównie. z. nauczycielami. stworzyli. podwaliny.
dla.współczesnego.kształtu.opieki.logopedycznej.

B..Dylewski,.wileński.foniatra,.twórca.pierwszej.sieci.pomocy.logopedycz-
nej.uważał,. że.w.każdej. szkole.powinien.być. logopeda..Mówił.on:.„Głównym.
terenem.walki. z. chorobami.mowy. i. głosu. jest. szkoła”. (Dylewski,. 1947/1948,.
s..36)..Mimo.że.w.powojennej.Polsce.pomysł.B..Dylewskiego.wprowadzenia.klas.
dla. dzieci. z.wadami.wymowy.do. szkół. nie. przyjął. się,. nie. oznacza. to. jednak,.
że.działań.logopedycznych.w.tym.czasie.w.ogóle.nie.prowadzono..Przykładowo.
można.wymienić.kilka.znaczących.placówek,.które.funkcjonowały.w.tym.okresie..

Założona.przez.T..Benniego.w.1921.r..w.Warszawie.Poradnia.Ortofoniczna.
wznowiła.swoją.działalność.po.wojnie.(w.lutym.1946.r.)..Wychodzono.z.założe-
nia,.że.każdy.nauczyciel.powinien.zdobyć.odpowiednią.wiedzę.teoretyczną.z.za-
kresu. logopedii.oraz.pewne.umiejętności.praktyczne..Na.zlecenie.Ministerstwa.
Oświaty.zorganizowano.kilka.kursów.(w.latach.1952–1956.i.w.roku.1961/1962).
o. tematyce. logopedycznej. dla. nauczycieli. szkół. specjalnych.. Program. kursu.
przewidywał.320.godzin.wykładów.i.ćwiczeń..Absolwenci.tych.kursów.(łącznie.
57.osób).byli.pierwszymi.nauczycielami-logopedami.szkół.specjalnych.(Janecz-
ko,.1972,.s..265;.Lipkowski,.1983,.s..75)..O..Lipkowski.podkreśla,.że.w.całym.
okresie.powojennym.(do.1976.r.).do.Poradni.zgłosiło.się.około.10.000.osób.(Lip-
kowski,.1983,.s..75)..Ten.okres.działalności.Poradni.miał.szczególne.znaczenie.
dla. propagowania. wiedzy. logopedycznej. wśród. nauczycieli. szkół. specjalnych.
i.wprowadzania.wiedzy.z.tego.zakresu.do.treści.kształcenia.studentów.Państwo-
wego. Instytutu. Pedagogiki. Specjalnej.. Pracownicy. Poradni. prowadzili. zajęcia.
dla.studentów.Instytutu..Każdy.student.był.też.poddawany.badaniom.mowy,.a.gdy.
stwierdzono.u.niego.jakiekolwiek.zaburzenia.–.również.on.stawał.się.pacjentem.
poradni..Należy.podkreślić,.że.Poradnia.pełniła.ogromną.rolę.w.krzewieniu.wie-
dzy.logopedycznej.i.szybko.zaczęła.funkcjonować.w.świadomości.społecznej..

W. 1950. r.. powstała. także. w.Warszawie. Centralna. Lekarska. Przychodnia.
Międzyszkolna.. Przychodnia. prowadziła. działalność. korekcyjną. i. badawczą..
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Obejmowała.swą.opieką.dzieci.w.szkołach.Warszawy.i.miejscowościach.podwar-
szawskich.(Styczek,.1962,.s..29)..W.1969.r.,.z.kolei,.H..Mierzejewska.otworzyła.
w.Zakładzie.Językoznawstwa.Polskiej.Akademii.Nauk.w.Warszawie.Pracownię.
Badania.Mechanizmów.Mowy,.do.której.zgłaszały.się.osoby.z.afazją.(Przybysz-
-Piwko,.2003).

Na.terenie.ośrodka.krakowskiego,.z.kolei,.od.razu.po.wojnie.powstało.kilka.
placówek,.gdzie.prowadzono.działania.logopedyczne..L..Kaczmarek.wymienia:

–.Poradnię.Zaburzeń.Mowy.przy.Kuratorium.Okręgu.Szkolnego.(Poradnia.
Zaburzeń.Mowy.Międzyszkolnej).–.1945.r.;

–.Poradnię.Wad.Wymowy.w.I.Miejskim.Ośrodku.Zdrowia.–.1945.r.;
–.Poradnię.dla.Dzieci.Jąkających.się.–.1946.r.;
–.Zakład. Leczniczo-Wychowawczy. dla. Dzieci. z. Zaburzeniami. Typu.Afa-

tycznego.–.1956.r..(Kaczmarek,.1976,.s..59).
Ośrodek.poznański.natomiast.może.poszczycić.się.otwarciem.w.1953.r..Po-

radni. Foniatrycznej. przy.Wojewódzkiej. Przychodni. Specjalistycznej. i.Ośrodka.
Rehabilitacji.Mowy.w.Poznaniu.(Błachnio,.1996).

Wszystkie.wymienione.powyżej.ośrodki.to.miejsca,.do.których.pacjenci.mu-
sieli.dojeżdżać,.by.tam.brać.udział.w.terapii.logopedycznej..Natomiast.L..Kacz-
marek.już.w.latach.70..XX.w..postulował,.by.celem.głównym.kształcenia.logope-
dów,.a.także.rozwoju.opieki.logopedycznej.było.objęcie.nią.każdego.przedszkola.
i.szkoły,.by.tam.mogli.pracować.logopedzi.(Kaczmarek,.1973)..Pozwoliłoby.to.
uniknąć.większości.problemów.natury.logopedycznej,.z.którymi.spotykamy.się.
u.dzieci.stojących.u.progu.szkoły..Postulaty.te.spotkały.się.z.realizacją.i.tak.G..De-
mel.z.zadowoleniem.relacjonowała:.„[…].optymistycznie.rysują.się.kwalifikacje.
młodej.kadry.nauczycieli.przedszkoli..W.Studium.Wychowania.Przedszkolnego1.
prowadzi.się.–.jak.powiedziano.–.elementy.logopedii.oraz.kulturę.żywego.słowa.
w.wymiarze.zapewniającym.propedeutyczne.wiadomości.i.umiejętności..Starsza.
generacja.objęta.jest.systemem.dokształcania.i.doskonalenia.i.dla.niej.przewidu-
je.się.tzw..minimum.logopedyczne..Logopeda.może.więc.liczyć.zasadnie.na.ak-
tywną.współpracę.ze.strony.personelu.przedszkoli”.(Demel,.1978,.s..60).

Sięgając.do.początków.kształcenia.i.opieki.logopedycznej.w.Polsce,.należy.
zwrócić.uwagę.na.fakt,.że.wymienia.się.sześć.ośrodków,.które.u.progu.XX.w..
zaczęły. się. rozwijać. niezależnie. od. siebie..Wymienić. tu. należy. ośrodek war-
szawski, wileński, krakowski, śląski, poznański i lubelski.(por..Płusajska-Otto,.
2009)..W.tym.miejscu.chcę.jednak.skupić.się.na.działaniach,.które.były.podej-
mowane.zwłaszcza.na.terenie.ośrodka.lubelskiego.nazywanego.„kolebką.polskiej.
logopedii”.głównie.dzięki.inicjatywom.–.określonego.mianem.„ojca.polskiej.lo-
gopedii”.–.prof..Leona.Kaczmarka.

Już.w.1953.r..próbę.zorganizowania.sieci.logopedycznej.w.Lublinie.podjął.
B..Dylewski,.który.wcześniej.odniósł.sukces.w.popularyzowaniu.wiedzy.logope-
dycznej.na.terenie.Wilna..Tym.razem.jednak.skończyło.się.na.pomocy.doraźnej..

1.Studium.Wychowania.Przedszkolnego.prowadzono.na.Uniwersytecie.Warszawskim.
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Rok. 1959. okazał. się. być. momentem. przełomowym. w. dziejach. lubelskiej.
logopedii.. Jak. informuje. Z..Dobrzański. na. początku. tego. roku.Katedra. Języka.
Polskiego.i.Biblioteka.Główna.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w.Lubli-
nie.rozpoczęły.zbieranie.materiałów.do.Polskiej bibliografii logopedycznej.(Do-
brzański,.1961)..Kierownikiem.zespołu,.w.skład.którego.wchodzili.Z..Dobrzański.
i.J..T..Kania,.był.L..Kaczmarek,.który.cztery.lata.później.we.wstępie.do.tej.pozy-
cji.napisał:.„jest.to.pierwsza.próba.zestawienia.polskich.prac.z.zakresu.logopedii.
oraz.dyscyplin.pogranicznych..Najbliższą.granicę.czasową.stanowi.rok.1960.łącz-
nie..Opracowanie.bibliografii.podjęto.z.myślą.ułatwienia.pracy.zarówno.pracowni-
kowi.naukowemu,.jak.i.szerokiemu.ogółowi.praktyków”.(Kaczmarek,.1965,.s..2).

W.tym.samym.roku,.kiedy.rozpoczęto.gromadzenie.materiałów.do.Bibliogra-
fii.(1959.r.).–.19.czerwca.powstała.przy.Wydziale.Pedagogicznym.Zarządu.Okręgu.
Związku.Nauczycielstwa.Polskiego.(ZNP).w.Lublinie.Komisja Logopedyczna 
(KL). Jak.pisze.H..Meterowa,.cel,.jaki.postawiła.sobie.Komisja,.to:.„przygotowa-
nie.nauczycieli-instruktorów,.którzy.na.terenie.przedszkoli. i.szkół.prowadziliby.
ćwiczenia.rehabilitacyjne.dla.dzieci.z.wadami.wymowy”.(Meterowa,.1961,.s..46).

Celem.nadrzędnym.jednak.było.rozbudzenie.wśród.miejscowych.nauczycieli.
zainteresowań. sprawami. eliminowania.wad.wymowy.u. dzieci.w.wieku. przed-
szkolnym.i.szkolnym..Głównym.gwarantem.osiągnięcia.wytyczonych.celów.była.
grupa.ludzi,.którzy.weszli.w.skład.Komisji..Byli.to.pracownicy.naukowi.Katedry.
Języka.Polskiego.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w.Lublinie,.pracowni-
cy.Poradni.Foniatrycznej.w.Lublinie.oraz.nauczyciele.lubelskich.szkół.i.wycho-
wawcy.tamtejszych.przedszkoli.

Prace.Komisji.podzielono.na.dwa.etapy:
• Przygotowanie. teoretyczne,. które. obejmowało. wysłuchanie. referatu.

L..Kaczmarka.na.temat.opieki.logopedycznej.w.Polsce.i.–.dzięki.niedawno.od-
bytej. przez. Profesora. podróży. –.w.ZSSR.. Poza. tym. dotyczyło. zapoznania. się.
z.działalnością.Poradni.Foniatrycznej.i.doświadczeniami.B..Adamczyka.z.pracy.
z.osobami.jąkającymi.się.przy.użyciu.specjalnego.aparatu.wytwarzającego.echo;

• Zorganizowanie. kursu. logopedycznego. dla. nauczycieli,. wychowawczyń.
przedszkoli,.lekarzy.szkolnych.i.pracowników.poradni.foniatrycznych.

W.1960.r..–.zanim.jeszcze.doszło.do.realizacji.drugiego.etapu.prac.Komisji.
–.miało.miejsce.kolejne.ważne.wydarzenie.–.L..Kaczmarek.założył.czasopismo 
„Logopedia”,.którego.sponsorem.została.Komisja.Logopedyczna.(KL).w.Lubli-
nie.(Adamczyk,.Smołka,.1997)..Pierwszy.tom.„Logopedii”.miał.zaledwie.48.stron.
i.został.wydrukowany.w.nakładzie.2205.egzemplarzy..B..Adamczyk.tak.wspo-
mina.pracę.redaktora.pisma:.„Zanim.Profesor.Leon.Kaczmarek.zdecydował.się.
na.przyjęcie.tekstu.do.druku,.odbywał.z.autorem.wiele.rozmów.czy.to.osobistych.
(między.innymi.na.ocienionej.ławce.na.Placu.Litewskim).czy.to.telefonicznych..
Każda.powodowała.udoskonalenie,.tego.zaledwie.przecież.5.–.stronicowego,.tek-
stu”.(B..Adamczyk,.E..Smołka,.1997,.s..15–16).

W. zbiorach. czytelni. Akademii. Pedagogiki. Specjalnej. im.. Marii. Grze-
gorzewskiej. w. Warszawie. znajduje. się. cenny. pierwszy. numer. „Logopedii”..
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Na. stronie. tytułowej.widnieje. dedykacja.L..Kaczmarka,. z. dnia. 5. października.
1960.r.,.dla.M..Grzegorzewskiej..

Już.w.4.numerze.„Logopedii”.z.1962.r..znalazł.się.bardzo.ważny,.dla.kształtu.
ówczesnej. logopedii,. artykuł. L..Kaczmarka. pt..O przedmiocie i zadaniach lo-
gopedii..Publikacja.ta.porusza.fundamentalne.problemy.logopedii.jako.kształtu-
jącej.się.wówczas.dyscypliny.naukowej..Autor,.zastanawiając.się.nad.miejscem.
logopedii.wśród.innych.nauk,.podaje.definicje.najważniejszych.terminów.–.logo-
pedia,.mowa,.mówienie,.rozumienie,.język,.zwracając.uwagę.na.fakt,.że.„przed-
miotem.logopedii.jest.szeroko.pojęte.wychowanie.mówienia.w.akcie.porozumie-
wania.się”. Profesor.przedstawia.tam.również.najnowsze.stanowisko.dotyczące.
miejsca.logopedii.wśród.innych.nauk,.uznając.ją.za.dział.językoznawstwa.stoso-
wanego..Dodaje.też,.że.jej.dyscyplinami.pomocniczymi.są:.pedagogika,.foniatria,.
psychiatria.i.neurochirurgia,.odpowiednie.działy.psychologii,.fizyka.(akustyczna).
i.wokalistyka.(Kaczmarek,.1962).

Rysunek.1. Logopedia,.a.dyscypliny.pograniczne.

Źródło:.L..Kaczmarek,.1982,.s..150
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Osadzony.w.aktualnych.realiach,.choć.poruszający.te.same.zagadnienia,.ar-
tykuł.zatytułowany.O polskiej logopedii L..Kaczmarek.opublikuje.dwadzieścia.lat.
później.w.Materiałach z konferencji naukowej, która.odbyła.się.28.października.
1978.r. (Kaczmarek,.1982)..Tam.dyscypliny.pograniczne.logopedii.zostały.przed-
stawione.w.formie.rysunku.(rys..1).

Na.łamach.„Logopedii”.od.samego.początku.publikowano.rozprawy.będące.
wynikiem.badań.naukowych.oraz.efektem.prowadzonych.terapii.zaburzeń.mowy..
Należy. także. przytoczyć. słowa.S..Grabiasa.wypowiedziane. u. progu. czterdzie-
stolecia.Polskiego.Towarzystwa.Logopedycznego. i.pisma.„Logopedia”:. „To. tu.
badacze.zaburzeń.mowy.i.praktycy.podjęli.dyskusje.nad.organizacją.opieki.logo-
pedycznej.w.Polsce.i.nad.kształtem.logopedii.jako.dyscypliny.naukowej”.(Gra-
bias,.2002,.s..3).

Od.początku.na.jej.stronach.oprócz.artykułów.naukowych.zamieszczane.były.
sprawozdania,.oceny.i.recenzje.publikacji.tematycznie.związanych.z.przedmio-
tem.logopedii..

Kolejnym.ważnym.wydarzeniem.było.zorganizowanie.przez.Zarząd.Okręgu.
Związku.Nauczycielstwa.Polskiego. i.Wydział.Pedagogiczny.w.Lublinie kursu 
logopedycznego (17.10–15.11.1961.r.)..Szkolenie.przeznaczone.było.dla.nauczy-
cieli.uczniów.młodszych.klas. szkoły.podstawowej,. lekarzy.szkolnych,.nauczy-
cieli.szkół.specjalnych,.wychowawczyń.przedszkoli,.pracowników.Poradni.Zdro-
wia.Psychicznego,.Poradni.Foniatrycznych.i.studentów.starszych.lat.polonistyki..
W.kursie.uczestniczyło.60.osób.(Wojciechowski,.1962;.Smołka,.1996)..Chodziło.
przede.wszystkim.o.podniesienie.kwalifikacji.zawodowych.w.zakresie.logopedii.
zwłaszcza.wśród.nauczycieli.przedszkoli,.którzy.stanowili.tzw..kadrę.pomocni-
czą,.czyli.ogniwo. łączące.w.kontaktach.między. logopedą,.a. rodzicami.czy.na-
uczycielami.przedszkoli..

Sięgając. do. najważniejszych. wydarzeń. rozwoju. polskiej. logopedii,. które.
mają.niepodważalne.znaczenie.dla.kształtu.opieki. logopedycznej.w.Polsce,.nie.
można.zapomnieć.o.tym,.że.14.stycznia.1963.r..powstało.Polskie Towarzystwo 
Logopedyczne..Statut.PTL.przewiduje,.że.członkiem.może.zostać.każda.pełno-
letnia.osoba,.której.leży.na.sercu.kultura.żywego.języka.polskiego,.pielęgnowanie.
i.krzewienie.jej.wśród.dzieci.i.dorosłych.

Trzy.lata.później.(1966.r.).na.rynku.wydawniczym.ukazała.się,.w.nakładzie.
sześciu.tysięcy.egzemplarzy,.książka.L..Kaczmarka.Nasze dziecko uczy się mowy..
W.słowie.wstępnym.Profesor.podkreślił,.że.głównym.założeniem.publikacji.jest.
uświadomienie. czytelnikowi,. że. podstawą. rozwoju. umysłowego. dziecka. jest.
mowa..To.w.tej.publikacji.znalazł.się.rozdział.pt..Dwanaścioro przykazań logope-
dycznych,.które.są.zbiorem.najważniejszych.rad,.bardzo.cennych.w.wychowaniu.
językowym.małego.człowieka.(L..Kaczmarek,.1977)..

Dla. kształtu. dalszego. kształcenia. logopedów.w. Polsce.miał. duże. znacze-
nie.fakt,.że.w.1967.r..(„Logopedia”,.nr.7,.s..82–87).L..Kaczmarek.opublikował.
projekt  programu  uniwersyteckich  studiów  logopedycznych.  I. tak. decyzją.
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Ministerstwa. Oświaty. i. Szkolnictwa.Wyższego. logopedia. została. uznana. jako.
przedmiot.poboczny.uniwersyteckich.studiów.pedagogicznych..Studia.te.rozpo-
częły. się.w. roku. akademickim.1967/1968.na.Uniwersytecie.Marii.Curie-Skło-
dowskiej. (UMCS).w.Lublinie..Program.studiów,. trwających.cztery. lata,.dawał.
podstawę.do.podjęcia.praktyki.logopedycznej..Jak.pisała.U..Parolowa:.„studia.te.
są.przeznaczone.dla.osób.pracujących.aktualnie.w.poradniach. logopedycznych.
lub.foniatrycznych.i.nie.mających.ukończonych.studiów.wyższych.(w.zakresie.
filologii,.pedagogiki.lub.psychologii),.a.także.dla.maturzystów,.absolwentów.Stu-
diów.Nauczycielskich.oraz.Państwowego.Instytutu.Pedagogiki.specjalnej,.którzy.
zamierzają.podjąć.pracę.logopedyczną”.(Parolowa,.1967,.s..171)..

Kolejnym.krokiem.miało.być.otwarcie,.w. lutym.1968. r.,. podyplomowych.
dwuletnich.studiów.logopedycznych.w.trybie.zaocznym.dla.magistrów.psycho-
logii,.pedagogiki.i.filologii.pracujących.w.poradniach.logopedycznych.lub.fonia-
trycznych..Inne.plany.dotyczyły.uruchomienia.również.5-letnich.studiów.logope-
dycznych.oraz.wprowadzenie.elementów. logopedii.we.wszystkich.placówkach.
kształcenia.nauczycieli..

Warto.zwrócić.uwagę.na.fakt,.że.z.kolei.19.lutego.1968.r..w.Zarządzie.Głów-
nym.Szkolnictwa.Specjalnego.Związku.Nauczycielstwa.Polskiego.(ZNP).została.
powołana.Komisja Logopedyczna,.której.przewodniczącym.został.L..Kaczma-
rek.(Minczakiewicz,.1998)..Komisja.postawiła.sobie.dwa.cele..Pierwszą.sprawą.
było.zorganizowanie.trzystopniowego.kursu.dla.nauczycieli.szkół.dla.dzieci.upo-
śledzonych.umysłowo..Kolejnym.celem.Komisji.była.działalność.wydawnicza,.
czyli.wydawanie.publikacji.metodycznych,.które.ułatwiłyby.naukę.uczestnikom.
kursu.czy.studentom..

Centralny Kurs Logopedyczny.rozpoczął.się.w.lipcu.1968.r...Ostatecznie.
jego. inicjatorami. byli:. Centralny. Ośrodek. Metodyczny. Ministerstwa. Oświa-
ty. i.Szkolnictwa.Wyższego.oraz.Katedra.Języka.Polskiego.Uniwersytetu.Marii.
Curie-Skłodowskiej.(UMCS).i.Komisja.Logopedyczna.Związku.Nauczycielstwa.
Polskiego..Warunkiem.uczestnictwa.w.kursie.było.ukończenie.Państwowego.In-
stytutu.Pedagogiki.Specjalnej.(PIPS).w.Warszawie.(Grabias,.1969).

Autorem.programu. i.opiekunem.naukowym.kursu.był.L..Kaczmarek,.któ-
ry.podkreślał,.że.jego.program.„pokrywa.się.w.głównych.punktach.tematycznie.
z.programem.projektowanych.pięcioletnich.studiów. logopedycznych.stacjonar-
nych,.zakresowo.zaś.w.pewnym.sensie.z.programem.zaocznego.podyplomowe-
go. studium. logopedycznego.dla.magistrów. filologii,. pedagogiki. i. psychologii”.
(cyt..za:.Grabias,.1969,.s..251)..S..Grabias.(1969,.s..251).wspomina.te.wydarzenia.
następująco:.„wszyscy.słuchacze.z.powagą.i.dużym.zainteresowaniem.podcho-
dzili.do.nowych.dla.nich,.a.przecież.niełatwych.zagadnień.i.trafnie.dodaje:.w.ten.
sposób.zarysowuje.się.jedna.z.szerokich.dróg.krzewienia.wiedzy.logopedycznej”.

To.był. okres,. kiedy.na. uczelniach.wyższych.dochodziło. do. zmian.organi-
zacyjnych.. Zarządzeniem. Ministra. Oświaty. i. Szkolnictwa. Wyższego. z. dnia.
30.września.1969.r..(DU-5-0142-141/69).zostało.powołane.na.UMCS.w.Lublinie.
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z.mocą.od.1.stycznia.1970.r..dwuletnie.zaoczne.Podyplomowe Studium Logo-
pedii2.(Parol,.1971,.s..202)..

Kolejny.ważny. krok.w. rozwoju. polskiej. logopedii. to. powołanie.Zakładu 
Logopedii. (1.września.1970. r.),.który.wszedł.w.skład. Instytutu.Nauk.Pedago-
gicznych. i. Filozoficznych,. na.Wydziale. Humanistycznym. Uniwersytetu.Marii.
Curie-Skłodowskiej.(UMCS).w.Lublinie..Kierownikiem.Zakładu.został.L..Kacz-
marek..Jakże.celnie.U..Parol.przedstawiła.wizję.działalności.Zakładu.u.progu.jego.
funkcjonowania:. „utworzenie.Zakładu.Logopedii. stanowi. poważne. osiągnięcie.
w.dziele.szerzenia.znajomości.i.rozumienia.wiedzy.logopedycznej.w.Polsce..Nie-
wątpliwie.Zakład.będzie.nie. tylko.ośrodkiem.badań. logopedycznych.oraz.bazą.
materialną.(biblioteka,.pomoce.dydaktyczne).dla.aktualnie.prowadzonego.kształ-
cenia. zawodowego. logopedów. (Podyplomowe. Studium. Logopedii,. logopedia.
jako. przedmiot. poboczny. pedagogiki,. trzystopniowe. kursy. wakacyjne. dla. na-
uczycieli. szkół. specjalnych. [...], ale. również. inicjatorem. i. realizatorem. innych.
form.działania. oraz. oparciem.dla. postawienia. logopedii.w.Polsce. teoretycznie.
i.w.praktyce.we.właściwym,.zgodnie.z.potrzebami.społeczeństwa.poziomie”.(Pa-
rol,.1971,.s..206).

Dwa.lata.później.Zakład.Logopedii.na.podstawie.zarządzenia.Ministra.Na-
uki,.Szkolnictwa.Wyższego.i.Techniki.(Dz..Urz..nr.A-8,.poz..47.z.dn..15.maja.
1972.r.).został.usamodzielniony.(Mierzejewska.1973).

Dokładnie.cztery.lata.po.powołaniu.Zakładu.Logopedii.powstała.Poradnia 
Logoterapeutyczna..Współpracowała.ona.z.placówkami.dla.dzieci.upośledzo-
nych.umysłowo.w.stopniu.umiarkowanym.i.znacznym.oraz.z.Oddziałem.Neurop-
sychiatrii.Dziecięcej.Psychiatrycznego.Specjalistycznego.Zespołu.Opieki.Zdro-
wotnej.w.Lublinie..

Po.tym.jak.polska.logopedia.zaistniała.na.Uniwersytecie.Marii.Curie-Skło-
dowskiej.w.Lublinie.oraz.na.Uniwersytecie.Warszawskim.z.roku.na.rok.kolejne.
uczelnie. rozpoczynają. kształcenie. logopedyczne..W. tabeli. 1. zamieszczono. ze-
stawienie.największych.uczelni.państwowych.w.Polsce.i.rok,.kiedy.rozpoczęto.
w.nich.kształcenie.logopedów..

Tabela.1..Lata.powołania.studiów.logopedycznych

Nazwa.uczelni Rok.powołania.studiów.
logopedycznych

1 2
Uniwersytet.Marii.Curie-Skłodowskiej.(UMCS).w.Lublinie 1970
Uniwersytet.Warszawski 1974
Uniwersytet.Gdański 1979

2.Plan. pierwszych. w. Polsce. zaocznych. studiów. logopedycznych. obejmował. 471. godzin,.
w.tym.280.godzin.wykładów,.185.godzin.ćwiczeń.i.6.godzin.seminariów.(Parol,.1971,.s..202).
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1 2

Uniwersytet.Marii.Curie-Skłodowskiej.(UMCS).w.Lublinie 1981a

Akademia.Pedagogiczna.im..Komisji.Edukacji.Narodowej.
w.Krakowieb 1983

Akademia.Pedagogiki.Specjalnej.im..Marii.Grzegorzewskiej.
w.Warszawiec 1989

Uniwersytet.w.Białymstoku 1991

Uniwersytet.Wrocławski 1993

Uniwersytet.Śląski.w.Sosnowcu 1993

Uniwersytet.im..Adama.Mickiewicza.w.Poznaniu 1993

Uniwersytet.Łódzki 1995

Uniwersytet.Opolski 1997

Uniwersytet.Zielonogórski 1999

Uniwersytet.Mikołaja.Kopernika.w.Toruniu 2002

Uniwersytet.Kazimierza.Wielkiego.w.Bydgoszczy 2002

Uniwersytet.Szczeciński 2002

Objaśnienia:. a. –.pierwsze. w. Polsce. Podyplomowe. Studium. Surdologopedii;. b. –. wówczas.
Wyższa.Szkoła.Pedagogiczna.im..Komisji.Edukacji.Narodowej.w.Krakowie;.c.–.wówczas.Wyższa.
Szkoła.Pedagogiki.Specjalnej.im..Marii.Grzegorzewskiej.w.Warszawie.

Źródło:.–.badania.własne.

Odkąd.zaczęto.kształcenie.logopedów.w.Polsce.w.ramach.studiów.mają.one.
charakter. interdyscyplinarny.. Treści. programowe. przewidują. kształcenie. z. za-
kresu.pedagogiki,.psychologii,.medycyny.i.językoznawstwa..Logopedia.bowiem.
jest.dyscypliną.badającą.–.jak.podkreślał.już.L..Kaczmarek.–.wszystkie.aspekty.
mowy:. embriologiczny,. patologiczny,. społeczny. i. artystyczny. oraz. integrującą.
wyniki.badań.dyscyplin.naukowych,.które.zajmują.się.mową.(Grabias,.1991.za:.
Kaczmarek,. 1988).. Logopeda. musi. zatem. dysponować. wszechstronną. wiedzą.
teoretyczną,.wypracować.praktyczne.metody.pracy.i.współdziałać.ze.specjalista-
mi.z.innych.dziedzin.(psycholog,.lekarz.ortodonta,.laryngolog,.foniatra)..

Pod.koniec.XX.w..polska.logopedia.wykształciła.własne.cele,.zadania,.treści.
oraz.metody.kształcenia.nowych.kadr.specjalistów,.jak.też.model.opieki.logope-
dycznej.. J.. Surowaniec. już. pod. koniec.minionego. stulecia. pisał:. „Obok. rozto-
czenia.opieki. logopedycznej.nad.dziećmi.na. terenie.całego.kraju,.a.w.praktyce.
sprowadzenia.jej.do.najniższych.szczebli.edukacji,.ukształtowała.się.polska.myśl.
logopedyczna.i.dziś.możemy.dyskutować.na.temat.jej.podstaw.teoretyczno-meto-
dologicznych”.(Surowaniec,.1994.za:.Błachnio,.2000,.s..20).

Z.roku.na.rok.rośnie.liczba.uczelni.i.kierunków.studiów,.na.których.kształci.się.
logopedów..Wynika.to.przede.wszystkim.z.ogromnego.zainteresowania.studiami.
o. takim. profilu..Mówiąc. jednak. o. współczesnym. przygotowaniu. zawodowym.
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logopedów,.nie.można.pominąć. faktu,.że.zmienia.się.w.Polsce.–.na.wzór.kra-
jów.Unii.Europejskiej.–.model.kształcenia.tej.grupy.zawodowej..Oprócz.–.nadal.
popularnego.kształcenia.na. studiach.podyplomowych.–. logopedów.do. zawodu.
przygotowuje.się.na.studiach.stacjonarnych..

Zmiany.systemu.kształcenia.są.zgodne.z.wytycznymi.Procesu.Bolońskie-
go..Wśród.uczelni,.które.kształcą.logopedów.na.studiach.stacjonarnych.w.tym.
zakresie,. należy. wymienić.Akademię. Pedagogiki. Specjalnej. im..Marii. Grze-
gorzewskiej.w.Warszawie,. która. przez. lata. (od. 1989. r.). była. jedyną. uczelnią.
w.Polsce,.gdzie.adeptów.zawodu.logopedy.kształcono.na.pięcioletnich.studiach.
magisterskich,. a. teraz.wprowadzono. jedynie. zmiany. związane. z.wytycznymi.
Procesu.Bolońskiego.

Od. roku.2007/2008. także.Uniwersytet.Marii.Curie-Skłodowskiej.w.Lubli-
nie.przy.współpracy.Instytutu.Fizjologii.i.Patologii.Słuchu.w.Warszawie.powo-
łał. studia.dzienne.na.kierunku. logopedia. z. audiofonologią..Absolwent. studiów.
licencjackich. uzyskuje. tytuł:. nauczyciel-logopeda. i. audiofonolog,. natomiast.
po.studiach.uzupełniających:.magister.logopedii..Kolejną.uczelnią,.którą.należy.
wskazać.jest.Uniwersytet.Gdański,.który.organizuje.studia.dzienne.na.kierunku.
logopedia.we.współpracy.z.Akademią.Medyczną.w.Gdańsku..Po.sześciu.seme-
strach. nauki. przyznaje. absolwentowi. tytuł. nauczyciela. logopedy. i. nauczyciela.
języka.polskiego,.a.po.dodatkowych.czterech.–.magistra.logopedii..W.związku.
z. nowymi. zasadami. kształcenia. logopedów. każdego. roku. będzie. rosła. liczba.
uczelni.kształcących.adeptów.tego.zawodu.w.systemie.studiów.stacjonarnych..

Powstanie.zawodu.logopedy.było.wynikiem.dużego.społecznego.zapotrze-
bowania.na.usługi.w.zakresie.terapii.mowy,.ale.również.determinacji.ludzi.zaan-
gażowanych.w.te.działania..To.profesja,.która.od.początku.swego.istnienia.od-
bierana.jest.jako.atrakcyjna.i.ciesząca.się.dużym.zainteresowaniem.społecznym..
Atrakcyjność.ta,.podyktowana.jest.przede.wszystkim.możliwością,.jaką.ma.logo-
peda,.prowadzenia.indywidualnej.terapii.z.osobą.z.zaburzeniami.mowy,.co,.przy-
nosząc.lepsze.efekty.niż.zajęcia.grupowe,.jest.dla.terapeuty.bardzo.motywujące..
Poza.tym.jest.to.zawód.paramedyczny,.co.wpływa.na.podniesienie.jego.prestiżu.
zwłaszcza.w.środowisku.przedszkola.czy.szkoły..
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Aktywność ruchowa w kontekście rehabilitacji 
psychiatrycznej na przykładzie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lublinie

Streszczenie

Celem.artykułu.jest.ukazanie.Czytelnikowi.różnorodnych.form.aktywności.ruchowej.w.terapii.
osób.z.zaburzeniami.psychicznymi.z.akcentowaniem.ich.walorów.zdrowotnych..Autor.odwołuje.się.
do.własnych.obserwacji,.poczynionych.w.trakcie.wieloletniej.praktyki.zawodowej.w.Środowisko-
wym.Domu.Samopomocy.w.Lublinie,.ul..Nałkowskich.78..Rehabilitacja.ruchowa.w.ŚDS.stosowa-
na.jest.w.formie.ćwiczeń.ogólnie.usprawniających,.zajęć.sportowych,.zajęć.taneczno-ruchowych.
oraz.zajęć. rekreacyjnych..W.dalszej.części.artykułu.autor. skupi. się.na.krótkim.omówieniu. form.
aktywności.ruchowej,.takich.jak:.rekreacja.(nordic walking,.spacer,.wycieczki.rowerowe),.aerobic,.
zajęcia.na.sali.gimnastycznej,.zawody.sportowe,.choreoterapia..

Słowa klucze:.aktywność.fizyczna,.rehabilitacja.psychiatryczna,.choroby.psychiczne.

Wstęp

Konsekwencją.rozwijania.od.początku.lat.70..XX.w..idei.psychiatrii.środowi-
skowej.były.nowatorskie. inicjatywy.organizacyjne,.zmierzające.do.zachowania.
ciągłości.opieki.nad.pacjentem,.redukcji.łóżek.w.szpitalach.psychiatrycznych,.roz-
wijania.sieci.lecznictwa.ambulatoryjnego.i.oddziałów.psychiatrycznych.w.szpi-
talach.ogólnych,. tworzenia. nowych.organizacyjnie. form.opieki. środowiskowej.
(Ciałkowska,.Adamowski,. Kiejna,. 2009).. Powyższa. idea. „pociągała”. za. sobą.
tworzenie. pozafarmakologicznych. form. leczenia. zaburzeń. psychicznych.. Tak.
powstała.rehabilitacja.psychiatryczna.rozumiana.jako.system.skoordynowanych.
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oddziaływań. społecznych,. psychologicznych,. wychowawczych. i. medycznych.
umożliwiających.chorym.psychicznie.w.miarę.samodzielną.egzystencję.i.integra-
cję.społeczną.(Meder,.1996;.zob..również.Liberman,.2008)..

Zaburzenia. psychiczne. znajdują. się. niewątpliwie.w. grupie. chorób. zwią-
zanych. z. największym. negatywnym.wpływem. na. funkcjonowanie. społeczne.
oraz.jakość.życia.pacjentów..Wciąż.rosnąca.liczba.pacjentów.z.niesprawnością.
psychiczną,. także.w.Polsce,. stanowi. poważny. problem. społeczny,.medyczny.
oraz. ekonomiczny,. będąc. wyzwaniem. dla. szeroko. pojętej. opieki. zdrowotnej.
nad.osobami.chorymi.psychicznie.(Dobrzyńska,.Rymaszewska,.Kiejna,.2008)..
W. ostatnich. latach. zwiększyła. się. także. liczba. dostępnych. placówek. zajmu-
jących. się. diagnostyką. i. terapią. zaburzeń. psychicznych. –. poradni. zdrowia.
psychicznego,.zespołów.opieki.środowiskowej,.oddziałów.dziennych.psychia-
trycznych.. Bogatszą. i. bardziej. kompleksową. opiekę. zdrowotną. dla. pacjen-
tów.nieprzebywających.w. szpitalach.psychiatrycznych.przewiduje.Narodowy.
Program.Ochrony. Zdrowia. Psychicznego,. którego. jednym. z. celów. jest. upo-
wszechnienie.tzw..środowiskowego.modelu.psychiatrycznej.opieki.zdrowotnej.
(2011,.s..3)..Działalność.rehabilitacyjna.w.modelu.psychiatrycznej.opieki.zdro-
wotnej.jest.wielokierunkowa.i.obejmuje.swym.zasięgiem.różne.służby.i.wszyst-
kie.grupy.zawodowe.pracowników.danej.placówki..Tworząc.programy.rehabi-
litacyjne.dla.pacjentów.przewlekle. chorych.psychicznie,. proponowane. formy.
pomocy.dostosowuje.się.do.zmieniających.się.możliwości.(Meder,.1996)..Bio-
rąc. pod. uwagę. kompleksowość. oddziaływań. terapeutycznych. w. rehabilitacji.
psychiatrycznej,. nie.można.zapominać.o.potrzebie. aktywności. ruchowej. i. jej.
wpływie. na. pozytywne. samopoczucie. osób. przewlekle. chorych..Aktywność.
ruchowa. jest. jednym.ze.składników.leczenia.kompleksowego..Spełnia.w. tym.
kompleksie.rolę.dwojaką:.z.jednej.strony.stanowi.metodę.aktywizacji.motoryki.
i.pośredniego.oddziaływania.na.poziom.czynności.psychicznych,.z.drugiej.zaś.
–. stanowi.postać. terapii.grupowej  (Bondarenko,.1974)..Regularna.aktywność.
fizyczna.niesie.za.sobą.istotne.korzyści.zdrowotne,.takie.jak.zmniejszenie.oty-
łości.i.nadciśnienia.tętniczego.oraz.poprawę.wydolności.układu.krążenia..Ko-
rzyści.z.aktywności. fizycznej.w.zakresie.zmniejszenia.chorobowości. i.śmier-
telności. są. wystarczającym. uzasadnieniem. dla. włączenia. jej. do. rehabilitacji.
psychiatrycznej.(Faulkner,.Carless,.2003).

Ciężar.choroby.psychicznej.wykracza.poza.cierpienie.związane.z.objawami.
psychotycznymi..W.porównaniu.z.populacją.ogólną.osoby.cierpiące.na.schizo-
frenię.i.inne.zaburzenia.psychiczne.wykazują.wyższe.wskaźniki.otyłości,.mają.
większe.ryzyko.przedwczesnej.śmierci.z.powodu.chorób.serca.i.dysfunkcji.na-
czyniowych. mózgu. (McLeod,. Jaques,. Deane,. 2009)..Wiele. czynników,. które.
zostały.zidentyfikowane.jako.potencjalne.przyczyny.takiego.stanu.to.m.in.:.złe.
odżywianie,. działania. niepożądane. leków. psychotropowych. oraz. brak. aktyw-
ności.fizycznej..Liczne.badania.potwierdzają.również.większy.odsetek.palaczy.
wśród.chorych.na.schizofrenię.w.porównaniu.do.zdrowej.populacji. (Karakuła,.
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Pawełczak,.Stecka,.2012). Dane.te.mogą.wskazywać,.że.osoby.cierpiące.na.schi-
zofrenię.wymagają.większego.uczestnictwa.w.rehabilitacji.ruchowej.niż.osoby.
w.populacji.ogólnej.. Interwencje. aktywności. fizycznej. stają. się. coraz.bardziej.
ważnym. elementem.w. kompleksowej. rehabilitacji. psychiatrycznej.m.in.. z. na-
stępujących. powodów:. częste. problemy. z. nadwagą. i. podwyższone. wskaźniki.
przewlekłych.chorób.fizycznych.u.osób.z.zaburzeniami.psychicznymi.(McLeod.
i.in.,.2009)..

Aktywność fizyczna jako jeden z najważniejszych celów 
rehabilitacji psychiatrycznej

Jednym.z.wielu.celów.rehabilitacji.osób.z.zaburzeniami.psychicznymi.jest.
wyposażenie. chorego. z. zaburzeniami. psychicznymi. w. umiejętności. fizyczne.
(Czechnicki,.2009)..W.tej.części.artykułu.przyjrzymy.się.bliżej.zagadnieniu,.dla-
czego.tak.ważna.jest.aktywność.ruchowa.wśród.osób.z.przewlekłymi.chorobami.
psychicznymi..

Spośród.wielu.objawów.psychopatologicznych.w.chorobach.psychicznych.
wyróżnić.możemy. zaburzenia. czynności.motywacyjnych. tradycyjnie. opisywa-
nych.jako.zaburzenia.woli.(Jarosz,.1988;.Wciórka,.2004)..W.ogólnym.funkcjo-
nowaniu.osoby.przewlekle.chorującej.psychicznie.obserwuje.się.obniżoną.moty-
wację.do.podejmowania.aktywności.własnej.i.niechęć.do.wysiłku..Owa.postawa.
wpływa.na.słabą.kondycję.fizyczną,.co.skutkuje.szybką.męczliwością.w.sytuacji.
podejmowanej.aktywności.ruchowej..W.konsekwencji.pojawia.się.zniechęcenie.
i.odmowa.kontynuacji.w.zajęciach.ruchowych..Jest.to.jeden.z.najczęstszych.pro-
blemów,.z.jakim.musi.„zderzyć”.się.rehabilitant.w.motywowaniu.podopiecznych.
do. zajęć..Oprócz. objawów.pozytywnych. (urojenia,. omamy,. zdezorganizowane.
zachowanie).w.chorobach.psychicznych.charakterystyczne.są.również.objawy.ne-
gatywne.m.in..obniżenie.motywacji,.brak.inicjatywy.własnej,.bierność.i.niechęć.
do.podejmowania.aktywności.celowej.(Jarosz,.1988;.Wciórka,.2004)..Sprawiają.
one,.że.chory.przejawia.obniżoną.motywację.do.aktywności.ruchowej..W.konse-
kwencji.owa.postawa.prowadzić.może.do.zaniedbywania.aktywnych.form.odpo-
czynku.i.ograniczania.ogólnej.sprawności.fizycznej..

Informacje. zawarte. we. wcześniejszej. części. artykułu. dostarczają. danych.
o. wysokim.wskaźniku. otyłości. w. grupie. osób. z. zaburzeniami. psychicznymi..
Kondycja.psychofizyczna.chorych.„zachwiana”.jest.z.wielu.powodów..Weźmy.
choćby. pod. uwagę. sam. czas. hospitalizacji. psychiatrycznej,. która. często. trwa.
wiele.miesięcy..W.konsekwencji.nasila. się. izolacja.od.środowiska. rodzinnego.
i.zawodowego.oraz.przyczynia.się.do.utrwalenia.niekonstruktywnych.form.spę-
dzania.czasu.wolnego.–.siedzący.tryb.życia,.leżenie.w.łóżku.i.niechęć.do.aktyw-
ności.własnej..



Agata.Wilk154

Przyjrzyjmy. się. bliżej. farmakoterapii. zaburzeń. psychicznych..Do. leczenia.
psychoz.najczęściej.wykorzystywane.są:.sole.litu,.leki.przeciwpadaczkowe,.leki.
neuroleptyczne. (Rybakowski,.2004),. leki. ataraktyczne,. leki.przeciwdepresyjne,.
leki. psychostymulujące,. środki. psychodysleptyczne,. leczenie. insulinowe. (Woj-
dysławska,. Zaborowski,. 1988).. Z. uwagi. na. przewlekłość. choroby. psychicznej.
wymagane.jest.wieloletnie.przyjmowanie.leków..Wywołują.one.szereg.skutków.
ubocznych,.do.których.należą.m.in.:.nadmierne.zahamowanie.ruchowe.i.senność,.
osłabienie.siły.mięśniowej.połączone.ze.znużeniem,.uczucie.zmęczenia,.osłabie-
nia,. zawroty.głowy,.drżenie.mięśniowe,. zaburzenia.apetytu. i. spowolnienie. tra-
wienia.powodujące.szybki.wzrost.masy.ciała.(Wojdysławska,.Zaborowski,.1988)..
W.przypadku.chorych.będących.w.stanie.ostrej.psychozy.następuje.nadmierna.
koncentracja. na. objawach. wytwórczych. choroby.. Sprawia. to,. że. chory. wyco-
fuje. się. z. otaczającego.go. środowiska,. zamyka. się.w. świecie. swych.własnych.
przeżyć.wewnętrznych,.analizuje.własne.doznania,.prowadzi.wewnętrzne.dialogi.
(Kępiński,.2001)..Negatywne.skutki.uboczne.leków.i.koncentracja.na.objawach.
pozytywnych.choroby,.stanowią.dla.chorego.silną.barierę.w.podjęciu.aktywności.
w.zajęciach. terapeutycznych,.prowokując.u.niego.postawę.niechęci.angażowa-
nia.się.w.dodatkowy.wysiłek.fizyczny.

Formy aktywności ruchowej realizowane 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie

Aktywność. ruchowa.dostosowana.do.możliwości. chorego. to. jedno. z. pod-
stawowych.zadań.dla.specjalisty.rehabilitacji.ruchowej.(Florkowski,.2011)..Na-
leży. wziąć. pod. uwagę. fakt,. że. pacjent. oddziału. psychiatrycznego. dużą. część.
czasu.spędza.w.łóżku,.szczególnie.w.aktywnej.fazie.leczenia.farmakologiczne-
go,.co.niekorzystnie.wpływa.na.jego.sprawność.fizyczną..Każdy.uczestnik.Śro-
dowiskowego.Domu.Samopomocy.jest.objęty.kompleksowym.oddziaływaniem.
terapeutycznym,. zmierzającym.do.usprawnienia. zaradności. życiowej. i. nabycia.
podstawowych.umiejętności.realizowanych.w.życiu.codziennym.(Meder,.1996)..
Związane. jest. to. na. ogół. z. koniecznością. opracowania. indywidualnego. planu.
wspierająco-aktywizującego dla. każdego. uczestnika,. z. uwzględnieniem. zasady.
optymalnej.stymulacji.przez.personel.i.zasady.dostosowania.rehabilitacji.do.moż-
liwości.psychofizycznych.uczestników.

W. 2012. r.. w. Środowiskowym.Domu. Samopomocy. przy. ul.. Nałkowskich.
w.Lublinie.80.uczestników.było.objętych.indywidualnym.planem.postępowania.
wspierająco-aktywizującego.(IPPW-A)1,.w.którym.sformułowano.około.40.celów.

1.Indywidualny.plan.postępowania.wpierająco-aktywizującego.realizowany.jest.przy.współ-
pracy.z.opiekunem,.jego.forma.regulowana.jest.przez.rozporządzenie.ministra.pracy.i.polityki.spo-
łecznej.z.dnia.9.grudnia.2010.r..w.sprawie.środowiskowych.domów.samopomocy.
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skoncentrowanych.m.in.:.na.motywowaniu.uczestników.do.aktywności.ruchowej,.
zmianie.nawyków.żywieniowych,.zmniejszeniu.masy.ciała.itp..Opracowując.pro-
gram.zajęć.ruchowych.w.IPPW-A,.uwzględniono.rodzaj.zaburzeń.psychicznych,.
wiek,. rodzaj,.dawkę.leków.psychotropowych,. ich.uboczne.działanie. i. towarzy-
szące.choroby.somatyczne.

Rehabilitacja. ruchowa.w.ŚDS. realizowana. jest.w. formie. ćwiczeń. ogólnie.
usprawniających,.zajęć.sportowych,.zajęć.taneczno-ruchowych.oraz.zajęć.rekre-
acyjnych..W.dalszej.części.artykułu.autor.skupi.się.na.krótkim.omówieniu.form.
aktywności.ruchowej.w.Środowiskowym.Domu.Samopomocy.według.następują-
cej.kolejności:

1..Rekreacja.(nordic walking,.spacer,.wycieczki.rowerowe);
2..Aerobic;.
3..Zajęcia.na.sali.gimnastycznej;
4..Choreoterapia;.
5..Piknik.„Aktywnie.i.artystycznie”.

Rekreacja

Doskonałą.formą.poprawy.ogólnej.kondycji.psychofizycznej.u.osób.z.za-
burzeniami.psychicznymi.są:.nordic walking. (NW),. spacer,. jazda.na. rowerze..
Nordic walking to forma. rekreacji.polegająca.na.marszach.ze. specjalnymi.ki-
jami..W.porównaniu.do.zwyczajnego.marszu,.nordic walking. angażuje. stoso-
wanie.siły.do.kijków.z.obu.stron.(each side),.dlatego.osoby.uprawiające.nordic 
walking. w.większym. zakresie. angażują.mięśnie. ciała,. co. prowadzi. do.więk-
szego. ich. wzmocnienia. niż. przy. zwyczajnym. chodzeniu. czy. joggingu.. Mię-
śnie. (m.in.. klatki. piersiowej,. tricepsy,. bicepsy,. ramion. i. brzucha). są. również.
inaczej. stymulowane. niż. w. zwykłym.marszu. (http://www.pfnw.eu/).. Badania.
Szczepańskiej-Gierach. i. in.. (2010). dostarczyły. danych,. że. trening.marszowy.
o.charakterze.NW.wpływa.pozytywnie.na.jakość.życia.kobiet.po.leczeniu.raka.
piersi.poprzez.zmniejszenie.lęku.i.depresji.oraz.poprawę.funkcjonowania.w.sfe-
rze.psychologicznej.i.społecznej.

W.każdy.piątek.o.godz..11.organizowane.są.zajęcia.rekreacyjne,.w.ramach.
których.realizowane.są.m.in.:.nordic walking,.spacer.i.wycieczka.rowerowa..Dwie.
pierwsze.formy.aktywności.odbywają.się.przez.cały.rok,.zaś.wycieczki.rowerowe.
trwają.w.okresie.maj–wrzesień..Udział.w.zajęciach.jest.dobrowolny,.poprzedzo-
ny.wcześniejszymi.indywidualnymi.zapisami..Miejsce.spaceru.nie.jest.przypad-
kowe..Ośrodek.zlokalizowany.jest.w.pobliżu.rzeki.Bystrzycy,.gdzie.roztacza.się.
bardzo.malowniczy.teren,.a.spacerujący.mogą.podziwiać.nadrzeczną.florę.i.fau-
nę..Podopieczni.wspólnie.z.rehabilitantem.i.pielęgniarką.poruszają.się.po.ścież-
ce.dla.pieszych.wyznaczonej.wzdłuż. rzeki..Obok.przebiega.ścieżka. rowerowa,.
po.której.porusza.się.następna.grupa.rowerzystów.wraz.z.opiekunem..Spacerujący.
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pokonują.odległość.do.1,5.km,.zaś.rowerzyści.trasę.dłuższą.–.aż.do.pobliskiego.
Zalewu.Zemborzyckiego..

Sala gimnastyczna

Sala. dostępna. jest. dla. podopiecznych. codziennie. 2–3.godziny,. zajęcia. od-
bywają.się.pod.opieką.rehabilitanta,.który.dobiera.zestaw.ćwiczeń.dla.domow-
ników. zgodny. z. ich.możliwościami. psychofizycznymi. oraz. celami. zawartymi.
w.IPPW-A..Osoby.z.zaburzeniami.psychicznymi.cechuje.wzmożona.podatność.
na.stres.oraz.stany.wzmożonej.drażliwości.z.gotowością.do.słabo.kontrolowanych.
reakcji.(Wciórka,.2004)..Praktycy.dość.powszechnie.uznają.stosowanie.ćwiczeń.
fizycznych. jako. metodę. „zdrowego”. wyrażania. czy. wykorzystywania. reakcji.
stresowej.(Kuński,.2003,.s..125)..Wśród.wymienianych.w.literaturze.sposobów.
radzenia.sobie.ze.stresem.występują.ćwiczenia.fizyczne.różnego.typu.od.gimna-
styki,.aerobiku.do.wyrafinowanych.form.aktywnego.wysiłku..Prowadzone.zaję-
cia.na.sali.gimnastycznej.stwarzają.uczestnikom.możliwość.do.rozładowywania.
napięć. emocjonalnych.w. sposób. akceptowany. społecznie.. Są. one. prowadzone.
w. taki. sposób,. by. aktywizować. podopiecznych. do. podejmowania. wysiłku. fi-
zycznego.rozumianego.jako.„pracę.mięśni.szkieletowych,.wraz.z.całym.zespo-
łem. towarzyszących. jej. czynnościowych. zmian.w. organizmie”. (Kuński,. 2003,.
s..17)..Dzięki.wyposażeniu.sali.gimnastycznej.w.najwyższej.klasy.profesjonalny.
sprzęt.fitness.(rowery.mechaniczne,.step.pery,.wioślarz,.bieżnia,.trenażer,.kołyski.
do.ćwiczeń,.skakanki,.koła.hula-hop,.piłki,.materace.itp.).oraz.sprzęt.przeznaczo-
ny.do.wykonywania.wysokiej.jakości.ćwiczeń.siłowych.(atlas,.ławeczka,.sztangi,.
hantle,.gryfy,.paski.itp.).–.możliwe.jest.aktywizowanie.podopiecznych.do.podej-
mowania.aktywności.fizycznej,.której.celem.jest.rozładowanie.napięć.emocjonal-
nych,.zmniejszenie.nasilenia.lęku.i.poprawy.samopoczucia..

Aerobik

Aerobik.polega.na.rytmicznym.wykonywaniu.ćwiczeń.przy.muzyce..Pod-
czas. zajęć. podopiecznych. motywuje. się. do. wykonywania. serii. odpowiednio.
powiązanych.układów.choreograficznych,.które.są.kombinacją.kroków.tanecz-
nych.i.innych.ćwiczeń.ruchowych..Obejmują.one:.chód,.bieg,.skoki,.ćwiczenia.
wzmacniające.mięśnie.brzucha,.bioder,.pośladków,.ramion.oraz.ćwiczenia.roz-
ciągające..Aerobik.prowadzony. jest.przez. rehabilitanta.w.każdy.wtorek. i. trwa.
ok..45.min..Zajęcia.odbywają.się.na.sali.gimnastycznej..Uczestnicy.wcześniej.
indywidualnie.się.na.nie.zapisują,.a.przed.ich.rozpoczęciem.odbywają.konsulta-
cje.z.prowadzącym.
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Choreoterapia

Według.Polskiego.Stowarzyszenia.Choreoterapii.psychoterapia.tańcem.jest.
techniką.należącą.do.szerokiego.nurtu.arteterapii.(terapii.przez.sztukę)..Podsta-
wowe.elementy. tańca.–.rytm.i. ruch.stają.się.drogą.do.uzyskania.harmonii.cia-
ła.i.umysłu,.ułatwiają.poznanie.siebie.i.swoich.emocji,.a.także.porozumiewanie.
z.innymi.ludźmi.(Koziełło,.1999)..Choreoterapię.można.stosować.w.pracy.z.pa-
cjentami.cierpiącymi.na. zaburzenia.psychomotoryczne,. zaburzenia.psychiczne,.
trudności.w.kontaktach.z.ludźmi.(Pędzich,.2009)..

Badania.prowadzone.przez.neurologów.wskazują.na.dużą.rolę.układu.siatko-
wego.i.limbicznego.mózgu.w.percypowaniu.muzyki.(Hora,.1989,.s..49)..Badania.
fizjologiczne.potwierdziły. też,.że.„rezultaty.ruchu.w.tańcu.są.podobne.do.[…].
objawów.uzyskanych.w.stanie.przyjemności”,.gdyż.uaktywniane.są.hormony.od-
powiedzialne.za.„uwalnianie.energii.i.uzyskanie.zadowolenia”.(Koziełło,.1999,.
s..73)..Taniec.posiada. również.właściwości.ułatwiające.koordynację.nerwowo-
-mięśniową. (Hora,. 1989,. s.. 89),. a. także. synchronizuje. aktywność.motoryczną.
z.wewnętrznym.rytmem.(bicie.serca,.oddech).–.co.bezpośrednio.prowadzi.do.fi-
zjologicznej. harmonii. organizmu. (Koziełło,. 1997,. s.. 20).. Dzięki. odpowiednio.
dobranej.muzyce.można.wpływać.bezpośrednio.na.odczucia.i.emocje.wywoływa-
ne.u.pacjenta..Reakcje.wywołane.w.ten.sposób.potrafią.być.skrajne.–.od.wzbu-
rzenia,. poprzez. głośny. śmiech,. aż. do. oczyszczającego.płaczu. (Koziełło,. 1999,.
s..73)..Udział.w.zajęciach.z.choreoterapii.pozwala.podopiecznym.przełamać.ba-
riery.związane.z.nawiązywaniem.kontaktów.interpersonalnych,.zwiększyć.świa-
domość.własnego.ciała,.odreagować. skumulowane.napięcia. i. stres,.dodatkowo.
ukazuje.ciekawe.formy.spędzania.wolnego.czasu..

Zajęcia.z. choreoterapii.odbywają. się. raz.w. tygodniu. i. trwają. jedną.godzi-
nę..Udział.w.zajęciach.jest.dobrowolny.i.poprzedzony.wcześniejszymi.zapisami..
Zajęcia.obejmują. taniec,.ćwiczenia.muzyczno-ruchowe,. improwizacje. ruchowe.
do.wybranej.muzyki.i.są.prowadzone.przez.wykwalifikowanego.terapeutę.z.za-
kresu.muzykoterapii.

Piknik „Aktywnie i Artystycznie”

„Aktywnie. i. Artystycznie”. jest. lokalną. imprezą. kulturowo-rekreacyjną.
przyjmującą. formę. pleneru. malarskiego. i. zawodów. sportowych,. połączonych.
z.poczęstunkiem,.podsumowany.wystawą.poplenerową.powstałą.z.prac.uczestni-
ków.spotkania..W.ramach.integracji.zapraszani.są.uczestnicy.z.zaprzyjaźnionych.
ośrodków,.niosących.pomoc. i.wsparcie.osobom.z. zaburzeniami.psychicznymi..
Piknik. odbywa. się. cyklicznie. co. roku.w. czerwcu. i. realizowany. jest.w. dwóch.
miejscach:.na.placu.przed.Środowiskowym.Domem.Samopomocy.oraz.na.boisku.
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szkolnym. będącym.w. sąsiedztwie. ośrodka..W. ramach. pleneru. realizowane. są.
zajęcia.plastyczne.–.rysunek,.rękodzieło,.formy.przestrzenne..Do.najczęstszych.
dyscyplin.zawodów.sportowych.rozgrywanych.na.pikniku.należą:.turniej.tenisa.
stołowego,.rzut.piłką.do.kosza,.rzut.piłką.lekarską.na.odległość,.skoki.na.skakan-
ce,.przeciąganie.liny.

Realizacja.projektu.„Aktywnie.i.Artystycznie”.niesie.za.sobą.wiele.korzyści.
dla.uczestniczących.w.nim.osób..Zawody. sportowe. stwarzają.okazję.do. rozła-
dowywania.napięć.psychicznych.w.sposób.akceptowany.społecznie.poprzez.ry-
walizację.w.zawodach.sportowych;.wzmacniają.integrację.z.ośrodkami.wsparcia.
działającymi.na.rzecz.niesienia.pomocy.osobom.z.zaburzeniami.psychicznymi;.
rozwijają.umiejętności.społeczne.poprzez.nawiązywanie.nowych.kontaktów.to-
warzyskich..Rozgrywki.sportowe.stwarzają.możliwość.wykształcenia.inicjatywy.
własnej.i.wypracowania.aktywności.celowej.skierowanej.na.osiągnięcie.zamie-
rzonych.rezultatów;.promują.aktywność.fizyczną.jako.formę.pracy.dostarczającą.
pozytywnych.bodźców.i.wrażeń;.ukazują.uczestnikom.alternatywne.formy.spę-
dzania.czasu.wolnego.w.sposób.aktywny;.minimalizują.skutki.uboczne,.towarzy-
szące.często.leczeniu.farmakologicznemu..

Rola aktywności ruchowej w rehabilitacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi

Podstawowym.celem.rehabilitacji.pacjentów.z.zaburzeniami.psychicznymi.
jest. ich.usprawnienie. fizyczne,.emocjonalne. i. intelektualne,.które. jest.niezbęd-
ne.do.poprawy.funkcjonowania.społecznego.w.środowisku.(Florkowski,.2011)..
Ćwiczenia.fizyczne,.sport.i.rekreacja.stanowią.ważną.składową.terapii.zaburzeń.
psychicznych..Na.podstawie.poczynionych.obserwacji.przez.autora.zaobserwo-
wano.u.uczestników.ŚDS.poprawę.sprawności.fizycznej,.co.korzystnie.wpłynęło.
na.ich.nastrój.i.samoocenę.oraz.kontakty.z.innymi.ludźmi..W.przypadku.biernych.
podopiecznych.zajęcia.poprawiające.sprawność.ruchową.zapobiegają.spadkowi.
tej.sprawności,.zaś.u.chorych,.u.których.sprawność.ta.uległa.obniżeniu.–.jej.przy-
wracanie..Zajęcia.ruchowe.mają.na.celu.zapobieganie.utracie.sprawności.fizycz-
nej.i.jej.przywracanie..Urozmaicony.sposób.prowadzenia.zajęć.nie.tylko.uspraw-
nia. chorego,. ale. przez. wprowadzenie. zajęć. grupowych. powoduje. nawiązanie.
więzi.społecznych.(Żarów,.2000)..Dzięki.gimnastyce.można.osiągnąć.poprawę.
pracy.narządów.wewnętrznych,.wzmocnienie. układu.mięśniowego,. odprężenie.
nerwowe,.można. również. usprawniać. często. ograniczone. u. chorych. psychicz-
nie.przekazywanie.informacji.za.pomocą.gestu,.mimiki,.postawy.ciała.(Kuński,.
2003)..Zajęcia.ruchowe.proponowane.są.szczególnie.pacjentom.zahamowanym,.
zaś. spowolniałym. –. aktywizujące.. Natomiast. pacjentom. pobudzonym. psycho-
ruchowo.stwarzają.możliwość.wyładowania.wzmożonego.napędu. (Florkowski,.
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2011)..Terapia.ruchem.ułatwia.kontakty.z.ludźmi.przez.towarzyszące.grupowej.
aktywności.ruchowej.ożywienie..Aktywność.ruchowa.pośrednio.wpływa.na.po-
prawę.nastroju,.zwiększenie.poczucia.bezpieczeństwa,.podniesienie.samooceny.
oraz.dążenia.do.rywalizacji..

Zakończenie

Z. uwagi. na. kompleksowość. oddziaływań. terapeutycznych. w. rehabilita-
cji.psychiatrycznej.nie.można.zapominać.o.potrzebie.aktywności.ruchowej.i.jej.
wpływie.na.pozytywne.samopoczucie.osób.przewlekle.chorych..Treść.artykułu.
skoncentrowała. się. na. ukazaniu. różnorodnych. form. aktywności. fizycznej. jako.
jednej.z.wielu.niezastąpionych.metod.w.leczeniu.zaburzeń.psychicznych..Autor.
zaprezentował. sposoby. realizacji. rehabilitacji. ruchowej. realizowane. w. Środo-
wiskowym.Domu.Samopomocy.w.Lublinie. i. ukazał. ich.walory. terapeutyczne.
dla.zdrowia.psychofizycznego.uczestników..
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Aktywność zawodowa vs pobieranie świadczeń 
socjalnych jako korelaty jakości życia dorosłych 
użytkowników implantów ślimakowych 

Streszczenie

W.przeprowadzonych.badaniach.65.dorosłych.osób.poddanych.wszczepowi.implantu.ślima-
kowego,.w.dwóch.porównywanych.grupach.–.osoby.z.głuchotą.prelingwalną.i.osoby.z.głuchotą.
postlingwalną.–.dokonano.analizy.poczucia. jakości.życia.w.zakresie.4.sfer:. fizycznej,.psychicz-
nej,. społecznej. i. środowiska,.w. zależności. od. zmiennych. socjodemograficznych..Uzyskane.wy-
niki. pokazują. swoiste. różnice.w. spostrzeganiu. niektórych. zmiennych,. np:. pobierania. świadczeń.
socjalnych..W.grupie.osób.z.głuchotą.prelingwalną.pozostawanie.na.rencie.socjalnej.nie.różnicuje.
jakości.życia.w.żadnej.z.czterech.sfer..U.osób.z.głuchotą.postlingwalną.korzystanie.ze.świadczeń.
socjalnych.współwystępuje.z.niższą.jakością.życia.w.dziedzinach.fizycznej.i.środowiska.

Słowa kluczowe:.głuchota,.jakość.życia,.implant.ślimakowy.

Wprowadzenie

Brak.wrażeń.słuchowych.modyfikuje.funkcjonowanie.jednostki.we.wszyst-
kich.aspektach.życia..Rozwój.technologii.wspomagających.słyszenie.cieszy.się.
dużym.zainteresowaniem.osób.chcących.poprawić. swoje.możliwości.percepcji.
dźwięków..W.ostatnich. latach.dynamicznie. rozwijają. się. rozwiązania. informa-
tyczne.i.techniczne.zarówno.w.dziedzinie.cyfrowych.aparatów.słuchowych,.jak.
i. systemów. implantów. ślimakowych.. Udoskonalane. są. możliwości. urządzeń.
w. zakresie. sposobów.przetwarzania. i. kodowania. dźwięków.w. taki. sposób,. by.
osoba.korzystająca.z.aparatów.lub.implantu.ślimakowego.mogła.w.pełni.korzy-
stać.z.wrażeń.dźwiękowych.(Lorenz,.2000)..Od.1992.r..w.Polsce.wszczepiane.
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są.systemy.implantów.ślimakowych.osobom.ze.znacznym.i.głębokim.ubytkiem.
słuchu.. Pozytywne. doświadczenia. w. zakresie. implantacji. tych. osób. doprowa-
dziły.do.rozszerzenia.wskazań.medycznych.i.zastosowania.implantacji.również.
u.osób.z.częściową.głuchotą.(Skarżyński,.2012)..Procedura.medyczna.kwalifika-
cji,.operacji.i.zakupu.urządzenia.jest.w.pełni.refundowana.przez.Narodowy.Fun-
dusz.Zdrowia. (Skarżyński,. 1994)..Powstaje.pytanie,. czy. sam.wszczep. implan-
tu.ślimakowego.wystarcza,.by.w.pełni.zaspokoić.potrzeby.osób.niesłyszących?.
Oczekiwania.uzyskania.pełnej.sprawności.słuchu.i.możliwości.nieograniczone-
go.funkcjonowania.w.różnych.kontekstach.akustycznych.nie.zawsze.mogą.być.
zaspokojone. (Posłuszna-Owcarz,. Bogucka,. Polańska-Fryś,. Skarżyński,. 1996)..
Doświadczenia. wielospecjalistycznych. zespołów. zajmujących. się. rehabilitacją.
pozwoliły.na.opracowanie.form.wsparcia,.rehabilitacji.i.narzędzi.ewaluacyjnych.
postępów.w.procesie.uczenia.się.percepcji.dźwięków,.wskazały.też.na.potrzebę.
długotrwałej.opieki.psychologicznej.nad.osobami.po.wszczepie.implantu.ślima-
kowego.(Geremek-Samsonowicz,.2012)..

Do.oceny.efektywności.procedur.medycznych.stosuje.się.pojęcie.jakości.ży-
cia..Jak.dotąd.nie.uzyskało.ono.jednoznacznej.definicji..Wokół.samego.pojęcia.
toczą.się.liczne.polemiki..W.literaturze.brak.definicji.powszechnie.stosowanych..
Spośród. wielu. atrybutów. pojęcia. jakości. życia. badacze. zgodni. są. w. czterech.
dziedzinach:.1).jakość.życia.dotyczy.trzech.głównych.sfer.aktywności.jednostki:.
fizycznej,.psychologicznej.i.społecznej,.2).jakość.życia.ma.dwa.aspekty:.subiek-
tywny.i.obiektywny,.3).decydującą.role.w.wyznaczaniu.jakości.życia.ma.ocena.
jednostki,.4).jakość.życia.ulega.zmianom.w.czasie.pod.wpływem.czynników.we-
wnętrznych.i.zewnętrznych..Przeglądu.definicji.jakości.życia.dostarcza.Dziuro-
wicz-Kozłowska.(2002).

Termin. jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (ang.. Health-Related.
Quality.of.Life.–.HRQoL).wprowadził.Schipper. (1990)..Odnosi. się.on.do.do-
świadczanego.przez.pacjenta.skutku.choroby.i.przebiegu.jej.leczenia.na.funkcjo-
nowanie.i.ogólne.poczucie.satysfakcji.życiowej.

Ocena.dokonywana.przez.pacjenta,.porównania.aktualnego.stanu.funkcjono-
wania.z.przyjętą.przez.niego.sytuacją.idealną,.wyznacza.jakość.życia.uwarunko-
waną.stanem.zdrowia.(Cella,.Tulsky,.1992)..

Jakość. życia. uwarunkowana. stanem. zdrowia. nie. jest. tożsama. z. terminem.
zdrowie..Agencja.ds..Jakości.Życia.Światowej.Organizacji.Zdrowia.(ang..World.
Healt.Organization.Quality.of.Life.Grup.–.WHOQoL.Grup).jakość.życia.definiuje.
jako:.„sposób.spostrzegania.przez.jednostki.swojej.pozycji.w.życiu.w.kontekście.
kultury.i.systemu.wartości,.w.których.egzystują.w.porównaniu.z.własnymi.cela-
mi,.oczekiwaniami,.standardami.i.obowiązkami;.jest.to.szeroko.pojęta.koncepcja,.
na.którą.w.sposób.kompleksowy.wpływają.zdrowie.fizyczne.jednostki,.jej.stan.
psychiczny,.relacje.społeczne,.stopień.niezależności.oraz.jej.stosunek.do.znaczą-
cych.cech.otaczającego.środowiska”.(www..who.int).
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Utrata. słuchu.wpływa.na.każdy.aspekt.wymiarów. jakości. życia.związanej.
ze.zdrowiem,.ze.szczególnym.uwzględnieniem.aspektów.związanych.z.efektywną.
komunikacją.i.funkcjonowaniem.społecznym.(Hallberg.i.in.,.2005)..W.literaturze.
opisującej.jakość.życia.dorosłych.pacjentów.po.wszczepie.implantu.ślimakowego.
wyniki. uzyskane. na. poszczególnych.wymiarach.HRQoL. uległy. podwyższeniu.
zarówno.w.badaniach.narzędziami.specyficznymi.dla.użytkowników.implantów.
ślimakowych.(Johannes.i.in.,.2003;.Hirschfelder,.Grabel,.Olze,.2008),.jak.i.narzę-
dziami.niespecyficznymi.dla.tej.grupy.osób.(Werngren-Elgstrom,.Dehlin,.Iwars-
son,.2003)..W.badaniach.porównawczych.zarówno.osoby.z.głuchotą.prelingwalną,.
jak.i.postlingwalną.osiągały.wyższe.wyniki.w.HRQoL.po.zastosowaniu.implantu.
ślimakowego.(por..Werngren-Elgstrom,.Dehlin,. Iwarsson,.2003;.Godelive. i. in.,.
2007)..Ocenie.poddano.również.HRQoL.osób.starszych.w.wieku.między.65.a.80.
rokiem.życia.(Orabi.i.in.,.2006)..Uzyskano.u.nich.znaczącą.poprawę.w.zakresie.
wyników. audiologicznych,. co.wpłynęło. na.wzrost. subiektywnie. spostrzeganej.
jakości.życia..Wyniki.porównań.między.użytkownikami.tradycyjnych.aparatów.
słuchowych.a.użytkownikami.implantów.ślimakowych.wskazują.na.wyższe.wy-
niki. HRQoL. użytkowników. implantów. ślimakowych.we.wszystkich. opisywa-
nych.domenach:.fizycznej,.psychologicznej.i.społecznej.(Cohen.i.in.,.2004;.Mo,.
Harris,.Lindbaek,.2004).

Zbadano.również.wpływ.implantacji.na.jakość.życia.dorosłych.użytkowni-
ków.implantów.z.perspektywy.osób.bliskich..Wskazały.one.na.wzrost.uczestnic-
twa.osób.implantowanych.w.aktywności.związanej.z.życiem.codziennym.i.wzrost.
pewności.siebie,.co.poprawiło.jakość.życia.zarówno.osobom.z.implantami,.ale.też.
ich.najbliższym.(Kennedy,.Stephens,.Fitzmaurice,.2008)..

Przytoczone.badania.wskazują,.że.wzrost.poziomu.słyszenia.w.implancie.śli-
makowym.ma.istotny.wpływ.na.wzrost.spostrzeganej.jakości.życia..Trzeba.jednak.
pamiętać,.że.same.osoby.niesłyszące.różnią.się.w.zakresie.doświadczeń.słucho-
wych..Osoby.niesłyszące.od.urodzenia.(głuchota.prelingwalna).korzystają.z.urzą-
dzeń. wspomagających. słyszenie. od. pierwszych. miesięcy. życia.. Uczestniczyły.
w.rehabilitacji,.by.nauczyć.się.mówić..Część.z.tych.osób.uczęszczała.do.szkół.spe-
cjalnych.dla.osób.niesłyszących.i.posługuje.się.językiem.migowym..Osoby.doro-
słe,.które.straciły.słuch.w.wyniku.wypadku.lub.choroby.(głuchota.postlingwalna).
słyszały,.pamiętają.całą.gamę.dźwięków,.nauczyły.się.mówić.na.drodze.fonicz-
nego.sprzężenia.zwrotnego..Osoby.dorosłe.z.jednej.i.drugiej.grupy.decydują.się.
na.wszczep.implantu.ślimakowego..Jednak.kierują.się.zupełnie.inną.motywacją.
poddania.się.operacji..Osoby.z.głuchotą.prelingwalną.są.niezadowolone.z.uzyski-
wanych.korzyści.akustycznych.w.tradycyjnych.aparatach.słuchowych..Wszczep.
implantu.ślimakowego.jest.dla.nich.sytuacją.zysku..Chcą.słyszeć.lepiej,.głośniej,.
wyraźniej,.przede.wszystkim.chcą.rozumieć.mowę..Osoby.z.głuchotą.postlingwal-
ną.znajdują.się.w.zupełnie.innej.sytuacji..Aparaty.słuchowe.często.nie.mogą.być.
zastosowane..Wszczep. implantu. jest. dla. tych.osób. sytuacją.kompensacji..Chcą.
odzyskać.jakąś.część.utraconych.funkcji.słuchowych.(Wiśniewska,.2011)..
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W.związku.z.odmiennością.doświadczeń.osób.decydujących.się.na.wszczep.
implantu.ślimakowego.ważne.było.zbadanie,.jakie.zmienne.wpływają.na.jakość.
życia.osób.z.głuchotą.prelingwalną.i.osób.z.głuchotą.postlingwalną.

Problematyka badań własnych

Badanie.miało.charakter.es post facto..O.wypełnienie.kwestionariuszy.popro-
szeni.zostali.dorośli,.głusi.użytkownicy.implantów.ślimakowych..

W.niniejszej.publikacji.przytoczone.zostaną.wyniki.jednej.z.hipotez.badań.
w.ramach.rozprawy.doktorskiej:.zmienne.socjodemograficzne,. takie. jak:.wiek,.
stan.cywilny,.aktywność.zawodowa,.pobieranie.świadczeń.różnicują.wyniki.ja-
kości.życia..Niniejszy.opis.dotyczy.korelacji.między.jakością.życia.a.wybranymi.
zmiennymi.socjodemograficznymi,.takimi.jak:.aktywność.zawodowa.i.pobiera-
nie. świadczeń.socjalnych..Pełny.opis.badań.nad. jakością.życia.użytkowników.
implantów. ślimakowych. Czytelnik. znajdzie. w. publikacjach. D.. Wiśniewskiej.
(2011,.2013).

Narzędzia badawcze

W.badaniach.nad.jakością.życia.związaną.ze.zdolnością.słyszenia.wykorzy-
stywane.są.narzędzia.oparte.na.konstruktach.teoretycznych.definiujących.szerokie.
ujęcie.jakości.życia.związanej.ze.zdrowiem..Zastosowano.też.metody.specyficzne.
dla.danej.grupy.klinicznej..W.Polsce.nie.prowadzono.jak.dotąd.badań.z.zakre-
su.jakości.życia.dorosłych.osób.głuchych,.brak.zatem.narzędzia.pozwalającego.
opisać.ich.jakość.życia..W.literaturze.światowej.znaleźć.można.próby.wykorzy-
stywania.kwestionariusza.do.badań.jakości.życia.użytkowników.implantów.śli-
makowych.(Godelive.i.in.,.2007)..Ze.względu.na.eksploracyjny.charakter.badań.
wybrane. zostało. narzędzie. znane,. które. opracowano.w. zespole. Światowej.Or-
ganizacji.Zdrowia,.czyli.Kwestionariusz.Jakości.Życia.Związanej.Ze.Zdrowiem.
WHOQoL-Brief.

Polska.wersja. została. przygotowana.w.Katedrze. Pielęgniarstwa.Akademii.
Medycznej. w. Poznaniu.. Kwestionariusz. WHOQoL-Brief. zawiera. 60. pozycji.
w.czterech.dziedzinach:.

1..Fizycznej,.w.obrębie.której.pytania.dotyczą.skal:.czynności.życia.codzien-
nego,.zależność.od.leków.i.leczenia,.energia.i.zmęczenie,.mobilność,.ból.i.dys-
komfort,.wypoczynek.i.sen,.zdolność.do.pracy;

2..Psychicznej,. w. obrębie. której. pytania. dotyczą. skal:. wygląd. zewnętrz-
ny,. negatywne. uczucia,. pozytywne. uczucia,. samoocena,. duchowość,. myślenie.
–.uczenie.się,.pamięć,.koncentracja;
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3..Relacji.społecznych,.w.obrębie.której.pytania.dotyczą.skal:.związki.osobi-
ste,.wsparcie.społeczne,.aktywność.seksualna;

4..Środowiska,. w. obrębie. której. pytania. dotyczą. skal:. zasoby. finansowe,.
wolność.–.bezpieczeństwo. fizyczne. i.psychiczne,. zdrowie. i.opieka.zdrowotna:.
jej. dostępność. i. jakość,. środowisko.domowe,.możliwości. zdobywania. nowych.
informacji.i.umiejętności,.możliwość.i.uczestnictwo.w.rekreacji.i.wypoczynku,.
środowisko.fizyczne.(zanieczyszczenie,.hałas,.klimat),.transport.

Rzetelność. narzędzia. obliczona. za. pomocą.współczynnika. alfa.Cronbacha.
wyniosła. od. 0,65. do. 0,93.. Polską. adaptację. WHOQoL-Brief. przeprowadzili.
K.. Jaracz,.L..Wołowicka,.M..Kalfoss. (2001)..Kwestionariusz.wykorzystywany.
był.do.badań.pacjentów.z.zespołem. jelita.drażliwego. (Klonowska. i. in.,.2004),.
u.pacjentów.z.zapaleniami.jelit.(Andrzejewska,.Talarska,.2009),.chorych.na.schi-
zofrenię.(Górna,.Jaracz,.2006;.Tomczak,.2005),.chorych.po.nagłym.zatrzymaniu.
krążenia.(Czerniewski,.Basiński,.2006). 

Wskaźnikiem.jakości.życia. jest.wynik.w.kwestionariuszu.poczucia. jakości.
życia.WHOQoL-Brief.w.dziedzinach:.fizyczna,.psychiczna,.relacji.społecznych.
i.środowiska.(im.wyższy.wynik.tym.wyższa.jakość.życia).

Zmienne. socjodemograficzne.zawarte.zostały.w.wywiadzie.ustrukturalizo-
wanym.autorstwa.własnego.prowadzącej.badania.

Aktywność.zawodowa.to.zmienna.wskazująca.na.pełną.możliwość.korzysta-
nia.z.implantu.ślimakowego.w.różnych.warunkach.akustycznych..Wskaźnikiem.
aktywności. zawodowej. jest.odpowiedź.zaznaczona.przez.osoby.badane.w.wy-
wiadzie.ustrukturalizowanym..Korzystanie.z.implantu.ślimakowego.w.zadaniach.
związanych.z.pracą.zawodową.wymaga.dłuższego.okresu.użytkowania.i.naucze-
nia.się.percypowania.dźwięków.(Zhao,.2008)..Osoby.badane.zaznaczały.fakt.po-
wrotu.do.pracy.lub.na.uczelnię.w.wywiadzie.ustrukturalizowanym.

W. Polsce. osoby. niesłyszące. mogą. otrzymać. orzeczenie. o. odpowiednim.
stopniu.niepełnosprawności,.co.uprawnia.je.do.korzystania.ze.świadczeń.socjal-
nych.(między.innymi.renty.socjalnej)..Wobec.alternatywy.braku.zatrudnienia.lub.
zatrudnienia.w.zawodach.nisko.płatnych.osoby.niesłyszące.nie.podejmują.prób.
zatrudnienia..Wśród. niektórych. osób. niesłyszących. od. urodzenia. przebywanie.
na.rencie.jest.naturalnym.sposobem.pozyskiwania.środków.do.życia.

Osoby badane

W.badaniach.udział.wzięło.65.osób.w.wieku.od.18.do.75.lat,.użytkujących.
jednostronne.implanty.ślimakowe,.w.dwóch.grupach.badanych:.osoby.z.głucho-
tą. prelingwalną. (N.=. 26). i. osoby. z. głuchotą. postlingwalną. (N.=. 39)..Wszyscy.
byli.użytkownikami.systemu.implantu.ślimakowego.przez.co.najmniej.6.miesięcy.
poprzedzających.badanie..Długość.użytkowania.wahała.się.od.pół.roku.do.ponad.
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10.lat..Badania.audiologiczne.wykazały.u.pacjentów.zróżnicowany.poziom.słysze-
nia.w.implancie,.średnia.40.dB..W.badaniu.chętniej.brały.udział.kobiety,.których.
liczba.stanowiła.56%.osób.badanych..Kryterium.doboru.do.grup.badanych.był.fakt:

1).użytkowania.procesora.mowy.minimum.przez.pół.roku..Jest.to.czas.po-
trzebny.na.zaakceptowanie.protezy.słuchowej.i.osiągnięcie.optymalnych.warun-
ków.słuchowych;

2).czas.wystąpienia.utraty.słuchu.zgodnie.z.kryteriami.dla.głuchoty.prelin-
gwalnej.do.3..roku.życia,.dla.głuchoty.postlingwalnej.po.5..roku.życia.(Szecze-
pankowski,.1999);.

3).deklarowana.zrozumiałość.tekstów.pisanych.
Aby.zapewnić.reprezentatywność.osobami.badanymi.byli.pacjenci.różnych.

klinik. zajmujących. się. wszczepianiem. implantów. ślimakowych,. użytkownicy.
różnych.typów.implantów.ślimakowych..Do.udziału.w.badaniu.zaproszono.za-
równo.kobiety,.jak.i.mężczyzn.z.całej.Polski,.którzy.ukończyli.18..rok.życia..Ba-
danie.miało.charakter.indywidualny..W.Klinice.Otolaryngologii.Warszawskiego.
Uniwersytetu.Medycznego.osoby.badane.wypełniały.kwestionariusze.w.gabine-
cie.psychologa.tam.pracującego..Osoby.korzystające.ze.stron.internetowych.po-
informowane.zostały.o.problematyce.badań..Chętnym.wysłano.zarówno.kopertę.
zawierającą.arkusze.badań,.jak.i.kopertę.zwrotną.z.prośbą.o.odesłanie.wypełnio-
nych.kwestionariuszy.na.adres.osoby.badającej..Nie.określano.precyzyjnie.czasu,.
w. jakim.powinny.być.wypełnione.kwestionariusze..W.większości.przypadków.
przesłane. zostały. do. autora. projektu.w. ciągu. jednego.miesiąca..Osoby.badane.
otrzymały.możliwość.kontaktu.e-mailowego.z.autorem.projektu,.aby.w.sytuacji.
wątpliwości.mogły.zadać.pytania..Z.takiej.formy.kontaktu.skorzystały.4.osoby..
Nie.uzyskano.zwrotu.5.ankiet..Ogłoszenie.umieszczono.również.w.Polskiej.Fun-
dacji.Pomocy.Dzieciom.Niesłyszącym.ECHO.w.Warszawie..Osoby,.które.wy-
raziły. gotowość. udziału. w. badaniach. otrzymały. kwestionariusze,. a. następnie.
wypełnione.kwestionariusze.składały.do.specjalnie.przygotowanej.teczki..Osoby.
badane.uzyskały.możliwość.kontaktu.e-mailowego.z.autorem.projektu,.aby.w.sy-
tuacji.wątpliwości.zadać.pytania..Nikt.nie.skorzystał.z.takiej.formy.kontaktu.

Porównanie grup pod względem charakterystyk 
socjodemograficznych

Przeprowadzono.analizę.χ2,.by.sprawdzić,.jak.badane.grupy.różnią.się.od.sie-
bie.w.zakresie.zmiennych.demograficznych..Nie. stwierdzono. różnic.pomiędzy.
porównywanymi.grupami.w.zakresie.następujących.zmiennych.demograficznych:.
płci.(χ2(1).=.0,167,.p.>.0,1),.wykształcenia.(χ

2
(4).=.5,752,.p.>.0,1),.sytuacji.material-

nej.(χ2(2).=.3,567,.p.>.0,1),.pobierania.świadczeń.socjalnych.(χ
2
(1).=.1,754,.p.>.0,1),.

a. także. zmiennych:. występowanie. ubocznych. skutków. operacji. (χ2(1). =. 0,011,.
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p.>.0,1),.długość.użytkowania.implantu.(t(63).=.0,704,.p.>.0,1).oraz.poziom.słysze-
nia.w.implancie.(t(63).=.1,773,.p.>.0,05)..

Porównanie. grup. wykazało. również. różnice. w. zakresie:. wieku.. Osoby.
z. głuchotą. prelingwalną. są. istotnie.młodsze. od. osób. z. głuchotą. postlingwalną.
(t(58).=.7,512,.p.<<.0,001).oraz.deklarują.dłuższy.czas.trwania.rehabilitacji.po.ope-
racji.niż.osoby.z.głuchotą.postlingwalną.(t(31).=.2,525,.p.<.0,05)..W.grupie.osób.
z.głuchotą.prelingwalną.mniej.osób.pozostaje.w.związku.(χ2(1).=.18,852,.p.<.0,05),.
istotnie.więcej.osób.pracuje.(χ2(1).=.5,909,.p.<.0,05)..Osoby.z.głuchotą.prelingwal-
ną.rzadziej.deklarują.współwystępowanie.trudności.zdrowotnych.(χ2(1).=.14,984,.
p.<.0,05).

Wyniki badań

Dokonano.analizy.poziomu.deklarowanej.jakości.życia.osób.z.głuchotą.pre-
lingwalną.i.osób.z.głuchotą.postlingwalną..Statystyki.opisowe.wyników.uzyska-
nych. za.pomocą.Kwestionariusza.Poczucia. Jakości.Życia. (WHOQoL).badanej.
grupy.przedstawia.tabela.1.

Tabela.1..Statystyki.opisowe.wyników.centylowych.w.Kwestionariuszu.Poczucia.Jakości.Życia.
(WHOQoL-Brief).dla.poszczególnych.sfer.w.badanej.grupie.M.–.Średnia,.SD.–.Odchylenie.

standardowe,.Min..–.Minimum,.Maks..–.Maksimum,.N.–.Liczebność

. . WHOQoL
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL
Relacje.społeczne

WHOQoL.
Środowisko

1 2 3 4 5 6

Cała.grupa

M 78,85 64,28 68,91 64,25

SD 14,63 17,07 17,08 14,04

Min. 44 31 31 31

Maks. 100 94 100 100

N 65 65 65 65

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną

M 86,27 67,62 67,12 67,54

SD 10,07 14,79 16,30 12,06

Min. 69 38 31 44

Maks. 100 94 100 94

N 26 26 26 26
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Tabela.1.(cd.)

1 2 3 4 5 6

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną

M 73,90 62,05 70,10 62,05

SD 15,20 18,27 17,69 14,96

Min. 44 31 31 31

Maks. 100 94 100 100

N 39 39 39 39

Źródło:.badania.własne.

Przeprowadzono.analizę.różnic.pomiędzy.poczuciem.jakości.życia.w.grupie.
osób.z.głuchotą.prelingwalną.i.postlingwalną..Dla.zbadania.istotności.różnicy.po-
między.poczuciem.jakości.życia.u.osób.z.głuchotą.prelingwalną.i.osób.z.głuchotą.
postlingwalną.przeprowadzono.test.t-Studenta.dla.prób.niezależnych..

Stwierdzono.istotną.statystycznie.różnicę.wyłącznie.dla.dziedziny.fizycznej.
(t(63).=.3,947,.p.<<.0,01)..Statystyki.opisowe.oraz.wyniki.testu.dla.poszczególnych.
dziedzin.zawierają.poniższe.tabele.

Tabela.2..Średnie.(M).i.odchylenia.standardowe.(SD).centylowych.wyników.
w.Kwestionariuszu.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL-Brief)

M WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.
Relacje.społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną 86,27 67,62 67,12 67,54

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalą 73,90 62,05 70,10 62,05

SD WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.Relacje.
społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną 10,07 14,79 16,30 12,06

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną 15,20 18,27 17,69 14,96

Źródło:.badania.własne.
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Tabela.3..Wyniki.testu.t-Studenta.dla.porównania.osób.z.głuchotą.prelingwalną.i.postlingwalną..
Zmienne.zależne:.wyniki.centylowe.Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL).

dla.poszczególnych.dziedzin

Zmienna
Test.jednorodności.wariancji

t df Istotność.
dwustronnaF istotność wariancje

WHOQoL Fizyczna 6,506 0,01 są różne 3,947 63 0,0001***

WHOQoL.Psychologiczna 1,782 0,19 są.równe 1,295 63 0,20

WHOQoL.Relacje.społeczne 0,341 0,56 są.równe –0,688 63 0,49

WHOQoL.Środowisko 1,915 0,17 są.równe 1,561 63 0,12

Objaśnienie:.***.poziom.istotności.p.<.0,001.
Źródło:.badania.własne.

Graficzny.zapis.wyników.centylowych.zawiera.rysunek.1.

Rysunek.1..Średnie.i.odchylenia.standardowe.wyników.centylowych.w.Kwestionariuszu.Poczucia.
Jakości.Życia.(WHOQoL-Brief).u.osób.z.głuchotą.prelingwalną.i.postlingwalną

Źródło:.badania.własne
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Aktywność zawodowa

Test. wykazał. brak. różnicy. istotnej. statystycznie. dla. wszystkich. dziedzin.
oprócz.dziedziny.fizycznej.w.obu.grupach.

Statystyki.opisowe.oraz.wyniki.testu.dla.poszczególnych.dziedzin.zawierają.
tabele.4.i.5.

Tabela.4..Średnie.(M).i.odchylenia.standardowe.(SD).centylowych.wyników
Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL)

M WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną

osoba.niepracująca 79,88 64,25 69,63 67,38

osoba.pracująca 89,11 69,11 66,00 67,61

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną

osoba.niepracująca 69,92 59,13 69,08 59,58

osoba.pracująca 80,27 66,73 71,73 66,00

SD WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną

osoba.niepracująca 10,99 13,10 16,67 14,13

osoba.pracująca 8,46 15,60 16,49 11,47

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną

osoba.niepracująca 14,16 18,88 18,20 16,68

osoba.pracująca 15,08 16,80 17,33 11,08

Źródło:.badania.własne.

Tabela.5..Wyniki.testu.t-Studenta.dla.osób.aktywnych.zawodowo.i.nieaktywnych.zawodowo...
Zmienne.zależne:.wyniki.centylowe.Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL).

dla.poszczególnych.dziedzin

Zmienna
Test.jednorodności.wariancji

t df
Istotność.
dwustron-

naF istotność wariancje

1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną

WHOQoL.Fizyczna 1,922 0,18 są.równe –2,345 24 0,03*
WHOQoL.
Psychologiczna 1,068 0,31 są.równe –0,767 24 0,45

WHOQoL.Relacje.
społeczne 0,019 0,89 są.równe 0,516 24 0,61

WHOQoL.
Środowisko 0,152 0,70 są.równe –0,045 24 0,96
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1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną

WHOQoL.Fizyczna 0,976 0,33 są.równe –2,167 37 0,04*

WHOQoL.
Psychologiczna 0,499 0,48 są.równe –1,276 37 0,21

WHOQoL.Relacje.
społeczne 0,003 0,96 są.równe –0,450 37 0,66

WHOQoL.
Środowisko 2,523 0,12 są.równe –1,316 37 0,20

Objaśnienie:.*.poziom.istotności.p.<.0,05..
Źródło:.badania.własne.

Rysunek.2..Średnie.i.odchylenia.standardowe.wyników.centylowych.
Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL).u.osób.pracujących.i.niepracujących.

w.grupie.osób.z.głuchotą.prelingwalną.(PRE).i.postlingwalną.(POST)

Źródło:.badania.własne

Pobieranie świadczeń socjalnych

Test. wykazał. brak. różnicy. istotnej. statystycznie. dla. wszystkich. dziedzin.
oprócz. dziedziny. fizycznej. oraz. środowiska.w.grupie. osób. z. głuchotą. postlin-
gwalną.

Statystyki.opisowe.oraz.wyniki.testu.dla.poszczególnych.dziedzin.zawierają.
tabele.6.i.7.
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Tabela.6..Średnie.(M).i.odchylenia.standardowe.(SD).
centylowych.wyników.Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL)

M WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głu-
chotą.prelin-
gwalną

brak.renty..
i.emerytury 87,71 66,59 67,00 67,88

pobieranie.renty.
lub.emerytury 83,56 69,56 67,33 66,89

Osoby.z.głu-
chotą.postlin-
gwalną

brak.renty.
i.emerytury 78,79 65,16 72,42 67,89

pobieranie.renty.
lub.emerytury 69,25 59,10 67,90 56,50

SD WHOQoL.
Fizyczna

WHOQoL.
Psychologiczna

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

WHOQoL.
Środowisko

Osoby.z.głu-
chotą.prelin-
gwalną

brak.renty.
i.emerytury 8,89 12,88 17,13 11,77

pobieranie.renty.
lub.emerytury 12,10 18,58 15,60 13,30

Osoby.z.głu-
chotą.postlin-
gwalną

brak.renty.
i.emerytury 14,75 17,49 16,00 14,13

pobieranie.renty.
lub.emerytury 14,47 18,95 19,31 13,84

Źródło:.badania.własne.

Tabela.7..Wyniki.testu.t-Studenta.dla.osób.pobierających.świadczenia.socjalne.w.stosunku..
do.osób.niekorzystających.z.pomocy.socjalnej..Zmienne.zależne:.wyniki.centylowe.
Kwestionariusza.Poczucia.Jakości.Życia.(WHOQoL).dla.poszczególnych.dziedzin

Zmienna
Test.jednorodności.wariancji

t df Istotność.
dwustronnaF istotność wariancje

1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby.z.głuchotą.
prelingwalną

WHOQoL.
Fizyczna 2,457 0,13 są.równe 1,000 24 0,33

WHOQoL.
Psychologiczna 1,502 0,23 są.równe –.0,479 24 0,64

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

0,014 0,91 są.równe –.0,049 24 0,96

WHOQoL.
Środowisko 0,034 0,85 są.równe 0,196 24 0,85
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1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby.z.głuchotą.
postlingwalną

WHOQoL.
Fizyczna 0,726 0,40 są.równe 2,039 37 0,05*

WHOQoL.
Psychologiczna 0,149 0,70 są.równe 1,036 37 0,31

WHOQoL.
Relacje.
społeczne

1,280 0,27 są.równe 0,794 37 0,43

WHOQoL.
Środowisko 0,107 0,75 są.równe 2,544 37 0,02*

Objaśnienie:.*.poziom.istotności.p.<.0,05.
Źródło:.badania.własne.

Rysunek.3..Średnie.i.odchylenia.standardowe.wyników.centylowych.Kwestionariusza.Poczucia.
Jakości.Życia.(WHOQoL).u.osób.pobierających.(bądź.nie).rentę.lub.emeryturę.w.grupie.osób.

z.głuchotą.prelingwalną.(PRE).i.postlingwalną.(POST)

Źródło:.badania.własne.

Wyniki badań – dyskusja

Teorie. rozwoju.człowieka.w.różny.sposób.definiują.zadania. stojące.przed.
osobą.dorosłą..Wszystkie.jednak.podkreślają.rolę.produktywności/kreatywności,.
niezależności. i. zdolność.do.założenia. rodziny. jako.najważniejszych.osiągnięć..
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W.teorii.rozwoju.psychospołecznego.Eriksona.jednostka.rozwija.się.przez.cały.
okres,.w.dorosłości.kształtując.poczucie.tożsamości.(Bee,.2004)..Rozwiązywanie.
kolejnych.kryzysów.pozwala.wykształcić.kompletny.i.stabilny.rys. tożsamości..
W.przytoczonych.badaniach.osoby.z.głuchotą.prelingwalną.przechodziły.przez.
kolejne. kryzysy. rozwojowe. jako. osoby. niesłyszące.. Ich. poczucie. tożsamości.
od.najmłodszych.lat.życia.determinowane.było.przez.fakt.bycia.osobą.korzysta-
jącą.z.urządzeń.wspomagających.słyszenie..Trudności.w.zakresie.komunikacji.
i. percepcji. dźwięków. stanowiły.ważny. aspekt.w. rozwiązaniu. poszczególnych.
dylematów.rozwojowych..Dla.osób,.które.straciły.słuch.w.okresie.dojrzewania.
lub. dorosłości,. doświadczenie. głuchoty. jako. traumatycznego. zdarzenia. może.
w.istotny.sposób.zakłócić.kształtowanie.kompletnej.tożsamości.w.kolejnych.kry-
zysach.rozwojowych..Zachwiane.zostaje.podstawowe.poczucie.bezpieczeństwa.
zarówno.w.relacjach.społecznych,.jak.i.w.ocenie.możliwości.podejmowania.za-
dań.zawodowych..

W.porównaniu.jakości.życia.obu.badanych.grup,.uzyskano.różnice.w.zakre-
sie. sfery. fizycznej..Osoby.z.głuchotą.prelingwalną.deklarowały.wyższą. jakość.
życia..Jakość.życia.w.sferze.fizycznej.dotyczy.czynności.życia.codziennego,.za-
leżności.od.leków.i.leczenia,.stosunku.posiadanej.energii. i.szybkości.osiągania.
zmęczenia,.mobilności..W.dziedzinie.tej.ważne.jest.też.doświadczanie.bólu.i.dys-
komfortu,.możliwość.wypoczynku.i.spokojnego.snu,.a.także.zdolność.do.pracy..

Fakt.wystąpienia.różnic.pomiędzy.osobami.z.głuchotą.prelingwalną.i.z.głu-
chotą.postlingwalną.w.zakresie.deklarowanej.jakości.życia.w.dziedzinie.fizycznej.
można.tłumaczyć.faktem.zintegrowania.głuchoty.w.poczuciu.tożsamości.w.ko-
lejnych. kryzysach. rozwojowych..Doświadczenia. i. umiejętności. radzenia. sobie.
w.różnych.sytuacjach.życiowych.pomimo.braku.słuchu.mogą.skutkować.lepszym.
przystosowaniem.i.potencjałem.do.radzenia.sobie.w.życiu.dorosłym..Zależność.
od. urządzenia.wspomagającego. słyszenie,. codzienne. czynności. serwisowe,. or-
ganizacja.konsultacji.medycznych,.wybór.aktywności.dopasowanych.do.możli-
wości.percepcyjnych.dla.osób.niesłyszących.od.dziecka.są.nawykiem,.naturalną.
częścią.codzienności..Dla.osób,.które.korzystały.z.pełni.wrażeń.słuchowych.nowa.
sytuacja.–.głuchoty.może.obniżać.komfort.funkcjonowania..Korzystanie.z.urzą-
dzenia.wspomagającego.słyszenie.może.być.uciążliwe.między. innymi,.dlatego.
że.trzeba.pamiętać.o.jego.zakładaniu,.trzeba.zawsze.zabierać.ze.sobą.baterie.zapa-
sowe.lub.akumulatory,.wieczorem.należy.implant.umieścić.w.osuszaczu..W.ciągu.
dnia.można.zmieniać.programy.procesora.mowy.dzięki.temu.uzyskiwać.maksy-
malny. komfort. słyszenia.w. różnych.warunkach. akustycznych,. jednak. umiejęt-
ność.właściwego.obsługiwania.urządzenia.wymaga.treningu..Samo.przełączanie.
ustawień. procesora.może.być. uznawane. za. uciążliwe,. naturalny. słuch. nie.wy-
magał.podobnych.zabiegów..Słyszenie.staje.się.świadomą.czynnością,.co.może.
generować.większe.zmęczenie.i.być.źródłem.dyskomfortu..U.wielu.osób.nie.uda-
je.się.w.pełni.skompensować.słyszenia.poprzez.implant.ślimakowy,.często.osoby.
dorosłe.słyszą,.ale.nie.rozumieją.znaczenia.wypowiedzi.lub.też.mogą.swobodnie.
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rozmawiać,.ale.nie.są.w.stanie.prowadzić.konwersacji.przez.telefon,.oglądać.pro-
gramów.telewizyjnych.i.słuchać.audycji.radiowych..O.tym.jak.trudny.jest.proces.
adaptacji.do.bycia.osobą,.która.straciła.słuch.i.zdecydowała.się.na.wszczep.im-
plantu. ślimakowego,. świadczyć.mogą.wyniki.w.zakresie.objawów.klinicznych.
mierzonych.kwestionariuszem.Ogólnego.Stanu.Zdrowia.(GHQ-28)..Osoby.z.głu-
chotą.postlingwalną.istotnie.częściej.przejawiały.objawy.kliniczne..W.dokładnej.
analizie.częściej.doświadczały.symptomów.somatycznych.i.niepokoju.(Wiśniew-
ska,.2011)..Można.przypuszczać,.że.zintegrowanie.głuchoty.w.poczuciu.tożsamo-
ści.osób.dorosłych,.które.straciły.słuch,.jest.długotrwałym.i.trudnym.procesem.

W.prezentowanych.badaniach.aktywność.zawodowa.korelowała.z.wyższą.ja-
kością.życia.w.sferze.fizycznej.zarówno.w.grupie.osób.z.głuchotą.prelingwalną,.
jak.i.głuchotą.postlingwalną..Możliwość.pracy.dla.osób.z.głuchotą.prelingwalną.
jest.ważnym. aspektem. funkcjonowania,. często. osoby. te. spotykają. się. z. barie-
rą.uprzedzeń. i. stereotypów.pracodawców..Niektóre.przepisy.wykluczają.osoby.
z.wadą.słuchu.z.zawodów,.w.których.pracodawca.zobowiązany.jest.do.dostoso-
wania.miejsca.pracy.w.sygnalizację.świetlną.zagrożeń..Często.pracodawcy.nie.
podejmują.takiego.wysiłku.dla.jednego.lub.dwóch.pracowników,.mimo.dofinan-
sowania.z.Państwowego.Funduszu.Rehabilitacji.Osób.Niepełnosprawnych..Dla.
osób,.które.straciły.słuch.powrót.do.wcześniejszego.miejsca.pracy.czasami.jest.
niemożliwy,. zwłaszcza.w.zawodach.opartych.na.komunikacji. telefonicznej. lub.
bezpośrednim.kontakcie.z.klientem..Często.długotrwały.proces.leczenia.i.rehabi-
litacji.powoduje,.że.pracodawcy.zatrudniają.nowych.pracowników.i.rozwiązują.
umowy.o.pracę.z.osobami.wracającymi.po.długich.zwolnieniach.lekarskich..Brak.
możliwości. pracy. skazuje.osoby.ogłuchłe.na.pobieranie.niskich. świadczeń. so-
cjalnych..W.opisywanych.badaniach.pobieranie.świadczeń.korelowało.z.niższą.
jakością.życia.jedynie.w.grupie.osób.z.głuchotą.postlingwalną.w.dziedzinach.fi-
zycznej.i.środowiska.

Dziedzina. fizyczna. określa. spostrzeganą. zdolność. jednostki. do. podjęcia.
pracy.i.skuteczność.w.radzeniu.sobie.z.czynnościami.życia.codziennego..Osoby.
z.implantami.ślimakowymi,.którym.udało.się.podjąć.aktywność.zawodową,.mogą.
wyżej.oceniać.swoją.samodzielność.i.niezależność.finansową..Mogą.też.czuć.się.
bardziej. spełnione. i.mniej. ograniczone. przez. brak. słuchu..W. porównaniu. obu.
grup.badanych.to.osoby.z.głuchotą.prelingwalną.istotnie.statystycznie.częściej.są.
aktywne.zawodowo.

Pobieranie.świadczeń.typu.renta.socjalna.lub.emerytura.w.grupie.osób.z.głu-
chotą.postlingwalną.współwystępuje.z.niskim.poczuciem.jakości.życia.w.sferach.
fizycznej.i.środowiska..Świadczenia.w.warunkach.polskich.są.niskie.i.wystarcza-
ją.na.zaspokajanie.zaledwie.podstawowych.potrzeb.bytowych..Jeśli.ktoś.z.tych.
osób.otrzymuje.prawo.do.renty.socjalnej. lub.przebywa.na.emeryturze,.na.ogół.
nie.podejmuje.aktywności.zawodowej..Obie.te.sfery.związane.są.z.czynnościa-
mi. codziennymi,. ale. także. wypoczynkiem,. możliwością. zdobywania. nowych.
informacji.i.umiejętności..Szczególnie.dostęp.do.wiadomości.u.osób.z.głuchotą.
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postlingwalną.zostaje.ograniczony..Jeśli.nie.pracują,.mogą.w.szczególny.sposób.
odczuwać.dyskomfort.wynikający.z.niemożliwości.korzystania.ze.środków.ma-
sowego.przekazu,. takich.jak.radio,. telewizja..W.zakresie.dziedziny.środowisko.
osoby.badane.oceniały.również.dostęp.do.opieki.zdrowotnej..U.niektórych.osób.
z.głuchotą.postlingwalną.może.występować.żal,.że.nie.udało.się.dostępnymi.środ-
kami.medycznymi.zahamować.postępu.choroby.prowadzącej.do.głuchoty.lub.po-
moc.przyszła.zbyt.późno.

Osoby. z. głuchotą. prelingwalną. dostają. świadczenia. wraz. z. otrzymaniem.
orzeczenia. o. stopniu. niepełnosprawności.. Wychowywane. są. z. świadomością.
własnych.ograniczeń..Mają.możliwość.zaadaptowania.się.do.roli.osoby.niepełno-
sprawnej..Część.osób.z.głuchotą.prelingwalną.świadomie.rezygnuje.ze.świadczeń.
i.podejmuje.aktywność.zawodową..Niektóre.osoby.pozostają.na.rentach.i.nie.pró-
bują.zmieniać.swojego.życia..Dziedzina.fizyczna.określa.stopień,.w.jakim.osoby.
badane.spostrzegają.swoją.zdolność.do.pracy..W.grupie.osób.z.głuchotą.prelin-
gwalną.korzystanie.ze.świadczeń.i/lub.niezdolność.do.pracy.zarobkowej.nie.są.
związane. ze. spostrzeganym. niższym. poczuciem. jakości. życia..W. grupie. osób.
z.głuchotą.postlingwalną.jest.to.predyktor.jakości.życia.

Wnioski

Wyniki. prezentowanych. badań. skłaniają. do. sformułowania. następujących.
wniosków:.osoby.z.głuchotą.prelingwalną.deklarują.wyższą.jakość.życia.w.sfe-
rze.fizycznej,.ponieważ.ich.głuchota.stanowi.zintegrowaną.część.tożsamości..Na-
wet. jeśli. implant. ślimakowy.nie.przynosi.korzyści. słuchowych,.pozwalających.
na. swobodną. komunikację,. osoby. te. posiadają. sposoby. radzenia. sobie,. dzięki.
czemu.utrzymują.wysoką.jakość.życia..Praca.zawodowa.podobnie.jak.pobiera-
nie.świadczeń.socjalnych.pozwala.utrzymać.wysoką.jakość.życia.w.grupie.osób.
z. głuchotą. prelingwalną..Wynik. ten. wymaga. dokładniejszych. badań..Analizie.
poddać. należałoby. to,. jak. spostrzegają. pobieranie. renty. socjalnej. osoby. z. głu-
chotą.prelingwalną..Jakie.są.motywy.pozostawania.na.rencie.socjalnej..Być.może.
stanowi.to.jeden.z.wyznaczników.odrębności.tej.grupy.społecznej..Skoro.posłu-
gujemy.się.językiem.wizualnym,.nie.możemy.pracować.w.miejscach,.w.których.
powszechny. jest. język. foniczny.. Możliwe. jest. też. zupełnie. inne. wyjaśnienie..
Osoby.przebywające.na.rentach.socjalnych.pracują,.nie.podpisując.umów.o.pracę.
i.w.ten.sposób.pozyskują.dodatkowe.środki.do.życia..Być.może.należy.aktyw-
nie.wspierać.edukację.zawodową.osób.głuchych.w.przyszłościowych.profesjach,.
by.po.ukończeniu.szkoły.mogły.podjąć.pracę..Dla.pewnej.grupy.osób.głuchych.
od.urodzenia.znaczenie.będą.miały.warsztaty.psychoedukacyjne.i.działania.sku-
pione.na.integracji.ze.środowiskiem.osób.słyszących..Ważne.jest.znoszenie.wza-
jemnych.uprzedzeń.i.stereotypów.
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Dla.osób.z.głuchotą.postlingwalną.aktywność.zawodowa.jest.predyktorem.
wyższej.jakości.życia..Brak.możliwości.powrotu.do.pracy.lub.konieczność.sko-
rzystania. z. wcześniejszych. świadczeń. emerytalnych. współwystępuje. z. niższą.
jakością.życia..Osoby.ogłuchłe.potrzebują.systemu.wsparcia.psychologicznego,.
by. uporać. się. z. traumą. głuchoty. (Polańska-Fryś,.Bogucka,. Posłuszna-Owcarz,.
Gałkowski,.1997)..Obecnie.w.ofercie.Narodowego.Funduszu.Zdrowia.brak.tur-
nusów.rehabilitacyjnych,.pobytów.sanatoryjnych/uzdrowiskowych.skierowanych.
do.osób.z.implantami.ślimakowymi..Tego.typu.propozycja.powinna.w.szczegól-
ności.uwzględniać.psychoterapię.indywidualną.i.grupową,.treningi.umiejętności.
radzenia.sobie.ze.stresem,.psychoedukację..Część.osób.ogłuchłych.tak.przeżyła.
fakt.utraty.słuchu,.że.obawiają.się.podjąć.pracę..Boją.się,.że.w.pracy.mogłoby.
wydarzyć. się. coś,. co. uszkodziłoby. implant. ślimakowy.. Często. lęki. pacjentów.
nie.mają. realnego. uzasadnienia..Ważną. rolę.w. zachęcaniu. osób. z. problemami.
w. słyszeniu.do. zakładania. lokalnych.grup.wsparcia.mogą.odegrać.pracownicy.
socjalni. i.psycholodzy..Stworzyć.należałoby. też. formy.wspierania.zatrudnienia.
osób. ogłuchłych.. Użytkownicy. implantów. ślimakowych. szczególnie. obawia-
ją.się.sytuacji.awarii.implantu,.wobec.której.pozostają.bezradni..Trzeba.pamię-
tać,.że.każdorazowe.wyczerpanie.baterii. lub.awaria.sprzętu.czyni.użytkownika.
całkowicie.głuchym..Zatem.trzeba.odpowiednio.wcześniej.wypracować.system.
pracy.umożliwiający.oddelegowanie.pracownika.do.zadań,.które.nie.wymagają.
percepcji.dźwięku..Dość.powszechną.praktyką.jest.zwalnianie.osób.ogłuchłych.
bez.możliwości.przekwalifikowywania.się.w.obrębie.danego.miejsca.pracy..Cen-
na.wydaje.się.też.inicjatywa.prowadzenia.szkoleń,.kampanii.medialnych.wpływa-
jących.na.uprzedzenia.i.obawy.pracodawców.przed.kontynuacją.stosunku.pracy.
lub.zatrudnianiem.osób.z.implantami.ślimakowymi.

Odrębną. kwestią. jest. dofinansowywanie. kosztu. zakupu. aparatów. słucho-
wych.. Obecny. system. dofinansowań. w. pełni. refunduje. procedurę. medyczną.
związaną.z.wszczepem.implantu.ślimakowego.i.wymianą.procesora.mowy..Oso-
by,.które.są.użytkownikami.aparatu.słuchowego.na.drugie.ucho.mogą.liczyć.tylko.
na.niewielką.refundację..Stoją.wobec.tego.przed.dylematem.poddać.się.operacji.
wszczepu. implantu.ślimakowego.na.drugie.ucho.czy.ponosić.z.własnych.środ-
ków.koszt. zakupu. aparatu. słuchowego..Słyszenie. obuuszne,. nawet. jeśli. aparat.
daje. częściowe. korzyści. słuchowe,. zdecydowanie. poprawia. komfort. słyszenia,.
zwłaszcza.w.środowisku.pracy..

Aktywność. zawodowa. i. aktywizacja. zawodowa.użytkowników. implantów.
ślimakowych.jest.zagadnieniem.złożonym.i.wymaga.wielokierunkowych.oddzia-
ływań..Pierwszym.aspektem.jest.gotowość.do.podjęcia.zatrudnienia.przez.same.
osoby.głuche..Można.ją.osiągnąć.poprzez.odpowiednie.wsparcie.psychologiczne.
i.społeczne..Drugim.są.rozwiązania.systemowe.m.in..stworzenie.form.psychote-
rapii.i.edukacji.dostępnych.dla.użytkowników.urządzeń.wspomagających.słysze-
nie,.rozwiązanie.kwestii.finansowania.samych.urządzeń.wspomagających.słysze-
nie,.stworzenie.systemowego.wsparcia.osób.z.problemami.w.słyszeniu.na.rynku.
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pracy..Trzecim.aspektem.jest.uświadamianie.i.edukacja.społeczeństwa,.której.ce-
lem.powinno.być.przedstawianie.osoby.głuchej.jako.dobrego.pracownika,.kolegi.
z.pracy..W.proces.edukacji.w.gimnazjach.i.szkołach.pogimnazjalnych.powinno.
być.włączone.vademecum.zachowania.się.we.wspólnej.pracy.z.osobami.niepełno-
sprawnymi,.w.tym.z.osobami.z.trudnościami.w.słyszeniu.

Bibliografia

Andrzejewska.J.,.Talarska.D.,.Jakość życia w nieswoistych zapaleniach jelit. Analiza i walidacja 
nowego narzędzia badawczego,.„Przegląd.Gastroenterologiczny”.2009,.vol..2,.nr.4,.s..88–92.

Bee.H.,.Psychologia rozwoju człowieka,.Wydawnictwo.Zysk.i.S-ka,.Poznań.2004.
Cella.D.F.,.Tulsky.D.S.,.Measuring quality of life today: methodological aspects,.„Oncology”.1992,.

no.4,.s..29–38..
Cohen.S.,.Labadie.R.,.Dietrich.M.,.Haynes.D.,.Quality of life in hearing-impaired adult: The role of 

cochlear implants and hearing aids,.„Otolaryngology-Head.and.Neck.Surgery”.2004,.vol..4,.
no.131,.s..413–422..

Czerniewski.A.,.Basiński.A.,.Ocena jakości życia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia w wa-
runkach pozaszpitalnych,.„Medycyna.Intensywna.i.Ratunkowa”.2007,.nr.1, s..12–16.

Dziurowicz-Kozłowska.A.,.Wokół pojęcia jakości życia,.„Psychologia.Jakości.Życia”.2002,.vol..2,.
nr.1,.s..77–99..

Geremek-Samsonowicz. A.,. Rehabilitacja pacjentów po operacji wszczepiania implantów 
ślimakowych na przestrzeni 20. letnich doświadczeń,.„Nowa.Audiofolonogia”.2012,.nr.1(3),.
s..30–34..

Godelive.W..J..A.,.Damen.M..D.,.Beynon.A.. J.,.Krabbe.P.,.Mulder. J..S.,.Mylanus.E.,.Cochlear 
implantation and quality of life in postlingually deaf: Long-term follow-up,.„Otolaryngology-
Head.and.Neck.Surgery”.2007,.no.136,.s..597–604..

Górna.K.,. Jaracz.K.,.Analiza zależności pomiędzy wybranymi czynnikami związanymi z przebie-
giem choroby do czasu pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej, a jakością życia chorych 
na schizofrenię w prospektywnej ocenie po pierwszej hospitalizacji. Wyniki wstępne,. 2006,.
www.badanianadschizofrenia.org.(dostęp.13.09.2010)..

Hallberg.L.,.Ribgadah.A.,.Holmes.A.,.Caver.C.,.Psychological general well-being (quality of life) 
in patients with cochlear implants: Importance of social environment and age,.„International.
Journal.of.Audiology”.2005,.no.44,.s..706–711..

Hirschfelder.A.,.Grabel.S.,.Olze.H.,.The impact of cochlear implantation on quality of life: The role 
of audiologic performance and variables,.„Otolaryngology-Head.and.Neck.Surgery”.2008,.no.
138,.s..357–362..

Jaracz. K.,.Wołowicka. L.,. Kalfoss.M.,.Analiza walidacyjna polskiej wersji WHOQoL-100,. [w:].
L..Wołowicka.(red.),.Jakość życia w naukach medycznych,.Wydawnictwo.Akademii.Medy-
cznej.im..K..Marcinkowskiego,.Poznań.2001.

Johannes.B.,.Hindernik.M.,.Paul.F..M.,.Krabie.P..D.,.Van.den.Broek.P.,.Development and applica-
tion of a health-related quality-of-life instrument for adults with cochler implants: The Nijme-
gen Cochlear Implant Questionnaire,.„Otolaryngology-Head.and.Neck.Surgery”.2000,.vol..6,.
no.123,.s..756–762..



Aktywność zawodowa vs pobieranie świadczeń socjalnych… 179

Kennedy.V.,. Stephens.D.,. Fitzmaurice.P.,.The impast of cochlear implants from the perspective 
of significant others of adult cochler implant users,. „Otology.&.Neurology”. 2008,. no. 29,.
s..607–614..

Klonowska.P.,.Łojko.D.,.Suwalska.A.,.Gadzinowska.J.,.Krakowska.D.,.Rajewska.A.,.Objawy depre-
sji i lęku oraz ocena jakości życia u chorych z zespołem jelita drażliwego,.„Nowiny.Lekarskie”.
2004,.vol..5,.nr.73,.s..381–384..

Lorenz.A.,.Walkowiak.A.,.Piotrowska.A.,.Śliwa.L.,.Czyżewski.A.,.Skarżyński.H.,.Pomiary psycho-
fizyczne „słuchu elektrycznego”,.„Audiofonologia”.2000,.nr.18,.s..115–120.

Mo.B.,.Harris. S.,. Lindbaek.M.,.Cochlear implants and health status: a comparison with other 
hearing-impaired patients,.„Annals.of.Otology,.Rhinology.and.Laryngology”.2004,.no.113,.
s..914–921.

Orabi.A..A.,.Mawman.D.,.Al.-Zubi.F.,.Saeed.S..R.,.Ramsden.R..T.,.Cochlear implant outcomes and 
quality of life in the elderly: Manchester experience over 13 years,.„Clinical.Otolaryngology”.
2006,.no.31,.s..116–122.

Polańska-Fryś.D.,.Bogucka.G.,.Posłuszna-Owcarz.M.,.Gałkowski.T.,.Terapia grupowa jako forma 
pracy różnych terapeutów z osobami z wadą słuchu – prezentacja doświadczeń, metod i pers-
pektyw,.„Otolaryngologia.Polska”.1997,.nr.50,.22,.s..307–312..

Posłuszna-Owcarz. M.,. Bogucka. G.,. Polańska-Fryś. D.,. Skarżyński. H.,. Realizacja przedopera-
cyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych a efektywność rehabilitacji, „Audiofonologia”.
1996,.nr.8,.s..119–123.

Schipper.H.,.Quality of life: principles of the clinical paradigm,.„Journal.of.Psychology”.1990,.no.8,.
23,.s..171–185.

Skarżyński.H.,.Idea implantu ślimakowego, „Otolaryngologia.Polska”.1994,.vol..15,.nr.48,.s..9–11..
Skarżyński.H.,.Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń,.„Nowa.Audiofo-

nologia”.2012,.nr.1.(3),.s..11–17.
Szczepankowski.B.,.Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans,.WSiP,.Warszawa.1999.
Tomczak. P.,. Religijność pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Wstępne ustalenia korelacyjne 

i porównawcze z osobami bez zaburzeń,.„Psychiatria.Polska”.2005,.nr.5,.s..869–883..
Werngren-Elgstrom.M.,.Dehlin.O.,.Iwarsson.S.,.Aspect of quality of life in persons with prelingual 

deafness using sing language: subjective wellbeing, ill-health symptoms, depression and in-
somnia,.„Archives.of.Gerontology.and.Geriatrics”.2003,.no.37,.s..13–24..

Wiśniewska.D.,.Poczucie koherencji a jakość życia osób z implantami ślimakowymi, Wydział.Psy-
chologii.Uniwersytetu.Warszawskiego.[niepublikowana.rozprawa.doktorska],.2011.

Wiśniewska.D.,.Objawy kliniczne a jakość życia u użytkowników implantów ślimakowych [w.dru-
ku]..www..who.int.

Zhao.F.,.Bai.Z.,.Stephens.D.,.The relationship between changes in self – rated quality of life after 
cochlear implantation and changes in individual complaints,.„Clinical.Otolaryngology”.2008,.
no.33,.s..427–434.





Część druga
Rozwój i jego wspieranie w perspektywie 
resocjalizacji





[183]

Renata Szczepanik 
Uniwersytet.Łódzki.
Wydział.Nauk.o.Wychowaniu.
Pracownia.Pedagogiki.Specjalnej.
91-433.Łódź,.ul..Smugowa.10/12

Miejsce placówki resocjalizacyjnej w systemie 
wsparcia społecznego nieletnich ciężarnych 
i matek. Perspektywa wychowawców1

Streszczenie

Celem.badań.zaprezentowanych.w.artykule.jest.analiza.doświadczeń.wychowawców.placówek.
resocjalizacyjnych.w.pracy.z.nieletnimi.ciężarnymi.oraz.poznanie.ich.opinii.dotyczących.rozwiązań.
organizacyjnych.w.odniesieniu.do.wychowanek.będących.w.ciąży.i.posiadających.dzieci..Badania.
sondażowe. przeprowadzono.w. grupie. 115.wychowawców. zakładów. poprawczych. i.młodzieżo-
wych.ośrodków.wychowawczych.dla.dziewcząt..Uzyskane.wyniki.badań.pozwalają.sądzić,.że.wy-
chowawcy.stanowią.zróżnicowaną.grupę.pod.względem.zgody.(i.jej.braku).na.zmiany.systemowe.
w.organizacji.zadań,.opiece.i.resocjalizacji.nieletnich.dziewcząt.będących.w.ciąży.i.posiadających.
dzieci..Jednocześnie.uzyskane.dane.pokazują.najczęściej.doświadczane.problemy.będące.udziałem.
wychowawców.oraz.dylematy,.jakie.towarzyszą.im.w.pracy.z.nieletnimi.ciężarnymi..Przedstawio-
ne.w.artykule.dane.pochodzą.z.raportu.z.badań.przeprowadzonych.dla.Fundacji.Po.Drugie.w.ra-
mach.realizowanego.projektu.„Chcę.być.z.Tobą.MAMO!”..Od.2012.r..Fundacja.podejmuje.szereg.
działań,. których. celem. jest. stworzenie.wyspecjalizowanej. placówki. (lub. grup.wychowawczych).
przeznaczonych.dla.nieletnich.ciężarnych.i.matek.z.dziećmi..Badania.te.mają.znaczenie.dla.prakty-
ki.społeczno-resocjalizacyjnej..Wyniki.badań.w.zakresie.doświadczeń.wychowawców,.ich.potrzeb.
i.oczekiwań.powinny.być.bowiem.uwzględniane.w.projektach.zmian.systemowych.dotyczących.
systemu.resocjalizacji.nieletnich..

Słowa kluczowe: młodzieżowe.ośrodki.wychowawcze,. nieletnie. ciężarne,. przedwczesne.macie-
rzyństwo,.resocjalizacja.nieletnich.dziewcząt,.wychowawcy.placówek.resocjalizacyjnych,.zakłady.
poprawcze..

1.Badania.sondażowe.zostały.przeprowadzone.w.ramach.projektu.„Chcę.być.z.Tobą.MAMO!”.
realizowanego.przez.Fundację.Po.Drugie..Projekt.jest.finansowany.ze.środków.Fundacji.im..Stefana.
Batorego.
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Wprowadzenie

O.ile.wspólną.cechą.wszystkich.zdemoralizowanych.nieletnich.jest.zerwanie.
kontaktu.społecznego.ze.szkołą.(drugoroczność,.wagarowanie.lub.całkowite.po-
rzucenie.szkoły).i.rodziną.(liczne.ucieczki.z.domu,.nieprzychodzenie.na.noc,.pozo-
stawanie.poza.kontrolą.dorosłych),.to.ogólny.zespół.cech.demoralizacji.chłopców.
i. dziewcząt. umieszczonych.w. placówce. resocjalizacyjnej. różni. się.. Przeciętny.
nieletni.–.wychowanek.placówki.resocjalizacyjnej.–.ma.doświadczenie.udziału.
w.grupie.chuligańskiej,.wielokrotne.rozboje,.kradzieże.(nierzadko.z.włamaniem),.
kontakt. ze. środowiskiem. dorosłych. wyspecjalizowanych. przestępców,. stosuje.
przemoc. i. sięga.po.alkohol..Nieletnia.uprawia.nierząd,.kontaktuje. się.z.„doro-
słym”.środowiskiem.przestępczym,.jest.arogancka,.butna,.zachowuje.się.wulgar-
nie.i.wyzywająco,.sięga.po.alkohol,.samouszkadza.się.(Szczepanik,.2006;.Woźnia-
kowska,.2010)..Warto.zaznaczyć,.że.sfera.zachowań.seksualnych.wychowanków.
nie.budzi.zainteresowania. tak.na.poziomie.diagnozy.demoralizacji,. jak. i.pracy.
wychowawczej,.natomiast. seksualność.wychowanek.stanowi.często.zasadniczą.
treść.uzasadnień.orzeczeń.sądu.rodzinnego.i.nieletnich.w.sprawie.stosowanego.
środka.wychowawczego.(lub.poprawczego).i.stanowi.przedmiot.wnikliwych.ana-
liz.i.interpretacji..Najczęściej.analizowana.jest.przez.pryzmat.uprawiania.nierzą-
du,.prostytuowania.się.i.w.odniesieniu.do.tych.form.dewiacji.nieletnich.dziewcząt.
używa. się. nawet. takich. sformułowań. jak. „demoralizacja. obyczajowa”. (Szcze-
panik,.2006)..W.związku.z. takimi.zachowaniami.seksualnymi.narażone.są.one.
na.przedwczesne.macierzyństwo..Problematyka.prostytucji,.w.tym.demoralizacji.
w.sferze.seksualnej.wychowanek.placówek.resocjalizacyjnych.stanowi.przedmiot.
badań.i.analiz,.jednakże.zagadnienie.przedwczesnego.rodzicielstwa.nieprzystoso-
wanych.społecznie.dziewcząt.oraz.nieletnich.przestępczyń.jest.niemal.zupełnie.
nieobecne.w.polskim.dyskursie.społecznym,.a.zwłaszcza.naukowym..

Sytuacja. nieletnich. dziewcząt. będących. w. ciąży. lub. posiadających. dzieci.
jest.wyjątkowo.złożona..Z.jednej.strony.przejawiają.one.szereg.cech.nieprzysto-
sowania.społecznego,.w.konsekwencji.czego.stały.się.wychowankami.instytucji.
wychowawczych.i.resocjalizacyjnych,.z.drugiej,.ich.obraz.demoralizacji.zostaje.
ugruntowany.przedwczesną.ciążą.–.nieplanowaną,.lub.–.co.gorsza.–.świadomą,.
traktowaną.instrumentalnie.w.celu.osiągnięcia.przywilejów.czy.ulg..

O.ile.w.piśmiennictwie.poświęconym.problematyce.nastoletnich.ciężarnych.
i.matek.akcentuje.się.takie.motywy.wcześnie.rozpoczętego.życia.seksualnego,.jak.
ciekawość,.zakochanie.się,.chęć.bycia.dorosłą,.chęć.utrzymania.związku.z.partne-
rem.czy.przeciwstawienia.się.rodzicom.(Maciarz,.2004),.o.tyle.powody.wczesnych.
zachowań. seksualnych.dziewcząt. borykających. się. z. problemem.demoralizacji.
są.bardziej. skomplikowane. i. często.pozostają.w.związku.z. rozwojem. i.przeja-
wami.wykolejenia. społecznego.. Ojcami. ich. dzieci. są. często. starsi.mężczyźni,.
co.jest.konsekwencją.wysokiej.frekwencji.i.rodzaju.kontaktów.podejmowanych.
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przez. zdemoralizowaną. młodzież. ze. światem. dorosłych. przestępców.. Podczas.
gdy. nieletni. chłopcy. czerpią. zeń. inspirację. lub. pomoc. dla. swojej. działalności.
antagonistyczno-destrukcyjnej.i.przestępczej,.to.dziewczęta.znajdują.w.tym.śro-
dowisku.dorosłych.kochanków.lub.są.zachęcane.oraz.zmuszane.do.świadczenia.
usług. seksualnych,. z. których.oni. czerpią.korzyści. (np.. alkohol). (Simon,.1975;.
Szczepanik,.2006;.Woźniakowska,.2010)..Bardzo.często.nieletnie.dziewczęta.to.
ofiary.przemocy.seksualnej.we.wczesnym.dzieciństwie,.co.w.konsekwencji.braku.
odpowiedniej.interwencji.pedagogicznej.i.terapii.kształtuje.negatywny.stosunek.
i.instrumentalne.traktowanie.seksu.i.seksualizacji.wszelkich.wymiarów.swojego.
życia.(Simon,.1975;.Walklate,.2004)..

Analiza.sytuacji.ciężarnych.wychowanek.instytucji.wychowawczych.pozwa-
la.wyróżnić.kilka.typów.sytuacji.ryzykownych,.których.konsekwencją.jest.przed-
wczesna.ciąża (Materiały.z.konferencji.Warunki resocjalizacji…)..W.pierwszej.
grupie.znajdują.się.dziewczęta,.które.bardzo.wcześnie.rozpoczynają.współżycie.
seksualne.ze.„swoimi.chłopakami”..Ich.partnerzy.seksualni.często.sami.są.wy-
chowankami.placówek.opiekuńczo-wychowawczych.lub.resocjalizacyjnych,.a.do.
relacji.seksualnych.dochodzi.w.czasie.wielotygodniowych.ucieczek.z.domu.lub.
placówki..Kolejną.grupę.stanowią.te,.których.partnerami.seksualnymi.są.znacz-
nie. starsi. od. dziewcząt.mężczyźni..Mężczyźni. ci. oferują. schronienie.w. czasie.
ucieczek,. a. także.w. różnorodny. sposób. zapewniają. dziewczętom. zaspokojenie.
potrzeb.materialnych..Dają.namiastkę.„lepszego.życia”..Kolejny.„typ”.ciężarnej.
nieletniej. to. ofiara. przemocy. seksualnej.. Dziewczyna.może. nie. znać. sprawcy,.
a.sam.fakt.gwałtu.zgłasza.na.tyle.późno,.że.ustalenie.sprawcy.i.okoliczności.gwał-
tu. jest.bardzo.trudne..W.większości. tych.sytuacji.wychowanki.przyjmują.ciążę.
jako.skutek.swoich.własnych.wyborów.życiowych,.a.nawet.celowego.„starania.
się”.o.dziecko..Rzadko.mają.poczucie.„bycia.ofiarą.wykorzystania.seksualnego”..
Ostatnią. grupę. stanowią. dziewczęta,. które. spędzają. czas.w. towarzystwie. star-
szych.od.siebie.mężczyzn,.z.którymi.spożywają.alkohol.i.współżyją.seksualnie..
W. takich. sytuacjach.młoda.kobieta. nie.wie. dokładnie,. kto. jest. ojcem.dziecka,.
ponieważ.sama.była.w.stanie.upojenia.alkoholowego.

W.polskich.placówkach.resocjalizacyjnych.wychowanek.przebywa.do.18.roku.
życia.(młodzieżowe.ośrodki.wychowawcze).lub.21.(zakłady.poprawcze)..Oczy-
wiście.czas.pobytu.w.placówce.rozpatrywany.jest.indywidualnie.i.w.zależności.
od.sytuacji.życiowej.młodego.człowieka,.zwłaszcza.zaś.jego.„postępów”.resocja-
lizacyjnych,.i.nie.zawsze.jest.uzależniony.od.ukończenia.określonego.wieku..Nie-
letnie.ciężarne.mogą.przebywać.w.placówce.resocjalizacyjnej.do.końca.trwania.
ciąży.(niekiedy.–.w.zależności.od.ośrodka.–.do.7.miesiąca.ciąży)..W.zależności.
od.możliwości.na.poziomie.lokalnego.systemu.instytucji,.wieku.wychowanki.i.jej.
sytuacji.rodzinnej.placówka.resocjalizacyjna.korzysta.z.szeregu.rozwiązań..Naj-
częściej.jest.ona.„urlopowana”.na.czas.porodu.(art..90.Ustawy.o.postępowaniu.
w. sprawach. nieletnich). i.wraca. do. placówki. po. porodzie..Często. stosowanym.
rozwiązaniem.jest.umieszczenie.dziecka.w.rodzinie.zastępczej. (najczęściej. jest.
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nią.rodzina.pochodzenia.nieletniej).do.czasu.ukończenia.przez.wychowankę.okre-
su.pobytu.w.ośrodku.resocjalizacyjnym..Innym.sposobem.rozwiązania.problemu.
nieletniej.ciężarnej.jest.umieszczenie.wychowanki.z.dzieckiem.w.domu.samotnej.
matki..Jeśli.powyższe.możliwości.zawodzą,.dziecko.kierowane.jest.do.pogotowia.
opiekuńczego.lub.domu.małego.dziecka..Najbardziej.pożądanym.rozwiązaniem.
(w. sytuacji,. gdy.nie.ma. szans.na.umieszczenie.dziecka.w. rodzinie. zastępczej).
jest.jego.ulokowanie.w.domu.małego.dziecka.z.matką..Jeśli.nieletnia.ma.nega-
tywny.stosunek.do.swojego.przyszłego.macierzyństwa,.placówka.resocjalizacyj-
na.wspiera. ją.w.procesie.adopcji..Zdarzają.się. też.sytuacje.zmiany.środka.wy-
chowawczego.(np..na.dozór.kuratora),.co.umożliwia.nieletniej.w.ciąży.powrót.
do. środowiska. rodzinnego..To.właśnie. taka.praktyka.powoduje,. że.ciąża.przez.
niektóre.wychowanki.traktowana.jest.jako.swoista.„przepustka.na.wolność”.(Nie-
letnie.ciężarne.w.placówkach…)..

Założenia projektu pt. „Chcę być z Tobą MAMO!”

Fundacja.Po.Drugie. jest. organizacją. pozarządową.prowadzącą.działalność.
pożytku. publicznego.. Działa. od. 2011. r.. i. wpisuje. się. w. system. zapobiegania.
marginalizacji.i.wykluczeniu.społecznemu.wychowanków.placówek.resocjaliza-
cyjnych..Zasadnicza.działalność.koncentruje.się.na.problemach.readaptacji.spo-
łecznej.wychowanków. zakładów.wychowawczych. i.młodzieżowych. ośrodków.
wychowawczych.oraz.wsparciu.w.procesie.usamodzielniania.nieletnich,.którzy.
opuszczają.mury.instytucji.

Jednym.z.projektów.realizowanych.przez.Fundację.jest.kampania.„Chcę.być.
z.Tobą.MAMO”,.której.celem.jest dążenie.do.zmian.systemowych.w.organizacji.
pracy.placówek.resocjalizacyjnych.poprzez.utworzenie.przy.tych.instytucjach.od-
działów.dla.matek.z.dziećmi.(http://www.podrugie.pl)..Z.danych.zebranych.przez.
organizację.wynika,.że.każdego.roku.kilkadziesiąt.wychowanek.w.całej.Polsce.
zachodzi.w.ciążę..Punktem.wyjścia.dla.realizacji.projektu.jest.przekonanie.o.nie-
skuteczności.istniejących.rozwiązań.prawno-organizacyjnych.w.tym.zakresie..Jak.
już.wspomniano.wcześniej,.na.czas.porodu.nieletnie.są.zwalniane.na.krótki.czas,.
po.czym.wracają.do.instytucji,.lub.stosuje.się.wobec.nich.zmianę.środka.wycho-
wawczego..Taka.sytuacja.powoduje,.że.niektóre.z.nich.widzą.swoistą.„szansę”.
w.ciąży.i.traktują.ją.jako.sposób.na.uniknięcie.umieszczenia.w.zakładzie.popraw-
czym.czy.ośrodku.wychowawczym..

W.dramatycznej.sytuacji.pozostają. te.młode.kobiety,.które.nawiązały.więź.
emocjonalną.z.dzieckiem..W.zależności.od.sytuacji.jest.ono.umieszczane.w.ro-
dzinie. zastępczej. i. stanowi. ją. najczęściej. rodzina. pochodzenia. dziewczyny,. ta.
sama,. której. niewydolność.wychowawcza. i. dysfunkcjonalność. przyczyniła. się.
do. rozwoju. procesu. demoralizacji. nieletniej.. Najlepszym. rozwiązaniem. jest.
umieszczenie.nieletniej.z.jej.dzieckiem.w.placówce.opiekuńczo-wychowawczej.
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(np..domu.małego.dziecka),.jednakże.taka.sytuacja.należy.do.rzadkości.z.uwagi.
na.brak.miejsc.w.takich.instytucjach..Podobnym.rozwiązaniem.jest.umieszczenie.
nieletniej.i.jej.dziecka.w.domu.samotnej.matki..Oba.te.rozwiązania.są.wątpliwe.
pod.względem.skuteczności,.ponieważ.instytucje.te.nie.są.przygotowane.na.pracę.
resocjalizacyjną..W. rezultacie. przedwczesnej. ciąży. nieletniej. jej. proces. terapii.
i. resocjalizacji. zostaje.zaprzepaszczony. i.przerwany. (Nieletnie.ciężarne.w.pla-
cówkach…)..Ponadto.należy.wziąć.pod.uwagę. to,. że.do.placówek. resocjaliza-
cyjnych.są.również.kierowane.dziewczęta,.które.już.mają.dzieci..Izolacja.i.pobyt.
w.placówce.powodują,.że.zostają.z.nimi.rozdzielone..Opiekę.nad.dziećmi.spra-
wują.wówczas.często.rodziny.wychowanek.(dysfunkcyjne,.problemowe)..Zdarza.
się,.że.dzieci.trafiają.do.pogotowia.opiekuńczego.lub.do.domu.dziecka..

W. uzasadnieniu. projektu. Fundacji. Po.Drugie. znaleźć.można. szereg. argu-
mentów.przemawiających.na.korzyść.utworzenia.oddziałów.dla.matek.z.dziećmi.
przy.placówkach.resocjalizacyjnych.dla.dziewcząt,.m.in.:.budowanie.i.podtrzy-
mywanie.więzi.między.matką.i.dzieckiem,.wsparcie.w.procesie.osiągania.przez.
nią.dojrzałości.rodzicielskiej,.nauka.prawidłowych.zachowań.i.zdobycie.kompe-
tencji.rodzicielskich..Autorzy.projektu.podkreślają,.że.rozwiązania.takie.stworzą.
warunki.dla.kontynuacji.procesu.resocjalizacji,.edukacji.i.zdobycia.kwalifikacji.
zawodowych. niezbędnych. do. usamodzielnienia.. Ponadto. praca. z.wychowanką.
–.przedwczesną.matką.–.uchronić.może.jej.dziecko.przed.pogotowiem.opiekuń-
czym.czy.domem.dziecka.

Projekt.„Chcę.być.z.Tobą.MAMO!”. realizowany. jest.między. innymi.przy.
udziale.Fundacji.Stefana.Batorego.oraz.wspólnie.z.„Pedagogium”.Wyższą.Szko-
łą.Nauk.Społecznych.w.Warszawie..W.ramach.projektu.powołana.została.Rada.
Programowa.złożona.z.pracowników.naukowych.ośrodków.naukowych.(WSNS.
w.Warszawie,.UAM.w.Poznaniu,.UŁ).oraz.przedstawicieli.środowiska.zawodo-
wego.pedagogów.resocjalizacyjnych..Do.głównych.zadań.Rady.należy.opraco-
wanie.propozycji.rozwiązań.systemowych,.które.będą.służyć.nieletnim.matkom.
i.ich.dzieciom..Opracowaniu.projektu.zmian.towarzyszy.szereg.działań,.np..me-
dialnych,.mających.na. celu.uświadomienie.problemu,. debat. z. udziałem.przed-
stawicieli. środowisk.zawodowych. i. instytucji. składających.się.na.system.prze-
ciwdziałania.sieroctwu.społecznemu.dzieci.i.demoralizacji.młodzieży..Istotnym.
elementem.projektu.jest.próba.diagnozy.zjawiska.matek.–.wychowanek.placówek.
resocjalizacyjnych.i.nieletnich.ciężarnych..

Metoda i organizacja badań

Zaprezentowane. poniżej. dane. stanowią. fragment. doniesień. w. ramach. re-
alizowanych. w. ramach. projektu. badań. diagnostycznych. dotyczących. przed-
wczesnego.macierzyństwa.wychowanek.placówek.resocjalizacyjnych.w.Polsce..
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Wychowawcy.tych.placówek.to.liczna.rzesza.specjalistów,.których.opinie.i.do-
świadczenia. są. właściwie. nieobecne. w. dyskursie. prawno-społecznym. wokół.
zmian.systemu.profilaktyki.i.resocjalizacji.młodzieży.zdemoralizowanej..

Podstawową.formą.organizacyjną.pracy.z.wychowankami.w.placówce.re-
socjalizacyjnej. jest.grupa.wychowawcza..Opiekuje. się.nią. co.najmniej.dwóch.
wychowawców.i.to.oni.mają.największy.i.najczęstszy.kontakt.z.wychowanka-
mi.. Są. bezpośrednio. odpowiedzialni. za. realizację. indywidualnego. programu.
pracy.resocjalizacyjnej..Mają.też.do.czynienia.na.co.dzień.z.problemami,.jakie.
towarzyszą. zjawisku. przedwczesnego. rodzicielstwa. wychowanków. placówek.
resocjalizacyjnych.i.przejmują.na.siebie.główny.ciężar.oraz.znaczną.odpowie-
dzialność,. jaka.wiąże.się.z. rozwiązywaniem.problemów.towarzyszących. temu.
problemowi..Wydaje.się.więc.w.pełni.uzasadnione.zbadanie.ich.stosunku.wobec.
tego.zagadnienia,.ustalenie.ich.dominujących.trudności,.oczekiwań.oraz.opis.do-
świadczeń. związanych. z. problematyką,.wokół. której. realizowany. jest. projekt.
Fundacji.Po.Drugie2..

Zasadniczym. celem. badań. było. uzyskanie. opinii. pedagogów. resocjaliza-
cyjnych. na. temat. potrzeby. (lub. jej. braku). zmian. systemowych.w. odniesieniu.
do.młodocianych.ciężarnych.i.matek.–.wychowanek.młodzieżowych.ośrodków.
wychowawczych.i.zakładów.poprawczych.oraz.ukazanie.dotychczasowych.do-
świadczeń.zawodowych.z.nimi..Badania.miały.charakter.sondażu..Kwestiona-
riusz.ankiety.obejmował.dwa.obszary.–.doświadczeń.wychowawców.placówek.
resocjalizacyjnych.w.pracy.z.nieletnimi.w.ciąży.(problemów,.potrzeb,.przeko-
nań).oraz.opinii.o.projekcie.zmian.proponowanych.przez.Fundację.Po.Drugie..
Każdy.kwestionariusz.zawierał.krótki.zarys.idei.utworzenia.odrębnych.placówek.
resocjalizacyjnych.(lub.oddziałów.wychowawczych).dla.wychowanek.w.ciąży.
i.z.dziećmi..

Należy.zaznaczyć,.że.pierwsza.część.kwestionariusza.została.skonstruowana.
w.oparciu.o.wcześniej.przeprowadzone.badania.pilotażowe..Wywiady.przepro-
wadzono.w.okresie.września. i. października. 2012. r.. bezpośrednio. z. dyrektora-
mi.placówek.(w.pięciu.przypadkach.z.ich.zastępcami.lub.pedagogami)..Łącznie.
uzyskano.materiał. dotyczący. sytuacji. ciężarnych.wychowanek. z. 26. placówek..
Zasadniczym.celem.badań.było.poznanie.skali.zjawiska.ciężarnych.wychowanek.
oraz.strategii.działań.podejmowanych.przez.placówki.resocjalizacyjne.w.odnie-
sieniu.do.sytuacji.nieletniej.i. jej.przyszłego.macierzyństwa..Zagadnienia.objęte.
wywiadem.dotyczyły. liczby.ciężarnych.wychowanek.na.przestrzeni.minionych.
dwóch.lat,.trudności.towarzyszących.funkcjonowaniu.nieletnich.w.ramach.orga-
nizacyjnych.placówki.oraz.subiektywnie.postrzeganych.sukcesów.i.problemów.
–.ich.uwarunkowań,.a.także.istniejących.i.potencjalnych.rozwiązań.systemowych.

2.O.potrzebie.prowadzenia.podobnych.badań.i.potrzebie.wyrażania.opinii.środowiska.wycho-
wawców.świadczy.również.i.to,.że.badania.spotkały.się.z.ich.dużym.zainteresowaniem..Większość.
ze. 115.uzyskanych.kwestionariuszy.opatrzona.była. obszernymi.pisemnymi.komentarzami. bada-
nych,.stanowiącymi.cenne.refleksje,.dodatkowe.opinie.i.spostrzeżenia.
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dotyczących. problemów. związanych. z. przedwczesną. ciążą. i. macierzyństwem.
wychowanek..

Skonstruowany.o.tak.uzyskane.dane.kwestionariusz.dla.wychowawców.został.
wysłany.do.wszystkich.młodzieżowych.ośrodków.wychowawczych.i.zakładów.
poprawczych.dla.dziewcząt..W.rezultacie.uzyskano.dane.pochodzące.z.17.ośrod-
ków..Zakwalifikowany.materiał. pochodził. ostatecznie.od.115.wychowawców3..
Wśród.badanych.64%.stanowiły.kobiety..Badani.wychowawcy.posiadali.bogate.
doświadczenie.w.pracy.w.placówce.resocjalizacyjnej..Ci,.którzy.przepracowali.
6–10.lat.stanowili.35%.badanych,.aż.27%.pracowało.na.tym.stanowisku.więcej.
niż.15.lat..Tylko.6%.wychowawców.miało.staż.krótszy.niż.2.lata..

Dane.pochodziły.w.większości.od.wychowawców.pracujących.w.młodzieżo-
wych.ośrodkach.wychowawczych.(77%)..Mniej.więcej.połowa.placówek.resocja-
lizacyjnych.(54%).znajdowała.się.na.wsi..Informacje.te.wydają.się.o.tyle.istotne,.
że.ośrodki.ulokowane.w.małych.miejscowościach.pozostają.w.większej.izolacji.
od.zaplecza.medycznego.i.z.dala.od.infrastruktury.socjalno-opiekuńczej.(np..lo-
kalne.domy.samotnej.matki).

Doświadczenia wychowawców placówek 
resocjalizacyjnych w pracy z nieletnią ciężarną 

Niemal.wszyscy.badani.(98%).spotkali.się.w.swojej.pracy.z.nieletnimi.wy-
chowankami. w. ciąży.. Tak. więc. opinie. zebrane. od. wychowawców.w. zakresie.
przedwczesnego.macierzyństwa. nieletnich. były. formułowane. w. oparciu. o. ich.
dotychczasowe.doświadczenia.w.pracy. z. co. najmniej. kilkoma.wychowankami.
(82%),.a.nawet.kilkunastoma.(16%)..

Do.problemów,.z. jakimi.najczęściej.borykali.się.badani,.zaliczali.niefraso-
bliwość.wychowanek.w.ciąży,.„życzeniowość”.oraz.brak. realizmu.w.myśleniu.
o.przyszłości.(60%)..Dodatkowo,.ważnym.problemem.jest.instrumentalne.trakto-
wanie.ciąży.przez.wychowankę,.jej.roszczeniowość.i.domaganie.się.specjalnych.
przywilejów. (55%. wskazań).. Instrumentalne. traktowanie. ciąży. przejawiać. się.
może.między.innymi.stosowaniem.szantażu.emocjonalnego.wobec.otoczenia.(sy-
muluje bóle i złe samopoczucie jak tylko się od niej czegoś zacznie wymagać; skar-
ży się na złe samopoczucie, mimo że nie ma podstaw; groziła, że za brak przepust-
ki zrobi sobie krzywdę)..Brak.realizmu.w.myśleniu.o.przyszłości.oddają.najpełniej.
następujące.słowa.jednego.z.dyrektorów.zakładu.poprawczego:.wychowanki.cię-
żarne. cechuje. tzw. „magiczne myślenie”: urodzenie dziecka zmieni moje życie 
na lepsze.(Nieletnie.ciężarne.w.placówkach…)..Sytuacja taka powoduje poważne 
trudności w procesie przygotowania nieletniej do pełnienia roli matki po wyjściu 

3.Zwrotność.wszystkich.kwestionariuszy.ankiet.wyniosła.około.30%.
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z placówki. Jej koncentracji na dziecku nie towarzyszy aktywny udział w procesie 
usamodzielniania, w tym organizowania zaplecza socjalnego poza placówką. 

Tabela.1..Problemy.w.pracy.z.młodocianymi.ciężarnymi.wskazywane.przez.wychowawców
(N.=.113)

Wyszczególnienie %

Roszczeniowość.wychowanki,.domaganie.się.specjalnych.przywilejów 15
Instrumentalne.traktowanie.ciąży.przez.wychowankę40 40
Brak.akceptacji.ciąży,.działania.autodestrukcyjne. 12
Niefrasobliwość,.życzeniowość,.brak.realizmu.w.myśleniu.o.przyszłości 60
Problemy.z.rodziną.wychowanki.32% 32
Problemy.w.relacjach.pomiędzy.ciężarną.wychowanką.i.resztą.grupy 16
Depresja,.zaburzenia.emocjonalne. 11

.
Uwaga:.Dane.nie.„sumują.się”.do.100%;.badani.wskazywali.na.więcej.niż.jeden.problem..

3%.badanych.wskazało.dodatkowo.na.takie.trudności,.jak.bezmyślne pozba-
wienie nienarodzonego dziecka szans na zdrowy rozwój (palenie papierosów) 
oraz.problemy zdrowotne z utrzymaniem ciąży, częste pobyty w szpitalu.

Wychowawcy. wskazywali. również. na. pozytywne. zmiany. w. zachowaniu.
ciężarnych.wychowanek..39%.wychowawców.obserwowało.przemiany.wycho-
wanek.w.ciąży.„na.lepsze”.oraz.wzrost.ich.refleksyjności.nad.własnym.życiem.
(35%).i.poprawę.relacji.z.dorosłymi,.zwłaszcza.wychowawcami.(37%).

Tabela.2..Pozytywne.zmiany.obserwowane.przez.wychowawców.u.ciężarnych.wychowanek
(N.=.113)

Wyszczególnienie %

Zmiana.zachowania.wychowanki.w.ciąży.na.lepsze.39% 39
Wzrost.jej.aktywności.w.budowaniu.i.urealnianiu.planów.na.przyszłość.2 28
Wzrost.jej.poziomu.refleksyjności.nad.swoim.życiem.35% 35
Wzrost.jej.optymizmu,.radości.6% 6
Ujawnienie.się.nowych.cech,.jak.opiekuńczość,.troskliwość,.dbałość.o.relacje.
z.otoczeniem.itp. 26

Poprawa.relacji.z.dorosłymi.(np..wychowawcami).37 37
Poprawa.relacji.z.rodziną.11% 11

.
Uwaga:.Dane.nie.„sumują.się”.do.100%;.badani.wskazywali.na.więcej.niż.jeden.problem..

Ponadto.4%.wychowawców.wskazało.na.inne.pozytywne.zmiany.u.wycho-
wanek,. jak:. zmiana nawyków żywieniowych i higienicznych; wychowanki dążą 
do poprawy relacji z rodziną, jednak nieczęsto te rodziny są w jakikolwiek sposób 
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gotowe na wsparcie wychowanek (są to rodziny z problemami obarczone biedą 
w większości przypadków);.wychowanka bardziej wyciszona, w zawansowanej 
ciąży mniej agresywna. Odwołując.się.do.własnego.doświadczenia,. trzech.wy-
chowawców.stwierdziło.brak pozytywnych zmian oraz tylko na gorsze..

Badani.wyrażają.bardzo.pesymistyczny.pogląd.(71%),.że.ciąża.wychowan-
ki.stanowi.zaprzepaszczenie.szansy.na.jej.resocjalizację..Co.trzeci.wychowawca.
(35%).upatruje.w.tej.sytuacji.trudności.w.realizacji.bieżących.zadań.wychowaw-
czych.wobec. nieletniej,. a. 37%.wskazuje. na. poważne. problemy. organizacyjne.
w.pracy.w.ośrodku..Niektórzy.badani.(13%).zwracają.uwagę.na.nowe.problemy,.
jakie.stają.się.udziałem.pracy.z.nieletnią.ciężarną..Należą.do.nich.„problemy.w.ko-
munikacji”.z.rodziną.wychowanki.i.jej.zapleczem.„pozaplacówkowym”..Wartym.
odnotowania.jest.to,.że.aż.35%.wychowawców.upatruje.w.nieplanowanej,.przed-
wczesnej.ciąży.nieletniej.i.jej.macierzyństwie.nowe.szanse.resocjalizacyjne.

Stosunek wychowawców instytucji resocjalizacyjnych 
dla dziewcząt do projektu utworzenia wyspecjalizowa-
nej placówki dla nieletnich w ciąży i ich dzieci

Większość.wychowawców.(60%).jest.przekonana.co.do.tego,.że.wychowan-
ka.w.ciąży.powinna.znajdować.się.w.odpowiednio.wyspecjalizowanym.ośrodku.
resocjalizacyjnym.(40%).lub.grupie.wychowawczej.(20%)..Jednakże.aż.co.trzeci.
wychowawca.(36%).jest.zdania,.że.powinna.zostać.z.resztą.wychowanek.w.gru-
pie..Oznacza.to,.że.mimo.większości.zwolenników.zmian,.znaczna.część.pedago-
gów.resocjalizacyjnych.jest.przeciwna.tworzeniu.osobnych.miejsc.pracy.z.takimi.
wychowankami..Aż.24%.przeciwników.wyraża.obawę,.że.będzie.to.kolejna.insty-
tucja,.która.nie.zmieni.sytuacji.wychowanki.(16%),.sztuczny.twór.instytucjonalny.
(24%),.a.pewna.część.badanych.określa.to.nawet.mianem.„eksperymentu.pedago-
gicznego.z.góry.skazanego.na.porażkę”.(7%).

Wskazanie.przez.wychowawców.„innych.możliwości”.sytuuje.ich.w.grupie.
przeciwników.tworzenia.osobnych.placówek.resocjalizacyjnych..Wśród.wymie-
nianych.przez.badanych.„rozwiązań”.znalazły.się.bowiem.te,.które.aktualnie.znaj-
dują.zastosowanie.w.placówkach..Jest.nimi.skierowanie.do.domu.dziecka.nielet-
niej.z.dzieckiem.lub/i.ciężarnej.wychowanki.(9%),.powrót.do.domu.rodzinnego.
(12%),.umieszczenie. jej.w.specjalistycznym.ośrodku,.„aby.zabezpieczona.była.
np..całodobowa.opieka.lekarska”,.czy.ośrodku.dla.ciężarnych.i.ich.dzieci.(7%)..
Wychowawcy.podkreślali.również,.że.„nie.ma.sytuacji.optymalnej”.(6%),.a.„jeśli.
ma.17.lat.należy.zezwolić.na.pobyt.w.domu”.(3%)..

Uwagę.zwraca.to,.że.ponad.połowa.wychowawców.w.utworzeniu.odrębnych.
placówek. resocjalizacyjnych. dla. nieletnich.w. ciąży. i. ich. dzieci. upatruje. szans.
dla.lepszej.pracy.z.wychowanką,.zwłaszcza.w.zakresie.jej.readaptacji.społecznej.
(52%),.a.40%.określa.takie.zmiany.jako.możliwość.poszerzenia.zakresu.działań.
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wychowawczych. i. rozwój. praktyki. resocjalizacyjnej.. Jednocześnie. jednak,. aż.
co. piąty.wychowawca. (22%). nie.wyraziłby. zgody,. gdyby. zaproponowano.mu.
pracę.w.takim.miejscu.i.z.takimi.wychowankami..43%.ogółu.badanych.rozważa-
łoby.podjęcie.takiej.decyzji.lub.podjęłoby.ją.„tylko.w.ostateczności”,.natomiast.
tylko.co.trzeci.(35%).zgodziłby.się.na.nią.bez.wahania..

Wśród.wychowawców,.którzy.bez.wahania.podjęliby.się.takiej.pracy.domi-
nowały.kobiety.(77%)..Szczególnie.ciekawy.jest.natomiast.rozkład.poszczegól-
nych. odpowiedzi. ze.względu. na. staż. pracy..Na. poziomie. analizy. procentowej.
zaobserwowano.bowiem,.że.deklaracje.do.podjęcia.pracy.w.wyspecjalizowanych.
ośrodkach.lub.grupach.wychowawczych.dla.dziewcząt.w.ciąży.o.wiele.częściej.
składali. pedagodzy. z. najdłuższym. stażem. pracy. (powyżej. 10. lat). (67%)..Naj-
młodsi.wiekowo.i.posiadający.najkrótszy.staż.(poniżej.2.lat).wyrażali.sprzeciw.
wobec.(potencjalnej).propozycji.pracy.w.takim.miejscu.(88%)..

W.jaki.sposób.ci,.którzy.nie.widzą.możliwości.pracy.w.ośrodkach.resocjali-
zacyjnych.z.przeznaczeniem.dla.dziewcząt.w.ciąży.i.ich.dziećmi.oraz.ci,.którzy.
wahaliby.się.przy.podjęciu.takiej.decyzji,.argumentowali.swój.sprzeciw?.Bada-
ni.wskazywali.na.wiele.przyczyn.swojej.niechęci.czy.niemożności.podjęcia.ta-
kiej.pracy..Dominowały.dwa.argumenty:.lęk.przed.wysoką.odpowiedzialnością.
oraz.przekonanie,.że.nie.posiadają.odpowiednich.kompetencji.do.pracy.z.wycho-
wanką.w.ciąży.i.małym.dzieckiem.

Tabela.3..Argumenty.wychowawców.przeciwnych.pracy.w.wyspecjalizowanych.placówkach.
dla.ciężarnych.nieletnich.i.ich.dzieci.(N.=.65)

Wyszczególnienie %

Nie.mam.odpowiednich.kompetencji.do.pracy.z.wychowanką.i.jej.małym.dzieckiem 22

Obawiam.się.nadmiaru.czynności.stricte.opiekuńczych 13

Obawiam.się.nieznanych,.specyficznych.problemów.wychowawczych 5

Wiąże.się.z.tym.wysoka.odpowiedzialność 20

Obawiam.się.niejasnego.podziału.obowiązków.pracowników.(zakres.odpowiedzialności) 8

Obawiam.się.dodatkowych.trudności.związanych.z.procesem.usamodzielnienia.wycho-
wanki 3

Jawi.się.konieczność.większego.angażowania.i.współpracy.ze.środowiskiem.pozainsty-
tucjonalnym 4

Uważam,.że.istniejące.rozwiązania.w.zakresie.ciężarnych.wychowanek.i.ich.dzieci.są.
wystarczające 11

Inne 14

Wśród. innych. powodów,. na. jakie. wskazywali. badani. (14%),. znalazły. się.
wyraźne.odniesienia.do.problemów.wynikających.z.fizjologii.ciąży.(np..powsta-
nie ewentualnych problemów z ciążą; zabezpieczenie pod kątem medycznym; 
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uważam, że powinnam być dodatkowo przeszkolona w tematyce ciąż, zwłaszcza 
patologicznych),.troski.o.dobry.rozwój.małego.dziecka.(np..po urodzeniu dziecka, 
jeśli jest taka możliwość powinny przebywać w środowisku najbardziej zbliżo-
nym do rodzinnego),.a.także.odwoływanie.się.do.swoich.zainteresowań.zawodo-
wych.i.kwalifikacji.(np..nie planowałem pracować z małymi dziećmi; nie jestem 
od niańczenia małych dzieci). 

Zdecydowana.większość.wychowawców,.którzy.nie.baliby.się.podjąć.takiej.
pracy.uważa,.że.mieliby.dzięki.temu.możliwość.większej.indywidualizacji.pracy.
wychowawczo-resocjalizacyjnej.(82%),.a.ponad.połowa.pedagogów.resocjaliza-
cyjnych.upatrywałaby.w.tym.wyzwanie.pedagogiczne.(60%)..

Tabela.4..Argumenty.wychowawców,.którzy.przyjęliby.pracę.w.ośrodkach.resocjalizacyjnych.
dla.dziewcząt.w.ciąży.i.ich.dzieci.(N.=.35)

Wyszczególnienie %

Możliwa.byłaby.większa.indywidualizacja.pracy.wychowawczo-resocjalizacyjnej. 82

Możliwa.byłaby.moja.większa.inicjatywność,.pole.do.działania. 20

Stanowiłoby.to.dla.mnie.wyzwanie.pedagogiczne 60

Wierzę,.że.w.systemie.resocjalizacji.potrzebne.są.zmiany. 49

Inne.(mam.wykształcenie,.które.przygotowało.mnie.do.takich.sytuacji) 2

Uwaga:.Dane.nie.„sumują.się”.do.100%;.niektórzy.badani.wskazywali.na.więcej.niż. jeden.
argument.

W.kontekście.rozważań.dotyczących.pracy.w.ośrodkach.z.nieletnimi.w.ciąży.
i.ich.dziećmi.ciekawe.wyniki.badań.uzyskano.w.zakresie.określania.przez.wycho-
wawców.obszaru.i.zakresu.działań.zawodowych.pedagogów.resocjalizacyjnych..
Z.badań.wynika,.że.tylko.16%.pedagogów.byłoby.w.stanie.przekroczyć.tradycyj-
nie.zarysowany.kwalifikacjami.obszar.swojej.aktywności.zawodowej..Co.piąty.
badany.wychowawca.wyraził.opinię,.że.pedagog.resocjalizacyjny.nie.jest.przygo-
towany.do.pracy.z.wychowankami.w.ciąży.i.z.dziećmi;.to.wykracza.poza.zakres.
jego.kompetencji.i.kwalifikacji..40%.ogółu.badanych.jest.przekonana.co.do.tego,.
że. pedagog. resocjalizacyjny. powinien. pracować. z. osobami. „w. każdym.wieku.
i.z.różnym.problemem”..

Interesującego. materiału. dostarczyły. dane. pochodzące. z. ostatniej. części.
kwestionariusza,.w.którym.wychowawcy.poproszeni.zostali.o.wyrażenie.opinii.
na.temat.szans.i.zagrożeń.związanych.z.potencjalnymi.zmianami.polegającymi.
na.utworzeniu.osobnych.miejsc.(placówek.resocjalizacyjnych,.oddziałów.wycho-
wawczych).przeznaczonych.dla.młodocianych.ciężarnych.i.z.dziećmi..Uzyskano.
bardzo.bogaty.i.zróżnicowany.treściowo.materiał,.w.którym.zaznaczyły.się.różne.
kategorie.opinii.
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Najsilniej.zaznaczył. się.wątek.odpowiedzialności wychowawców.w.sytu-
acji.opieki.nad.nieletnią,.jej.ciążą.i.małym.dzieckiem4:.

[...] najbardziej obawiam się, że wszystkimi problemami zostanie obarczony 
wychowawca, bo zabraknie pieniędzy na przygotowanie odpowiedniego zaplecza. 
Dziewczęta ciężarne powinny być objęte odpowiednim programem przygotowują-
cym je do roli matki, opieką psychologa i całodobową opieką medyczną.

[...] wychowawcy boją się nowinek, oraz zwiększa się odpowiedzialność do-
datkowo o dziecko, a wiadomo, że wychowanki są różne i różne pomysły strzelają 
im do głowy [...]

[...] być może związane jest to z obawą o zwiększone obowiązki, mniejszym 
przygotowaniem w zakresie pomocy medycznej prowadzenia ciąży.

[...] ponieważ jest to innowacja, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
[...] pracownicy placówek resocjalizacyjnych nie tyle obawiają się pracy 

z ciężarnymi wychowankami, co opieki nad ich dziećmi. Odpowiedzialność nad 
niemowlętami i ich zdrowym rozwojem skłania do rozważnego, głębokiego zasta-
nowienia. Wychowanka z niemowlakiem wymaga stałego monitoringu, zdarza-
ją się wychowanki niepełnosprawne intelektualnie lub labilne emocjonalnie.

[...] brak uregulowań w związku z zakresem odpowiedzialności pracujących 
tam pedagogów.Niejasność oczekiwań względem pracy wychowawcy, niejasny 
zakres odpowiedzialności. 

Badani.odwoływali.się.do.swoich.kompetencji i kwalifikacji,.które.ich.zda-
niem.nie.są.wystarczające.do.pracy.w.takich.placówkach..

[...] trudno, żeby mężczyźni mieli pracować z małymi dziećmi.
[...] gdybym chciała pracować z małymi dziećmi, to bym nie kończyła reso-

cjalizacji.
Sytuowali.również.problemy.w.sferze.odpowiedzialności medycznej..
[...] brak przygotowania do pracy z ciężarnymi. Jedna osoba na zmianie nie 

daje poczucia bezpieczeństwa. Brak specjalistycznej opieki medycznej.
[...] praca z wychowankami w ciąży a następnie młodymi matkami jawi się 

jako bardzo odpowiedzialna, obciążająca psychicznie i fizycznie. Zespół opie-
kuńczo-wychowawczy powinien składać się z wielodyscyplinarnych specjalistów 
włącznie z pediatrą.

W.kolejnej.grupie.wypowiedzi.zaznaczył.się.wyraźnie.brak wiary w efek-
tywność zmian systemowych.

[...] gdyż jest to kolejny chory pomysł.
[...] strata pieniędzy, tworzenie tworu, który nie zmieni sytuacji wychowanki.
[...] każda zmiana zwykle prowadzi do gorszych rozwiązań. Powinno się dać 

więcej możliwości do indywidualnego traktowania przypadków.
[...] ponieważ będzie to kolejny eksperyment, który po kilku latach się nie 

sprawdzi, przyniesie więcej szkód niż pożytku.

4.Zachowano.oryginalną.pisownię.wypowiedzi.badanych..
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Ponadto.badanym.towarzyszyło.przekonanie.o.znacznych nakładach finan-
sowych.potencjalnych.zmian,.niewspółmiernie.wysokich.w.stosunku.do.poten-
cjalnych.efektów..

Każda zmiana wymaga nakładów finansowych, a tych zazwyczaj brak.
Placówki są niedofinansowane, lepiej dać pieniądze placówkom i sobie same 

z tym poradzą.
Takie fanaberie mogą być bardzo kosztowne (zatrudnienie opieki medycznej 

itp.).
W.końcu.wskazywano. na.konsekwencje wychowawcze. tworzenia. odręb-

nych.miejsc.pracy.dla.nieletnich.w.ciąży.i.ich.dzieci..
[...] uważam, że nie trzeba tworzyć nowych instytucji dla ciężarnych nielet-

nich ponieważ one doskonale odnajdują się w grupie z pozostałymi wychowanka-
mi, a taka odrębność może wpływać na nie depresyjnie.

[...] przypuszczam, że z uwagi na to, aby ciężarne wychowanki nie były wy-
łącznie pod „kloszem”, aby umiały zachować się w każdych warunkach a nie tyl-
ko były pod ciągłą opieką, żeby ktoś za nie myślał i dawał i kierował ich całe życie.

Izolacja od grupy nie jest dobrym pomysłem.
Niektórzy.minimalizowali  problem  i  skalę  przedwczesnego macierzyń-

stwa.wychowanek.placówek.resocjalizacyjnych..
[...] niewielka populacja (w stosunku do wszystkich przebywających w pla-

cówkach resocjalizacyjnych) osób, których dotyczy ten problem, nie ma sensu nic 
zmieniać.

[...] nie można przewidzieć np. ile miejsc potrzeba.
[...] kolejne zmiany dotyczące nieważnych rzeczy. Może lepiej się zająć tym, 

że nie ma wychowanków w placówkach?
Będą to ośrodki, gdzie może być problem organizacyjny z brakiem takich nie-

letnich.
Pewna.część.badanych.usprawiedliwiała.sprzeciw.swoich.kolegów.i.koleża-

nek.wobec.tworzenia.odrębnych,.wyspecjalizowanych.miejsc.pracy.z.nieletnimi.
matkami.oraz.wskazywała.na.problemy,.jakie.mogą.być.konsekwencją.takiej.nie-
chęci,.zarówno.w.kontekście.bieżącej.pracy.z.wychowanką,.jak.i.w.przebiegu.jej.
usamodzielnienia:.

Wychowawcy obawiają się zamykania placówek, w których obecnie pracują, 
zmniejszenia w nich stanów liczebnych, a tym samym utraty pracy.

[...] w przypadku braku akceptacji przez ciężarną odrębnego ośrodka lub 
grupy, braku akceptacji nowych opiekunów tworzy się nowy obszar problemów.

[...] stanowi to wyzwanie dla pracowników, wymaga od nich podejmowania 
działań wykraczających poza tradycyjne działania.

Wychowanka będzie z dala od swojego środowiska rodzinnego, co utrudni 
działania na rzecz readaptacji.

[...] oderwania od trudów rzeczywistości, realizmu życia poza placówką, za-
tracenia samodzielności i zaradności życiowej.
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[...] odizolowania tych wychowanek oraz nienaturalnych warunków.
Warto.dodać,.że.liczna.grupa.badanych.dzieliła.się.pozytywnymi.refleksjami.

na. temat.wprowadzenia.wyspecjalizowanych.ośrodków.dla. nieletnich.w. ciąży,.
np..[...] osobiście oceniam iż takie zmiany przyniosą więcej korzyści aczkolwiek 
także nowe wyzwanie; [...] wszystko zależy od człowieka i jego chęci rozwoju. 

Pozytywnie.nastawieni.do.projektu.zmian.wychowawcy.wyrażają.optymizm.
„resocjalizacyjny”.oraz.korzyści.wychowawcze..

[...] utworzenie takich ośrodków dałoby szansę dziewczynom na realizację 
obowiązku szkolnego, przy jednoczesnym pogodzeniu macierzyństwa. Ponad-
to pozwoliłyby takie ośrodki na przygotowanie wychowanek do dorosłego życia 
w sposób bardziej profesjonalny.

[...] dziewczynka może kontynuować naukę w ośrodku – nadal realizowane 
jest postępowanie sądu o placówce. Można monitorować jej zachowanie i opiekę 
nad dzieckiem, uczyć miłości do dziecka, czego często sama nie doświadczyła 
od swoich rodziców, do których z dzieckiem musi wrócić.

[...] stabilizacja dla młodych matek.
[...] myślę, że dziewczęta mogłyby mieć dobry wpływ na siebie, mogłyby wy-

korzystać swoje doświadczenia i dzielić się nimi. Uważam, że indywidualizacja 
nieletniej mamy jest bezcenna.

Mniejsza.liczba.badanych.wyrażała.w.końcowych.refleksjach.wyraźny.sprze-
ciw.w.postaci.następujących.wypowiedzi:

Należy.w.pełni.wykorzystywać.dostępne.placówki.i.mechanizmy.działania,.
a.nie.tworzyć.kolejne.

[...].niosą ze sobą wiele trudności organizacyjnych.
[...].ponieważ każdy przypadek ciężarnej wychowanki jest inny od pozosta-

łych i może być niezwykle trudno stworzyć coś wspólnego dla tychże dziewcząt.
[...].wychowanki ciężarne nie powinny być odizolowane, powinny przeby-

wać w dotychczasowych warunkach, a jeśli to możliwe jak najszybciej przebywać 
w warunkach wolnościowych art. 90 lub warunkowe zwolnienie.

[...]. uważam za nonsens tworzenie kolejnych tworów instytucjonalnych 
(skąd na to środki finansowe?). Wychowanki ciężarne doskonale funkcjonują 
w grupach z pozostałymi wychowankami, od których dostają dodatkowe wspar-
cie i motywację.

Wypowiedziom. towarzyszyły. obawy. o. „nowe. problemy”,. jakie. mogą. się.
pojawiać.wraz.z.takimi.ośrodkami.(np..myślę, że zbyt dogodne warunki dla wy-
chowanek, które będą pod bardzo dobrą opieką i nadzorem nad zajmowaniem się 
dziećmi może wpłynąć na powstanie „mody” na bycie w ciąży)..

Wielu. wychowawców. wyraża. troskę. o. problemy. społeczne. towarzyszące.
nowej.praktyce.postępowania.z.nieletnimi.ciężarnymi.(jeszcze większe odizolo-
wanie ciężarnych nieletnich, klasyfikowanie ze względu ciąży/posiadania dzie-
ci).oraz.trudności.pracy.z.wychowankami.(obawiam się, że niestety wychowanki 
mogą być bardzo roszczeniowe i mało samodzielne; obawiam się, że powstanie 
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nowych ośrodków może zapoczątkować modę na ciążę. Jednocześnie świadomość, 
że nieletnia w ciąży pozostaje w placówce może spowodować, że sama ciąża nie 
będzie szansą na opuszczenie ośrodka).

O. ile. przeciwników. cechuje. postawa. zachowawcza. (nie oczekuję takich 
zmian. Uważam, że dotychczasowe rozwiązania są wystarczające),. brak.wiary.
w.realne.zmiany.(Nowe ośrodki nie będą (?!) miały większych możliwości usa-
modzielnienia matek z dziećmi (brak rozwiązań systemowych).oraz.przekonanie.
o. nieuchronności. problemów. (Na pewno będą uciekać i zostawić nam dzieci),.
o.tyle.zwolenników.projektu.charakteryzuje.otwartość.na.zmiany.i.nadzieja.na.ich.
efektywność.(Nie mam obaw. Może warto spróbować i zobaczyć jak to zadziała 
i na ile będzie skuteczne i potrzebne ciężarnym wychowankom. [...] nie mam ta-
kich obaw. Szansę dla młodych matek na zrozumienie macierzyństwa, nabycie 
umiejętności opiekowania się dzieckiem).

Szczegółowa.analiza.materiału.pozwoliła.wyłonić.pewne.elementy.zależno-
ści..Na.podstawie.analizy.procentowej.poszczególnych,.skategoryzowanych.po-
wyżej. grup.wypowiedzi.można. stwierdzić,. że. autorami.wypowiedzi.mających.
charakter.zdecydowanego.sprzeciwu.wobec.idei.tworzenia.wyspecjalizowanych.
ośrodków.resocjalizacyjnych.dla.nieletnich.w.ciąży.i.ich.dzieci.są.częściej.wycho-
wawcy.zakładów.poprawczych.niż.młodzieżowych.ośrodków.wychowawczych.
(odpowiednio:.88%.i.26%),.mężczyźni.niż.kobiety.(63%.i.27%),.wychowawcy.
z.relatywnie.krótkim.stażem.pracy.–.poniżej.6.lat.(77%)..

***

Projekt.tworzenia.specjalistycznych.ośrodków.resocjalizacyjnych.dla.nie-
letnich. w. ciąży. i. z. dziećmi. podzielił. środowisko. wychowawców. na. grupy.
zwolenników. i. przeciwników..Wychowawcy. są. świadomi. ograniczeń,. a. na-
wet.zaprzepaszczenia.szans.resocjalizacji.nieletniej.z.problemem.przedwcze-
snego. macierzyństwa,. wyrażają. gotowość. pracy. z. wychowankami. w. ciąży.
i.z.dziećmi,.jednocześnie.jednak.z.dużą.rezerwą.odnoszą.się.do.idei.osobnych.
placówek,.w. których. proces. ten.miałby. szanse. na. kontynuację.. Szczególną.
uwagę.zwraca. to,.że.przeciwnikami.projektu.są.wychowawcy.zakładów.po-
prawczych..

Wyrażają.oni.bardziej.negatywne.opinie,.które.prawdopodobnie.są.uwarun-
kowane.kilkoma.czynnikami..Przede.wszystkim,.w.przeważającej.większości,.
wychowawcami.w.zakładach.poprawczych.–.także.dla.dziewcząt.–.są.mężczyź-
ni.i.to.oni.nie.deklarują.zgody.na.(potencjalną).pracę.w.ośrodkach.dla.nieletnich.
w.ciąży.i.z.małymi.dziećmi..Negatywne.opinie.dotyczące.zachowania.nieletnich.
ciężarnych.oraz.antycypowanie.problemów,.jakie.będą.udziałem.pracy.wycho-
wawczej.w. takim.ośrodku.być.może. jest. także.uwarunkowane. tym,. że.w.za-
kładzie. poprawczym. spotykają. się. z. nieco. innymi. zachowaniami. i. bardziej.
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zaawansowanymi. przejawami. demoralizacji. wychowanków. niż. ich. koledzy.
pracujący. w. młodzieżowych. ośrodkach. wychowawczych.. Klimat. społeczno-
-wychowawczy. zakładów. poprawczych. niewątpliwie. różni. się. także. od. tego,.
jaki.panuje.w.ośrodkach.wychowawczych.dla.młodzieży..Proces.resocjalizacji.
podporządkowany.jest. tu.„rygorystycznym”.obwarowaniom.prawnym.i.w.od-
różnieniu.od.ośrodków.wychowawczych.są.to.instytucje.wychowania.i.resocja-
lizacji.w.warunkach.izolacji.społecznej.sensu stricte..Ponadto.uwagę.krytyczną.
zwraca.to,.że.wielu.wypowiedziom.badanych.towarzyszył.lęk.o.swoje.stanowi-
sko.pracy.wyrażający.się.na.przykład.troską.o.brak.wychowanków.w.placówce.
(najbardziej.ilustratywną.wypowiedzią.w.tym.przypadku.jest.prezentowana.już.
wcześniej.następująca.opinia.badanego:.[...] kolejne zmiany dotyczące nieważ-
nych rzeczy. Może lepiej się zająć tym, że nie ma wychowanków w placówkach?)..
Wypowiedź.ta.jest.bardzo.szkodliwa.z.punktu.widzenia.najnowszych.tendencji.
w. pedagogice. resocjalizacyjnej,. zorientowanych. na.wzmacnianie. systemu. re-
socjalizacji.w. środowisku. otwartym. i. dążenie. do.minimalizowania. znaczenia.
wychowania. w. warunkach. izolacji. społecznej.. Taka. postawa. wychowawców.
stanowi.potwierdzenie.dla.stanowiska.M..Konopczyńskiego.(2007,.2009),.który.
wyraża.niepokój.o.to,.że.polskie.placówki.resocjalizacyjne.nastawione.są.raczej.
na.proces.przystosowania.nieletniego.do.warunków.placówki,.nauki.pełnienia.
roli.wychowanka.z.niekorzyścią.dla.jego.procesu.readaptacji.społecznej..

Pomimo.naukowej.krytyki.istniejącego.systemu.przeciwdziałania.demora-
lizacji. i. przestępczości.młodzieży.w.praktyce. resocjalizacyjnej.wciąż. najbar-
dziej. rozpowszechniony. jest. system. dyscyplinarno-izolacyjny. i. progresywny,.
w.którym.preferuje.się.terapię.behawioralną.w.warunkach.izolacji.społecznej,.
zorientowaną.na.korekcję.zaburzonych.zachowań.(Konopczyński,.2009;.Urban,.
2010)..We. współczesnym. podejściu. do. problematyki. resocjalizacji. młodzie-
ży. podnosi. się. przede. wszystkim. konieczność. przygotowania. wychowanka.
do.funkcjonowania.poza.placówką.już.od.pierwszych.dni.pobytu.w.instytucji,.
a.więc.kreowania.jego.przyszłości.zamiast.koncentrowania.się.na.korekcji.za-
chowań.obliczonych.w.głównej.mierze.na.poprawną.adaptację.do.funkcjono-
wania.w.murach.instytucji.resocjalizacyjnej.(Konopczyński,.2007;.2009)..Wy-
rażanie.niechęci.przez.badanych.wychowawców.wobec.zmian.i.akcentowanie.
funkcjonalności. istniejących. rozwiązań. systemowych. można. traktować. jako.
swoisty.dowód.na.to,.że.są.zwolennikami.status quo.instytucji.resocjalizacyj-
nych.w.ogóle..

Mimo.przeobrażeń.ról.i.oczekiwań.co.do.zadań.społecznych.kobiety.i.męż-
czyzny.w.rodzinie,.główny.ciężar.odpowiedzialności.za.opiekę.nad.małym.dziec-
kiem.wciąż.przypada.kobiecie..To.ona. również,. dorosła. lub.nastolatka,. ponosi.
bezpośrednie.konsekwencje.swoich.zachowań.seksualnych.i.nieplanowanej. lub.
przedwczesnej.ciąży..Można.zaryzykować.stwierdzenie,.że.w.odniesieniu.do.nie-
letnich.ciężarnych.i.posiadających.małe.dzieci.mamy.do.czynienia.z.„podwójną.
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dewiacją”.(Szczepanik,.2009b;.por..Lloyd,.1995)..Przedwczesne.macierzyństwo.
tych.wychowanek.budzi.bowiem.negatywne.odczucia. społeczne..Zdemoralizo-
wana.ciężarna.–.potencjalna.matka,.która. traktuje. rodzicielstwo. jedynie. instru-
mentalnie.i.egoistycznie,.nie.przykłada.do.niego.wagi,.a.nawet.wykazuje.niechęć.
do.sytuacji.ciąży,.płodu.i.siebie.samej,.łamie.pewien.nieformalny.kontrakt.doty-
czący.płci..W.świadomości.społecznej.kobieta.pozostająca.w.ciąży.kojarzona.jest.
z.zupełnie.innymi.zachowaniami..Stereotypowy.obraz.„młodej.mamy”.nacecho-
wany. jest.pozytywnymi.odczuciami. i.wyraża. się. stanowiskiem.o.nadrzędności.
macierzyństwa.wobec.innych.celów..

Przekonania.takie.mają.swoje.odniesienie.do.praktyki.wychowawczej..Ba-
dania.dowodzą.bowiem,. że. istnieje. tendencja.do. stereotypizacji. procesu. reso-
cjalizacji,. która.między. innymi.wyraża. się.w. dominacji. realizowanych. celów.
humanistycznych. (zorientowanych. na. pomoc. innym,. poświęcaniu. własnego.
dobra. i.wygody. na. rzecz. innych).w. odniesieniu. do. dziewcząt. i. ipsocentrycz-
nych. (skupiających.uwagę.na. samorealizacji. i.osiąganiu.własnego.dobra).wo-
bec.chłopców..Swoistą.miarą.powodzenia.resocjalizacyjnego.jest.wyposażenie.
wychowanków. w. kompetencje. zawodowe. i. obywatelskie,. natomiast. wycho-
wanki.w. umiejętności. pozwalające. na. założenie. rodziny. i.wychowanie. dzieci.
(Szczepanik,. 2009a).. Stąd. pożądane. i. rozwijane. są. inne. cechy. i. właściwości.
społeczne.nieletnich.dziewcząt.i.chłopców..Podobne.tendencje.mogą.w.konse-
kwencji.powodować,.że.kiedy.wychowanka.placówki.resocjalizacyjnej.zachodzi.
w. ciążę,. całkowite. zaniechanie. realizacji. celów. ipsocentrycznych.w.odniesie-
niu. do. niej. stać. się.może. zupełnie. „uprawnione”..W.obliczu. przedwczesnego.
macierzyństwa.główna.uwaga.koncentrować.się.raczej.będzie.na.organizowaniu.
przestrzeni.sprzyjającej.„byciu.matką”,.przy.jednoczesnym.zaniedbaniu.działań.
zwiększających.szanse.nieletniej.na.zdobycie.kompetencji.społecznych.i.kwali-
fikacji.zawodowych,.pozwalających.jej.na.samodzielne.funkcjonowanie..Szansą.
dla. zminimalizowania.podobnych.zagrożeń.może.być. specyficzna.organizacja.
pracy.w.ośrodkach.resocjalizacyjnych.przeznaczonych.dla.nieletnich.ciężarnych.
i.z.dziećmi..

Idea. tworzenia. odrębnych,. specjalizujących. się. w. resocjalizacji. nieletnich.
ciężarnych,.placówek.nie.jest.pozbawiona.wad.i.może.budzić.wiele.wątpliwości.
i.krytycznych.uwag..Jednakże.brak.systemowych.rozwiązań.prowadzi.do.koniecz-
ności.podejmowania.indywidualnych.decyzji.na.poziomie.danej.placówki.i.w.od-
niesieniu.do.często.(nie)istniejącej.infrastruktury.lokalnej.w.zakresie.społecznego.
systemu.wsparcia.nieletnich.matek..Istniejące.ośrodki,.do.których.kierowane.są.te.
dziewczęta,.nie.są.w.pełni.przygotowane.na.spełnianie.zadań.resocjalizacyjnych.
i.zaspokajanie.specyficznych.potrzeb.nieletniej.z.uwagi.na.jej.problemy.wycho-
wawcze.i.społeczne..Umieszczenie.ciężarnej.wychowanki.zakładu.poprawczego.
w.domu. samotnej.matki. lub.w.domu.małego.dziecka.generuje. szereg.nowych.
problemów. na. poziomie. tych. instytucji. i. procesu. readaptacji. społecznej. byłej.
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wychowanki. placówki. resocjalizacyjnej..Młoda. kobieta. z. dnia. na. dzień. zmie-
nia.status.formalno-społeczny..Z.nieprzystosowanej.społecznie.nastolatki.objętej.
wsparciem. systemu. przeciwdziałania. demoralizacji. i. przestępczości.młodzieży.
zmienia.się.w.samotną.matkę.–.podopieczną.systemu.pomocy.społecznej..Owo.
przedefiniowanie.społeczne.i.zmiana.statusu.formalno-prawnego.nie.powoduje,.
że.problemy.związane.z.nieprzystosowaniem.społecznym.i.te,.które.doprowadzi-
ły.nieletnią.do.placówki.resocjalizacyjnej.znikną.wraz.z.pojawieniem.się.dziecka.
i.podjęciem.przez.nią.roli.społecznej.matki..

Również.inne,.często.w.praktyce.stosowane.rozwiązania.budzą.wiele.kon-
trowersji,.a.nawet.–.można.zaryzykować.stwierdzenie,.że.stają.sie.dowodem.nie-
wydolności. i.swoistej.dwulicowości.systemu.zapobiegania.demoralizacji.dzieci.
i.młodzieży..Umieszczenie.dziecka.nieletniej.wychowanki.w.rodzinie.zastępczej,.
która.jest.jej.rodziną.pochodzenia,.oznacza,.że.będzie.ono.wzrastać.w.tym.samym.
środowisku. wychowawczym,. które. nierzadko. stanowiło. zasadniczą. przyczynę.
procesu.wykolejenia.społecznego.jego.młodocianej.matki..
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Antyspołeczne zaburzenia osobowości 
a skuteczność oddziaływań terapeutycznych 
i resocjalizacyjnych

Streszczenie

Antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.należą.do.tej.kategorii.dysfunkcji.psychicznych.czło-
wieka,. które. skutkują. jego. nieprawidłowym. zachowaniem,. niejednokrotnie. utrudniającym. lub.
wręcz.uniemożliwiającym.przystosowanie.do.środowiska.społecznego..Na.gruncie.oddziaływań.re-
socjalizacyjnych.oraz.psychoterapeutycznych.jednostki.dotknięte.tego.typu.zaburzeniem.stanowią.
grupę.wyjątkowo.trudną.i.skomplikowaną..Niniejszy.artykuł.ma.na.celu.zaprezentowanie.zarówno.
polskich,.jak.i.zagranicznych.poglądów.na.temat.skuteczności.psychoterapii.i.resocjalizacji.jedno-
stek.antyspołecznych..Stanowi.on.tym.samym.charakterystykę.funkcjonowania.psychospołecznego.
opisywanej.tu.grupy.osób.oraz.prezentuje.przegląd.współczesnych.badań.odnoszących.się.do.efek-
tywności.procesu.resocjalizacji.w.ich.zakresie.

Słowa kluczowe: antyspołeczne.zaburzenia.osobowości,.psychopatia,. terapia.psychoanalityczna,.
terapia.poznawczo-behawioralna.

1. Istota antyspołecznych zaburzeń osobowości

Zaburzenia. osobowości. należą. do. tej. kategorii. dysfunkcji. psychicznych.
człowieka,.które. skutkują. jego.nieprawidłowym.zachowaniem,.niejednokrotnie.
utrudniającym.lub.wręcz.uniemożliwiającym.przystosowanie.do.środowiska.ze-
wnętrznego.. Zgodnie. z. definicją.Amerykańskiego. Towarzystwa. Psychiatrycz-
nego. DSM-IV-TR. (Wciórka,. 2008). termin. osobowości. zaburzonej. odnosi. się.
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do. utrwalonego. wzorca. wewnętrznego. przeżywania. i. zachowania,. wyraźnie.
odbiegającego.od.norm.oraz.oczekiwań.charakterystycznych.dla.kultury,.w.któ-
rej.żyje.dana. jednostka..Wspomniany.wzór.ujawnia.się.ponadto.w.co.najmniej.
dwóch. z. czterech. obszarów. funkcjonowania:. poznawczym,. afektywnym,. in-
terpersonalnym.oraz.w.zakresie.kontroli. impulsów.(Gawda,.2011).. Istotne. jest,.
że. w. przypadku. niektórych. typów. osobowości. nieprawidłowej. niewłaściwe.
strategie.adaptacyjne.oraz.dysfunkcjonalne.przekonania.skutkować.mogą.wcho-
dzeniem. jednostki.w. konflikt. z. prawem,. a.w. konsekwencji. jej. bezwzględnym.
pozbawieniem.wolności..Do. tego.właśnie. rodzaju. patologicznych. osobowości,.
które.stanowią.jednocześnie.grupę.szczególnie.wysokiego.ryzyka.podejmowania.
działalności.kryminalnej.zalicza.się.osobowość.antyspołeczną..

W.ramach.wyjaśnienia.zaznaczyć.należy,.że.obecnie.w.literaturze.psychia-
tryczno-psychologicznej. obserwuje. się. tendencje. do. utożsamiania. pojęcia. oso-
bowości. antyspołecznej. z. terminem. psychopatii,. co. implikuje. szereg. zarówno.
terminologicznych,. jak. i. praktycznych. rozbieżności. w. zakresie. odpowiedniej.
diagnostyki. (Pastwa-Wojciechowska,. 2006),. terapii,. leczenia. i. resocjalizacji..
Istotnym. jest. tu. również. fakt,. że.w.polskiej. rzeczywistości. zauważa. się.wręcz.
wyjątkowo. swobodne. posługiwanie. się. etykietą. psychopaty,. co.wydaje. się. nie.
mieć.wyraźnych.podstaw.nie.tylko.teoretycznych,.ale.przede.wszystkim.klinicz-
nych.. Innymi. słowy.w. praktyce. terapeutycznej. i. resocjalizacyjnej. „poddajemy.
diagnozie.jednostkę.antyspołeczną,.a.czujemy.psychopatę”.(Millon,.Davis,.2005),.
co.z.kolei.niewątpliwie.odzwierciedla.się.w.nie.do.końca.właściwych.przeświad-
czeniach.zarówno.społeczeństwa,.jak.i.przedstawicieli.całego.wymiaru.sprawie-
dliwości.o.pełnej.odporności.tej.właśnie.grupy.osób.na.wszelkiego.rodzaju.od-
działywania.naprawcze..

W.celu.usystematyzowania.powstałych.rozbieżności.terminologicznych.na-
leży.wyraźnie.podkreślić,.że.pojęcia.psychopatii.i.antyspołecznych.zaburzeń.oso-
bowości,.choć.z.pewnością.przejawiają.zakresy.wspólne,.nie.są.w.pełni.równo-
znaczne.(Pastwa-Wojciechowska,.2006)..Kryteria.rozpoznania.psychopatii.oparte.
na.używanej.obecnie.skali.obserwacyjnej.psychopatii.Roberta.Hare’a.(The Psy-
chopathy Checklist-Revised – PCL-R).kreślą.prototypowy.obraz.psychopaty.jako.
osoby.nie.tylko.antyspołecznej,.na.co.wskazują.m.in..jej.„wczesne.problemy.z.za-
chowaniem,.bogata.historia.kryminalna.czy.pasożytniczy.styl.życia”.(Millon,.Da-
vis,.2005),.ale.również.jako.jednostkę.wysoce.skoncentrowaną.na.samym.sobie.
i.silnie.narcystyczną,.o.czym.świadczą.takie.cechy.dodatkowe,.jak:.egocentryzm,.
poczucie.wyższości,.brak.empatii.czy.też.niezdolność.do.odczuwania.wyrzutów.
sumienia.(Millon,.Davis,.2005)..

Na.zaprezentowanym.rysunku.widać.wyraźnie,.że.chociaż.każdy.psychopata.
przejawia.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości,. to. jednak.nie.każda. jednostka.
antyspołeczna. wykazywać. będzie. charakterystyczne. cechy. psychopatii.. Inny-
mi. słowy.w.naszym.społeczeństwie. funkcjonować.mogą.osoby.z.osobowością.



Antyspołeczne zaburzenia osobowości… 205

antyspołeczną,.niebędące.sensu stricte.psychopatami..Co.równie.istotne,.jednost-
ki.wykazujące.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.przejawiać.mogą.różne.na-
silenie.cech.psychopatycznych.–.od.niskiego.aż.do.bardzo.silnego.(tzw..„ciężka.
psychopatia”).(za:.Clarkin.i.in.,.2013)..Wiedza.ta.jest.szczególnie.istotna.z.punktu.
widzenia. analizy.uwarunkowań. skłonności.do.podejmowania.działań.przestęp-
czych,. a. tym. samym.z. punktu.widzenia. prognozy. planowanych. efektów. reso-
cjalizacji,.ogólnej.podatności.na.leczenie.oraz.przewidywania.prawdopodobnego.
ryzyka.recydywy.(Woodworth.i.in.,.2002;.Radochoński,.2005)..

Rysunek.1..Zależność.między.antyspołecznym.zaburzeniem.osobowości.a.psychopatią

Źródło:.opracowanie.własne

2. Sprawca przestępstwa jako osoba z antyspołecznym 
zaburzeniem osobowości

Fakt,. że. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości. należą. do. najbardziej. kry-
minogennych.dysfunkcji.psychicznych.człowieka.nie.powinien.dziwić.po.prze-
analizowaniu. ich. cech. osiowych.. „Nieumiejętność. dostosowania. się. do. norm.
społeczno-moralnych.oraz.prawnych,.skłonność.do.oszustwa.i.zachowań.mani-
pulacyjno-instrumentalnych,.brak.wyrzutów.sumienia,.obojętność.wobec.ludzkiej.
krzywdy,.jak.również.impulsywność,.agresywność.i.całkowita.nieodpowiedzial-
ność”.(Wciórka,.2000;.Carson.i.in.,.2003).bezpośrednio.wskazują.na.bardzo.duże.
prawdopodobieństwo. wejścia. jednostki. antyspołecznej. w. konflikt. z. prawem..
Taka.konfiguracja.symptomów.składa.się.również.na.szczególną.formę.prowa-
dzonej.działalności.kryminalnej.i.niewątpliwie.różni.się.od.przestępstw.popełnia-
nych.przez.osoby.niewykazujące.tego.typu.zaburzenia.(Groth,.2010)..Jest.to.tak-
że.priorytetowy.argument.świadczący.o.powszechnej.obecności.antyspołecznych.
sprawców.w.zakładach.karnych..

PSYCHOPATIA
A 

OSOBOWO   
ANTYSPO ECZNA 
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W.miejscu.tym.podkreślić.należy,.że.problematyka.obecności.jednostek.anty-
społecznych.w.warunkach.izolacji.penitencjarnej.z.punktu.widzenia.oddziaływań.
naprawczych.jest.szczególnie.istotna..Wspomniany.trwały.wzorzec.nieprawidło-
wego.funkcjonowania,. jaki.przejawiają. jednostki.antyspołeczne,.równie.mocno.
zaznacza.się.także.na.terenie.zakładu.karnego..Jak.się.ponadto.okazuje.warunki.
penitencjarne.mogą.wręcz.nasilać.istniejące.już.zaburzenia.(Ciosek,.2001),.eks-
ponując.tym.samym.zmniejszoną.zdolność.jednostek.antyspołecznych.w.zakresie.
umiejętności.dostosowywania.się.do.ograniczeń,.jakie.środowisko.inkarcerowane.
ze.sobą.niesie.(Pastwa-Wojciechowska,.1998)..Do.szczególnie.często.obserwo-
wanych.zaburzeń.w.zakresie.izolacji.penitencjarnej.zalicza.się.m.in.:.

-  niesubordynację.oraz.postawę.opozycyjną.względem.władz.więziennych.
(wynik.wzmożonej.pobudliwości);

-  nieuzasadnioną.podejrzliwość;
-  brak.samokrytycyzmu;
-  defekt. moralny. przejawiający. się. szczególnym. okrucieństwem. wobec.

współwięźniów;
-  zachowania.instrumentalne.przejawiające.się.w.skłonności.do.samookale-

czeń.i.głodówek.(Pastwa-Wojciechowska,.1998)..
Wszystkie. te.elementy.wskazują.wyraźnie.na.potrzebę.objęcia.osadzonych.

antyspołecznych.zarówno.szczególną.uwagą.służby.penitencjarnej,. jak.również.
wysoce. intensywnymi. oddziaływaniami. psychoterapeutycznymi.. Przypuszczać.
można.także,.że.pozytywne.zmiany.w.zakresie.terapii.implikować.będą.pozytyw-
ne.zmiany.na.gruncie.resocjalizacji..Dlatego.też.w.niniejszym.artykule.skupio-
no.się.na.omówieniu.terapii,.których.skuteczność.stanowić.będzie.równoznacznik.
minimalizowania.przestępczej.aktywności..

3. Terapia i resocjalizacja jednostek antyspołecznych

Jednostki. przejawiające. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości. stanowią.
ogromne.wyzwanie.nie.tylko.dla.klinicystów,.ale.również.dla.całego.wymiaru.spra-
wiedliwości..Jest.to.szczególnie.widoczne.przy.istniejącym.ogólnym.przekonaniu.
o.pełnej.odporności.tej.właśnie.grupy.osób.względem.stosowanego.wobec.nich.
leczenia.lub.wręcz.o.możliwości.pogorszenia.ich.ogólnego.stanu.funkcjonowa-
nia.w.wyniku.błędnie.podjętych.oddziaływań.terapeutycznych.(Kent,.Hoffmann,.
2011)..Literatura.przedmiotu.niejednokrotnie.wskazuje.na.fakt,.że.żaden.z.istnie-
jących. aktualnie. tradycyjnych. bądź. nietradycyjnych.modelów. terapeutycznych.
nie.jest.w.stanie.w.pełni.skutecznie.poprawić.funkcjonowania.osób.antyspołecz-
nych,.co.potęguje.jednocześnie.pejoratywne.powszechne.przeświadczenia,.że.za-
burzenie.to.jest.nieuleczalne.(Kent,.Hoffmann,.2011)..Pomimo.utrzymujących.się.
przez.wiele.lat.tak.pesymistycznych.przekonań,.obecnie.pojawiły.się.już.badania.
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m.in..Davidson.i.in..(2009),.Cullen.i.in..(2010),.na.podstawie.których.stwierdzić.
można,.że.nie.ma.przekonujących.dowodów.na.nieuleczalny.charakter.antyspo-
łecznych. zaburzeń. osobowości..Wyniki. tych. badań. (zaprezentowane.w.dalszej.
części.pracy).wskazują.wyraźnie,.że.jednostki.antyspołeczne.mogą.być.podatne.
na.pozytywne.zmiany..Konieczne.jest.tu.jednak.zastosowanie.odpowiednio.inten-
sywnej.procedury.terapeutycznej.i.właściwego.podejścia.terapeuty.(Scott,.2001;.
Polaschek.i.Ross,.2010).

3.1. Podstawowe trudności w zakresie prowadzenia 
i leczenia jednostek antyspołecznych

Pomimo. istniejących. aktualnie. dowodów. klinicznych. i. empirycznych. po-
twierdzających. słuszność. podejmowania. względem. osób. antyspołecznych. od-
działywań.naprawczych,. nie.wyklucza. to. jednak. faktu,. że. praca. terapeutyczna.
z.tą.właśnie.grupą.osób.należy.do.jednej.z.najbardziej.problematycznych,.a.sto-
sowane. tu. procedury. postępowania. do.wyjątkowo. skomplikowanych. (Pastwa-
-Wojciechowska,.1998)..Praca.z.pacjentami,.u.których.rozpoznano.antyspołeczne.
zaburzenia.osobowości,.jest.wyjątkowo.trudna.nie.tylko.ze.względu.na.brak.ściśle.
określonych.czynników.etiologicznych,.ale.przede.wszystkim.z.powodu.stopnia.
samego.zaburzenia,.jego.charakteru.oraz.szczególnie.niesprzyjającego.zmianom.
przebiegu..

Nie.ulega.wątpliwości,.że.psychoterapia,.która.wymaga.od.pacjenta.szczere-
go.i.aktywnego.uczestnictwa,.w.przypadku.jednostki.antyspołecznej.spotyka.się.
z.oporem.oraz.przeświadczeniem.o.braku.potrzeby.jakiejkolwiek.formy.pomocy.
oraz.wsparcia..Osoby.przejawiające.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.nie.są.
ponadto.zdolne.do.emocjonalnego.wglądu,.na.którym. tak.bardzo.zależy.więk-
szości.terapii.opartych.na.dialogu..Jednostki.te.nie.dążą.więc.do.żadnych.zmian.
w.zakresie.swojego.funkcjonowania,.a.narcystycznie.zniekształcony.obraz.wła-
snej.osoby.nie.wymaga.od.nich.określania.koncepcji.własnej.przyszłości.(Kent,.
Hoffman,.2011)..

Ostatecznie.przyjąć.więc.można,.że,.jak.stwierdzają.Kent.i.Hoffman.(2011),.
„osoby. przejawiające. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości.wykazują. postawę.
opozycyjną.w.stosunku.do.przebiegu.całego.postępowania.terapeutycznego,.rolę.
pacjenta.widzą.w.zdecydowanej.pozycji.niższości,.a.osobę.terapeuty.jako.obiekt,.
który.można.oszukać.lub.wykorzystać”..Tutaj.pojawia.się.również.kolejny.nie-
zwykle.istotny.aspekt.–.manipulacja.i.instrumentalizm..Jak.się.bowiem.okazuje.
jednostka.antyspołeczna.terapię.traktuje.jako.swoistą.grę.(Millon,.Davis,.2005),.
opartą. na. tzw.. zimnej. kalkulacji. uwzględniającej. jedynie.własne. korzyści. (Pa-
stwa-Wojciechowska,.1998)..Niewątpliwie.podejście.takie.nie.tylko.nie.sprzyja.
budowaniu.oczekiwanej.pozytywnej.relacji.terapeutycznej.(Millon,.Davis,.2005),.
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ale,.co.najważniejsze.w.przypadku.niewłaściwego.podejścia.terapeuty,.doprowa-
dzić.może.również.do.tzw..„skuteczniejszego.drapieżnictwa”.osób.poddawanych.
interwencji.(Clarkin.i.in.,.2013)..

Wszystkie.tego.typu.trudności,.choć.powszechne.w.pracy.z.osobą.antyspo-
łeczną,.nie.stanowią.jednak.bariery.nie.do.pokonania.(Chakhssi.i.in.,.2010)..Naj-
ważniejsza.jest.tu.pełna.świadomość.przebiegu.zaburzenia.oraz.umiejętność.od-
powiedniego. reagowania. na. zaistniałe,. utrudniające. przebieg. terapii. problemy..
Podkreślenia.wymaga.tu.również.fakt,.że.analizując.zakres.i.skuteczność.pomocy.
niesionej.osobom.przejawiającym.tak.ciężkie.zaburzenia.osobowości,.do.jakich.
należą.zaburzenia.antyspołeczne,.zasadniczym.aspektem,.jaki.należy.uwzględnić.
już.na.etapie.planowania.(niezależnie.od.jej.przyjętej.metody.lub.formy.terapii),.
jest.tzw..prowadzenie pacjenta,.którego.fundament.stanowi.środowisko.(miej-
sce).udzielania.pomocy.psychologicznej..Niewątpliwie.musi.być.ono.gwarantem.
bezpieczeństwa.zarówno.dla.pacjenta,.jak.i.terapeuty.(Clarkin.i.in.,.2013).

3.2. Strategie i metody oddziaływań terapeutycznych w świetle 
głównych nurtów psychologicznych

Obecnie.w.zakresie.postępowania.psychoterapeutycznego.stosowanego.wo-
bec.jednostek.antyspołecznych.wyróżnia.się.wiele.strategii. i.metod..Większość.
z.nich.czerpie.jednak.z.dwóch.fundamentalnych.podejść.psychologicznych:.psy-
choanalizy.oraz.terapii.poznawczo-behawioralnej.

3.2.1. „Lęk, więź, sumienie”, czyli praca z jednostką antyspołeczną 
w nurcie psychoanalitycznym

Jednym.z.pierwszych.podejść,.w.którym.podejmowano.pracę.terapeutyczną.
z.osobami.przejawiającymi.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.jest.nurt psy-
choanalityczny,. który.bardzo.wyraźnie.podkreśla. „rolę. nieświadomych.proce-
sów,.konfliktów.i.obron.w.funkcjonowaniu.psychiki.jednostki”.(Gawda,.2011),.
jak.również.ich.znaczenie.dla.postrzegania.samego.siebie.oraz.otaczającej.rzeczy-
wistości.(Strelau,.2000)..Na.gruncie.terapii.psychodynamicznej.za.priorytetowy.
aspekt.podejmowanego.przez.osoby.antyspołeczne.zachowania.uznaje.się.więc.
te.uwarunkowania,.z.których.sama.jednostka.nie.daje.sobie.sprawy,.a.które.„sy-
gnalizują.zaburzenie.w.wewnętrznych.stanach.umysłu.lub.stanowią.przed.nimi.
obronę”.(Clarkin.i.in.,.2013)..

W.bezpośrednim.odniesieniu.do. terapii.podejście.psychodynamiczne.(Psy-
chodynamic Therapy. – PT). opiera. się. na. dwóch. zasadniczych. celach:. nauce.
„wglądu. w. siebie”. oraz. wzmocnieniu. rozwoju. „superego”. (Pospiszyl,. 2000)..
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Podkreślić. należy. jednak.wyraźnie,. że. już. ogólna. znajomość. cech. charaktery-
stycznych. oraz. przebiegu. antyspołecznych. zaburzeń. osobowości. wydają. się.
wskazywać. jednoznacznie. na. wysokie. prawdopodobieństwo. wystąpienia. trud-
ności.w. zakresie. stosowania. tego.właśnie. typu. oddziaływań..Do. zasadniczych.
problemów. zalicza. się. tu.wspomniane. już. dysfunkcje.w. zakresie. umiejętności.
uświadamiania.sobie.własnych.i.cudzych.stanów.emocjonalnych.(Gawda,.2011),.
niedostateczną.motywację.do.pracy.nad.samym.sobą.oraz.niedostrzeganie.isto-
ty.problemu.własnego. funkcjonowania. (Pospiszyl,. 2000)..Przyjmując.ponadto,.
że.„struktura.problemów.w.nurcie.psychoanalitycznym.znajduje.się.na.poziomie.
nieświadomym,.pacjenci.z.antyspołecznym.zaburzeniem.osobowości.mogą.mieć.
wyraźnie.utrudniony.dostęp.do.ich.rozpoznania,.a.co.za.tym.idzie.również.zmiany.
w.ich.zakresie”.(Beck.i.in.,.2005)..

Najprawdopodobniej. dlatego.właśnie. pierwsze. doniesienia. dotyczące. tego.
właśnie.rodzaju.terapii.prowadzonej.w.odniesieniu.do.jednostek.antyspołecznych.
oceniane.były.zdecydowanie.pesymistycznie..

Z.upływem.czasu.i.prowadzeniem.kolejnych.badań.zaczęto.tu.jednak.odno-
towywać.pewne.pozytywne.zmiany..Jak.przytacza.Pospiszyl.(2000),.efektywność.
terapii.w.nurcie.psychoanalitycznym.potwierdziła.m.in..M..Schmideberg.(1978)..
Wspomniana. autorka,. opierając. się. na. indywidualnych. opisach. przypadków,.
wykazała. zdecydowaną. poprawę. funkcjonowania. u. jedenastu. niebezpiecznych.
sprawców.przestępstw,.którzy.wykazywali.„zanik.poczucia.winy.i.umiejętności.
nawiązywania.kontaktu.emocjonalnego.z.innymi.ludźmi”..

Na. pozytywne.wskaźniki. stosowania. psychoanalizy.wskazała. również.Pa-
stwa-Wojciechowska.(2006,.2009),.która.dokonała.szeroko.zakrojonego.przeglą-
du.badań.nad.skutecznością.oddziaływań.psychodynamicznych.u.osób.antyspo-
łecznych..Wspomniana.autorka.na.podstawie.analizy.szeregu.badań.empirycznych.
wielu.autorów.wykazała,.że.pozytywne.efekty.oddziaływań.terapeutycznych.od-
notowane.zostały.w.59%.terapii.prowadzonych.w.latach.1962–1985..Szczególnie.
istotne.jest.tu.jednak,.że.warunkiem.koniecznym.do.pojawienia.się.korzystnych.
zmian.w.badanej.grupie.osób.było.prowadzenie. systematycznych.oddziaływań.
przez.okres.ok..5–6.lat..Pozytywne.rezultaty.wyróżnione.przez.Pastwę-Wojcie-
chowską.na.podstawie.przeglądu.prowadzonych.terapii.wskazują.na:

- brak.wrogości,
- większe.uspołecznienie.i.uwewnętrznienie.norm.moralnych,
- poprawę.w.zakresie.funkcjonowania.sfery.interpersonalnej,
- nawiązanie.silniejszych.więzi.emocjonalnych.z.rodziną,
- podejmowanie.i.utrzymywanie.pracy,
- zwiększenie.stopnia.wglądu.w.siebie.(Pastwa-Wojciechowska,.2006;.2009).
Chociaż.niewątpliwie.stwierdza.się.więc.możliwość.uzyskania.pozytywnych.

efektów.psychoterapii.psychodynamicznej.stosowanej.wobec.osób.przejawiają-
cych. antyspołeczne. zaburzenia.osobowości,. koniecznym.wydaje. się. określenie.
warunków.niezbędnych.do.ich.zaistnienia..
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Przyjmuje.się,.że.punktem.wyjścia.w.zakresie.stosowania. terapii.w.nurcie.
psychoanalitycznym.jest.gruntowna.ocena.diagnostyczna.pacjenta..Na.jej.podsta-
wie.wyodrębnić.można.bowiem.te.aspekty.funkcjonowania.jednostki,.które.roku-
ją.pozytywnie.bądź.też.negatywnie.w.zakresie.prognozy.oraz.oceny.skuteczności.
planowanej.interwencji..Jak.podają.Clarkin.i.in..(2013),.do.korzystnych.kryteriów.
selekcyjnych.należą.tu:

- niski.i.umiarkowany.poziom.psychopatii,.
- obecność.lęku.i/lub.depresyjnego.afektu,
- pewne.zdolności.do.tworzenia.relacji.przywiązaniowych.z.innymi.ludźmi.

w.przeszłości,
- występowanie. mechanizmów. obronnych. wyższego. poziomu. lub. neuro-

tycznych,
- pewne.oznaki.superego.
Analogicznie. wyodrębnić. można. również. te. aspekty. funkcjonowania. po-

znawczego.i.emocjonalnego,.które.w.dużym.stopniu.minimalizują.skuteczność,.
a.tym.samym.zasadność.zastosowania.u.jednostki.antyspołecznej.terapii.psycho-
dynamicznej..Są.to:

- „sadystyczno-agresywne.zachowania.prowadzące.do.poważnych.obrażeń,
- zupełny.brak.wyrzutów.sumienia. lub.usprawiedliwienia.dla. tego.rodzaju.

zachowań,
- ponadprzeciętna.inteligencja.lub.umiarkowane.upośledzenie.umysłowe,
- brak.zdolności.do.tworzenia.emocjonalnych.przywiązań.w.przeszłości,
- nieoczekiwany.atawistyczny.strach.odczuwany.przez.doświadczonego.kli-

nicystę.w.obecności.pacjenta”.(Meloy,.2002;.Clarkin.i.in.,.2013)..
Ostatecznie.przyjąć.więc.można,.że.w.klinicznej.ocenie.zasadności.prowa-

dzenia. terapii. psychodynamicznej. wobec. osób. przejawiających. antyspołeczne.
zaburzenia.osobowości.kluczową.rolę.odgrywa.występowanie.u.nich.trzech.za-
sadniczych.aspektów:.lęku,.więzi.oraz.sumienia.(Clarkin.i.in.,.2013).

Chociaż. fundamentalne. zasady. psychoanalizy. początkowo. nie. sprzyjały.
optymizmowi.w.zakresie.roli.terapii.psychodynamicznej.w.pracy.z.osobami.an-
tyspołecznymi.(King.i.in.,.2005),.to.jednak.późniejsze.badania.nad.dysfunkcja-
mi.poznawczymi.oraz.przetwarzaniem.afektywnym.pacjentów.antyspołecznych.
wraz.z.uwzględnieniem.faktu,.że.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.uznane.
zostały.za.zaburzenia.przywiązania.(Clarkin.i.in.,.2013).świadczyć.mogą.o.dużej.
wartości.terapii.psychodynamicznej..

Jak.podkreślają.ponadto.King.i.in..(2005),.terapie.prowadzone.w.nurcie.psy-
choanalitycznym. największą. wartość. niosą. dla. tych. osób,. których. motywacja.
do.leczenia.wykracza.poza.chęć.rozwiązania.natychmiastowego.problemu.i.które.
szukają.zwiększenia.świadomości.ukrytych.źródeł.doświadczenia.i.zachowania..
Ponadto,.wyraźnie.podkreślić.należy.tu.również,.że.na.efektywność.interwencji.
psychodynamicznej.wskazuje.się.przede.wszystkim.w.połączeniu.z.innymi.meto-
dami.oddziaływań.(King.i.in.,.2005).
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3.2.2. Praca z jednostką antyspołeczną w nurcie  
poznawczo-behawioralnym

Kolejnym,.a.przy.tym.zdecydowanie.lepiej.postrzeganym.na.gruncie.praktyki.
klinicznej,.podejściem.terapeutycznym.stosowanym.w.odniesieniu.do.jednostek.
antyspołecznych.jest.nurt.poznawczo-behawioralny..

Fundamentem.tego.podejścia.są.dwie.koncepcje.pracy.terapeutycznej:.skon-
centrowanie.na.obserwowalnym.zachowaniu.–.behawioryzm.oraz.oparta.na.prze-
twarzaniu. informacji. –. terapia. poznawcza.. W. modelu. tym. zakłada. się. więc.
związek. między. indywidualnymi. przekonaniami. i. emocjami. danej. jednostki,.
a.podejmowaną.przez.nią.aktywnością.i.działaniem.(Opora,.2010)..

Terapia.kognitywno-behawioralna. (Cognitive Behavioral Therapy – CBT).
wydaje.się.być.szczególnie.właściwym.rozwiązaniem.w.zakresie.leczenia.wszel-
kich.zaburzeń.osobowości.(Matusiewicz,.2010)..Nie.powinien.dziwić.więc.fakt,.
że.z.tego.typu.interwencji.korzysta.się.także.w.postępowaniu.z.jednostkami.an-
tyspołecznymi,. u. których. poprzez. pracę. nad. funkcjonowaniem. poznawczym.
dąży.się.do.poprawy.zachowań.moralnych.i.społecznych.(Beck.i.in.,.2005)..Bar-
dzo.istotne.jest.jednak,.żeby.leczenie.było.tu.czymś.więcej.niż.tylko.instrumen-
talnym. środkiem,. przez. który. dana. osoba. stara. się. osiągnąć.własne. korzyści..
Między.innymi.dlatego.właśnie.tak.dużą.rolę.przypisuje.się.tu.zaangażowaniu.
pacjenta.oraz.właściwej.relacji.terapeutycznej.(Seligman.i.in.,.2003)..Istotnym.
jest.również.fakt,.że.leczenie.na.gruncie.terapii.poznawczo-behawioralnej.opie-
ra. się. na.pracy.nad.obserwowalnym.zewnętrznie. zachowaniem.oraz. jego.wy-
znacznikami,. np.. agresją. bądź. uzależnieniami,. a. nie. jak. w. przypadku. terapii.
psychodynamicznej. na. dążeniu. do. poprawy. zaburzonej. struktury. osobowości.
(Clarkin.i.in.,.2013).

W. praktyce. klinicznej. zalety. terapii. poznawczo-behawioralnej. dostrzegli.
m.in..Davidson.i.in..(2009),.którzy.badali.skuteczność.tej.właśnie.formy.oddzia-
ływań.u.osób.antyspołecznych.przejawiających.agresję..52.dorosłych.mężczyzn.
z.rozpoznaniem.antyspołecznych.zaburzeń.osobowości.(a.przy.tym.przejawiają-
cych.agresję.w.okresie.6-ciu.miesięcy.poprzedzających.badania).zostało.losowo.
przydzielonych.do.leczenia.standardowego.(TAU).oraz.leczenia.metodami.stan-
dardowymi.poszerzonymi.o.terapię.poznawczo-behawioralną.(TAU + CBT)..Cho-
ciaż.(po.12.miesiącach.obserwacji).w.obu.badanych.grupach.odnotowano.spadek.
wystąpienia.aktów.agresji.–.słownej.i.fizycznej,.to.jednak.pojawiły.się.tu.również.
dane.przemawiające.za.bezpośrednio.korzystnym.wpływem.terapii.poznawczo-
-behawioralnej..Pozytywne.zmiany.po.zastosowaniu.CBT.odnotowano.w.zakresie.
ograniczenia.używania.alkoholu,.poprawy.funkcjonowania.społecznego.oraz.ko-
rzystnej.zmiany.przekonań.o.innych,.co.sugeruje,.że.zastosowana.tu.forma.terapii.
nie.pozostaje.bez.znaczenia.dla.ogólnej.poprawy.funkcjonowania.jednostek.an-
tyspołecznych.
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Efektywność. terapii. kognitywno-behawioralnej. potwierdzają. również. inni.
badacze.Cullen. i. in.. (2012),.którzy.przeprowadzili.badania.wśród.84.hospitali-
zowanych.na. oddziałach. sądowych. sprawców.przestępstw.przejawiających. za-
burzenia. psychiczne. oraz.wykazujących. zachowania. antyspołeczne. i. przemoc..
Uczestnicy.badania.zostali. losowo.przydzieleni.do.Programu.Umiejętności.Po-
znawczych.(the Reasoning and Rehabilitation – R&R).oraz.leczenia.standardo-
wego.(TAU)..Przypadki.wystąpienia.przemocy.i.zachowań.antyspołecznych.oce-
niano.tu.zarówno.w.trakcie.leczenia,.jak.i.po.12.miesiącach.od.jego.zakończenia..
Wyniki. badań.wskazują.wyraźnie,. że.w. grupie. osób. biorącej. udział.w. terapii,.
która.ukończyła.pełny.program.leczenia,.incydenty.agresji.werbalnej,.przemocy.
i.naruszeń.norm.były.istotnie.niższe.w.stosunku.do.grupy.leczonej.standardowo..
Znaczące.pozytywne.skutki.odnotowane.zostały.tu.nie.tylko.w.trakcie.realizacji.
programu.R&R,.ale.również.w.rok.po.jego.zakończeniu..Rezultaty.te.są.wyjątko-
wo.zachęcające.i.wskazują,.że.przestępcy.z.zaburzeniami.psychicznymi,.którzy.
brali.udział.w.pełnej,. intensywnej.i.systematycznej.interwencji.kognitywno-be-
hawioralnej,.mogą.wykazywać. poprawę.w. zakresie. niwelowania. postaw. prze-
stępczych,.w.tym.redukowania.zachowań.destrukcyjnych,.jak.również.rozwiązy-
wania.problemów.społecznych.i.umiejętności.radzenia.sobie.ze.stresem..Co.jest.
tu.szczególnie.istotne,.program.umiejętności.poznawczych.miał.także.niepodwa-
żalny.wpływ. na. znaczne. zmniejszenie. recydywy.w. populacji. antyspołecznych.
przestępców.(Cullen.i.in.,.2012).

Ostatecznie.przyjąć.więc.można,.że.pomimo.wyraźnej.potrzeby.prowadze-
nia.dalszych.badań.nad.efektywnością.terapii.poznawczo-behawioralnej.w.odnie-
sieniu. do. jednostek. przejawiających. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości. już.
teraz.wyraźnie.wskazuje.się.na.skuteczność.stosowanych.na.jej.gruncie.metod..
Do.szczególnie.istotnych.sposobów.interwencji.zalicza.się.tu.m.in..

- „inicjowanie.pracy.nad.problemem;
- szukanie.związku.zniekształconych.myśli.z.zachowaniami.dezadaptacyj-

nymi;
- budowanie.umiejętności.radzenia.sobie.w.problematycznych.sytuacjach;
- usystematyzowane.podejście.do.problemu.złości.i.impulsywności;
- samoobserwację.i.funkcjonalną.motywację;
- rozszerzanie.podstaw.do.dokonywania.atrybucji.i.ocen;
- podejmowanie.konstruktywnych.decyzji”.(Beck.i.in.,.2005).
Wspomnieć.warto.także,.że.pozytywne.zmiany,.do.których.dąży.się.w.zakre-

sie.stosowania.terapii.poznawczo-behawioralnej.jednostek.antyspołecznych,.to:
- „poprawa.umiejętności.społecznych;
- zwiększenie.samokontroli;
- zwiększenie.krytycznego.myślenia.o.sobie.samym;
- poprawa.umiejętności.przyjęcia.perspektywy.społecznej;
- uświadomienie.przeżyć.ofiar.przestępstw;
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- panowanie.nad.gniewem;
- zwiększenie.umiejętności.zawodowych;
- rozwiązywanie.problemów.interpersonalnych;
- zmiana.postaw.antyspołecznych;
- leczenie.uzależnienia.od.substancji.psychoaktywnych;
- osłabienie.kontaktów.z.antyspołecznymi.rówieśnikami;
- poprawa.pozytywnych.interakcji.z.rówieśnikami,.którzy.nie.mają.postaw.

antyspołecznych”.(Carson.i.in.,.2003).
Ostatecznie.przyjąć.więc.można,.że.zasadniczym.celem.terapii.poznawczo-

-behawioralnej.jednostek.antyspołecznych.jest.poprawa.„moralnych.i.społecznych.
zachowań.pacjenta”,.do.której.dąży.się.poprzez.pracę.nad.jego.funkcjonowaniem.
poznawczym,.a.nie.rozwój.moralnej.struktury.opartej.na.lęku.czy.poczuciu.winy..
Innymi.słowy,.terapia.ta.uznana.będzie.za.skuteczną,.jeżeli.w.jej.wyniku.osoba.
z.antyspołecznym.zaburzeniem.osobowości.nauczy.się.uwzględniać.perspektywy.
innych.ludzi.oraz.uwzględniać.będzie.możliwe.przekonania.i.zachowania.(Beck.
i.in.,.2005)..

3.2.3. Najnowsze podejścia terapeutyczne w pracy z osobami 
przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia osobowości

Biorąc. pod. uwagę. fakt,. że. na. przestrzeni. ubiegłych. lat. szczególną. uwagę.
zwrócono.na.skuteczność.terapii.u.osób.przejawiających.ciężkie.zaburzenia.oso-
bowości. (w.tym.zaburzenia.antyspołeczne),.nie.powinno.dziwić,.że.na.gruncie.
dotychczas.stosowanych.metod.terapeutycznych.wyłoniły.się.nowe,.szczególnie.
znaczące.podejścia.terapeutyczne..

Tym.samym.z.założeń.nurtu.psychoanalitycznego.wyodrębniły.się.dwie.po-
zytywnie. rokujące.strategie.oddziaływań,.do.których.zalicza.się:. terapię.opartą.
na.mentalizacji.(Mentalization-Based Treatment – MBT).oraz.terapię.skoncentro-
waną.na.przeniesieniu.(Transference-Focused Psychotherapy – TFP)..Na.grun-
cie.założeń.poznawczo-behawioralnych.pojawiły.się.z.kolei:.dialektyczna.terapia.
behawioralna.(Dialectical Behavior Therapy – DHT).oraz.terapia.zorientowana.
na.schematy.(Schema Therapy – ST).(Clarkin.i.in.,.2013)..

Terapia oparta na mentalizacji 
Terapia. oparta. na.mentalizacji,. opracowana. przez.Batemana. i. Fonagy’ego.

(2004).bazuje.na.założeniu,.że.nasze.stany.umysłowe.warunkowane.są.zarówno.
wewnętrznie,.jak.i.zewnętrznie,.a.na.skutek.utworzonej.reprezentacji.umysłowej.
podejmujemy.odpowiednie.działanie.(Clarkin.i.in.,.2013)..Mentalizacja.postrze-
gana.tu.jako.umiejętność.rozumienia.stanów.umysłowych.niewątpliwie.stanowi.
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podstawowy. aspekt. relacji.międzyludzkich,. który. z. kolei. umożliwia. jednostce.
utożsamianie.własnych.działań.oraz.działań. innych. ludzi.w.ujęciu. intencjonal-
nych.myśli,. potrzeb,. uczuć.oraz.pragnień,. a. który. zostaje.wysoce.ograniczony.
na. skutek.zakłóconej. i.wysoce.zdezorganizowanej.w.dzieciństwie. relacji.przy-
wiązania.(ibidem,.2013)..Istotne.jest,.że.według.tego.podejścia.źródłem.zaburzeń.
w.funkcjonowaniu.jednostki.są.nieprawidłowości.w.zakresie.relacji.powstałych.
we.wczesnych.okresach.życia.między.dzieckiem.a.osobą,.z.którą.dziecko.to.wy-
twarza.więź.(Gawda,.2011)..Co.ponadto.istotne,.wykształcenie.u.jednostki.nie-
prawidłowych.form.przywiązania.(co.niewątpliwie.ma.miejsce.w.przypadku.osób.
przejawiających.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości).odzwierciedla.się.w.znie-
kształconym.obrazie.rzeczywistości,.nieprawidłowym.odbiorze.bodźców.z.oto-
czenia.oraz.niewłaściwych.mechanizmach.asymilacyjnych,. co.w.konsekwencji.
prowadzi.do.znacznych.zaburzeń.w.zakresie.wszelkich.relacji.interpersonalnych.
(Gawda,.2011).

Aktualnie.przyjmuje.się,.że.terapia.MBT.przynieść.może.szczególnie.dobre.
rezultaty.w.przypadku.osób.przejawiających.znaczne.deficyty.w.zakresie.mentali-
zacji..Uznaje.się.ponadto,.że.w.przebiegu.stosowania.tego.typu.terapii.w.odniesie-
niu.do.jednostek.antyspołecznych.powinno.koncentrować.się.przede.wszystkim.
na.problemie.nieprawidłowo.wykorzystywanej.mentalizacji.(Clarkin.i.in.,.2013),.
a.nie.próbie.„uzupełnienia”.deficytów.powstałych.w.jej.zakresie.

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu
Terapia.skoncentrowana.na.przeniesieniu.podobnie.jak.terapia.oparta.na.men-

talizacji.wywodzi.się.z.nurtu.psychoanalitycznego..Opiera.się.ona.na.teorii.relacji.
z.obiektem,.a.jej.twórcy.–.Kernberg.i.in..przyjmują,.że.jednostka.„cierpi.na.zespół.
dyfuzji.tożsamości,.wynikający.z.niewydolności.integracji.psychicznej,.w.którym.
agresywne.zinternalizowane.relacje.z.obiektem.dominują.nad.idealizowanymi.re-
lacjami.i.oddzielają.je.od.nich”.(Clarkin.i.in.,.2013)..Innymi.słowy,.zakłada.się.tu,.
że.obiekt.niezbędny.jest.do.rozwoju.ego.i.self jednostki,.a.nieprawidłowa.relacja.
z.tym.obiektem.nie.tylko.prowadzi.do.niewłaściwego.rozwoju.self,.co.rzutuje.bez-
pośrednio.na.błędne.postrzeganie.siebie.w.relacjach.z.innymi.(Gawda,.2011),.ale.
również.prowadzi.do.tego,.że.ego.fiksuje.się.na.poziomie.prymitywnym,.co.osta-
tecznie.doprowadza.do.niskiej.„kontroli. impulsów,.niestabilnych.relacji. i.chao-
tycznego.stylu.życia”.(Clarkin.i.in.,.2013)..

Chociaż,.jak.już.wspomniano,.obecnie.uznaje.się.słuszność.stosowania.stra-
tegii. terapeutycznych.TFP.w.odniesieniu.do.pracy.z. jednostkami.antyspołecz-
nymi,.to.jednak.podkreślenia.wymaga.tutaj.fakt,.że.oddziaływania.prowadzone.
w.tym.nurcie.niosą.ze.sobą.pewne.ograniczenia..Jak.bowiem.podają.wspomniani.
twórcy,.teoria.ta.okazuje.się.najbardziej.skuteczna.w.stosunku.do.osób.przeja-
wiających.łagodny.oraz.umiarkowany.poziom.psychopatii,.podczas.gdy.jednost-
ki.antyspołeczne.o.szczególnie.silnym.nasileniu.cech.psychopatycznych.zostają.
z.niej.wykluczone..
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Terapia dialektyczno-behawioralna 
Terapia. dialektyczno-behawioralna. opracowana. przez. Linehan. i. in.. wy-

wodzi. się. z. gruntu. terapii. poznawczo-behawioralnych..Linehan. prezentuje. po-
wstawanie. zachowań. destrukcyjnych. i. autodestrukcyjnych. w. ujęciu. modelu.
biospołecznego,.gdzie.zaburzenia.uwarunkowane.są.wzorcami.poznawczo-emo-
cjonalnymi.(Gawda,.2011)..Wspomniana.autorka.podstaw.pojawienia.się.zabu-
rzeń.osobowości.upatruje.więc.w.wielu.zróżnicowanych.czynnikach,.do.których.
zalicza.m.in..indywidualne.różnice.wrażliwości.na.dysregulację.emocjonalną.czy.
też.interakcje.jednostki.ze.środowiskiem.(Miller.i.in.,.2011)..

W.zakresie.oddziaływań.terapeutycznych.dialektyka.odnosi.się.do.pracy.po-
przez.perswazję,.a.stosowany.tu.program.leczenia.bazuje.na.pięciu.zasadniczych.
funkcjach. obejmujących. swoim. zakresem:. „zwiększanie. motywacji. pacjenta.
do.wprowadzania.zmian,.kształtowanie.nowych.umiejętności,.wdrażanie.nowych.
zachowań,.nadawanie.struktury.środowisku.oraz.wzmacnianie.motywacji.i.umie-
jętności.terapeuty”.(ibidem,.2011)..

Terapia zorientowana na schematy
Terapia.schematów.stanowi.jedno.z.najbardziej.integracyjnych.podejść.tera-

peutycznych,.które,.mając.podłoże.na.gruncie.teorii.poznawczo-behawioralnych,.
swoim.zakresem.obejmuje.również:.teorię.przywiązania,.Gestalt,.relacji.z.obiek-
tem,.konstruktywizmu.oraz.elementy.oddziaływań.psychoanalitycznych.(Young.
i. in.,. 2013).. Jest. to. ponadto. terapia. szczególnie. ceniona.w.przypadku. leczenia.
ciężkich.zaburzeń.osobowości.

W.ujęciu. terapii. schematów.osobowość.pojmowana. jest. jako. swoisty. sys-
tem.schematów,.którego.poszczególne.podsystemy.odpowiedzialne. są. za.prze-
twarzanie. informacji. (Gawda,. 2011).. Istotne. jest,. że. schematy. te. kształtują. się.
już.w.okresie.dzieciństwa. i.mają. swoje.odzwierciedlenie.m.in..w.zachowaniu,.
myślach.czy.też.emocjach.danej.jednostki.(Madej,.2010)..W.przypadku.osobo-
wości.zaburzonej.mamy.do.czynienia.ze.schematami.dysfunkcjonalnymi,.które.
stanowią.integralną.część.struktur.poznawczych..

Istotne.jest,.że.u.jednostek.antyspołecznych.przy.dominujących.schematach.
wrogości.i.drapieżności.istnieją.nie.w.pełni.rozwinięte.schematy.miłości.oraz.sza-
cunku,.co.ostatecznie.skutkuje.nieprawidłowym.postrzeganiem.otaczającej.rze-
czywistości,.niewłaściwym.wyrażaniem.myśli.i.emocji,.a.w.konsekwencji.rzutuje.
negatywnie.na.podejmowane.działanie.(Gawda,.2011)..Oddziaływania. terapeu-
tyczne.proponowane.w.tym.modelu.ukierunkowane.są.więc.na. tzw..„uleczenie.
schematu”.(które.w.ujęciu.autorów.opisywanej.tu.teorii.stanowią.rdzeń.zaburzeń.
osobowości).. Interwencja. swoim.zakresem.obejmuje. tu.wszystkie. aspekty.nie-
prawidłowych. schematów. i. rozwiniętych.na. ich.podstawie. strategii. funkcjono-
wania,.tj..sferę.poznawczą,.afektywną.i.behawioralną.(Joung.i.in.,.2013),.co.ma.
szczególne.znaczenie.w.przypadku.jednostek.antyspołecznych,.których.schematy.
i.rozwinięte.w.ich.zakresie.dominujące.strategie.są.wyjątkowo.nieprawidłowe.
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3.2.4. Modalność terapii w kontekście skuteczności prowadzonej 
interwencji

Poza.wyborem.odpowiedniego.modelu.terapeutycznego,.w.pracy.z.osoba-
mi.przejawiającymi.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości.szczególnie.istotne.
jest.również.uwzględnienie.tzw..modalności.terapii,.tj..formy,.w.jakiej.będzie.
ona.prowadzona..W.zakresie.pomocy.terapeutycznej.jednostek.z.osobowością.
zaburzoną.dominują.cztery.możliwe.formy.prowadzonych.oddziaływań:.forma.
indywidualna,.grupowa,. rodzinna.bądź. też.wspólnota. terapeutyczna. (Clarkin.
i.in.,.2013).

Zaznaczyć.warto,.że.w.zakresie. interwencji.niesionej. jednostkom.antyspo-
łecznym.do.szczególnie.cenionych.należy.forma.pracy.grupowej,.której.ewentu-
alnym.uzupełnieniem.mogą.być.spotkania.indywidualne.terapeuty.z.pacjentem..
Terapie.rodzinne.znajdują.tu.natomiast.zastosowanie.w.pracy.z.dziećmi.przeja-
wiającymi.antyspołeczne.zaburzenia.zachowania.(ibidem,.2013)..

4. Implikacje praktyczne

Oddziaływania. terapeutyczne.stosowane.w.pracy.z. jednostkami.przejawia-
jącymi.tak.ciężkie.zaburzenia.osobowości,. jakimi.są.zaburzenia.antyspołeczne,.
niewątpliwie.należą.do.najbardziej.problematycznych.procedur.postępowania..

Punktem.wyjścia.w.pracy.z.jednostką.antyspołeczną.(już.na.etapie.planowa-
nia).jest.zadbanie.o.tzw..środowisko.pracy,.które.swoim.zakresem.niewątpliwie.
obejmować.powinno.bezpieczeństwo.zarówno.pacjenta,. jak. i. terapeuty..Począ-
tek.samej.procedury.leczenia.upatruje.się.z.kolei.w.dokonaniu.wysoce.precyzyj-
nej.oceny.stanu.klinicznego.oraz.dogłębnej.diagnozy,.która.ukierunkowana.jest.
przede.wszystkim.na.ustalenie.stopnia.„nasilenia.psychopatii,.rozpoznanie.wszel-
kich.uleczalnych.zaburzeń.z.osi.I.lub.III.oraz.rozróżnienie.tych.cech.osobowości,.
które.mogą.być.podatne.na.leczenie”,.oczywiście.z.uwzględnieniem.indywidual-
nych.predyspozycji.jednostki.(Clarkin.i.in.,.2013)..W.miarę.możliwości.wyróżnić.
należy. tu. również. zarówno. społeczne,. jak. i. organiczne.podłoże.przejawianych.
zaburzeń.(Radochoński,.2005)..Do.kolejnych.aspektów.pracy.terapeutycznej.za-
licza.się.tu.ponadto:.uwzględnienie.modalności.terapii,.określenie.sposobu.zaan-
gażowania.pacjenta.w.przebieg.procesu.terapeutycznego.oraz.wybór.właściwego.
modelu.oddziaływania.(Clarkin.i.in.,.2013).

Specyfika. pracy. z. jednostkami. antyspołecznymi. sprawia,. że. szczególne.
znaczenie.przypisuje.się.tu.również.odpowiedniemu,.wielokontekstowemu.przy-
gotowaniu.osoby.podejmującej.się.prowadzenia.interwencji.–.jego.doświadcze-
niu,.pełnej.znajomości.charakteru.przejawianych.dysfunkcji.oraz,.co.wyjątkowo.
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istotne,. ich. znaczenia. dla. bezpośredniego. funkcjonowania. jednostki.. Do. tego.
typu.aspektów.zalicza.się.więc.m.in..świadomość.faktu,.że.osoby.antyspołecz-
ne. potrafią. doskonale. symulować. poprawę. swojego. funkcjonowania. (Pastwa-
-Wojciechowska,. 1998),. a. ich. koncentracja. na. narcystycznych. i. egocentrycz-
nych. skłonnościach. może. mieć. niepodważalne. znaczenie. dla. przebiegu. całej.
terapii.(Pospiszyl,.2000)..

W. postępowaniu. terapeutycznym. wskazuje. się. również. na. potrzebę.
uwzględniania.odpowiedniego.stopnia.atrakcyjności.i.stymulacji.prowadzonych.
oddziaływań.(Ciosek,.2001).oraz.podkreśla.konieczność.unikania.bezpośrednich.
pytań.o.przeżywane.przez.jednostkę.stany.emocjonalne..Jak.się.bowiem.okazuje.
osoby.mające. realne.problemy.z.dostępem.do. tego. typu. treści.mogą.wykazać.
agresywne.reakcje.w.obliczu.potencjalnej.konfrontacji.z.własnymi.dysfunkcjami.
(Hesse,.2010).

Dodać. można. również,. że. terapia. powinna. mieć. także. ściśle. określoną.
strukturę.oraz.być.wysoce.zintensyfikowana.i.systematyczna.(Kent,.Hoffman,.
2011)..

5. Dyskusja i wnioski

Fakt,. że. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości. opierają. się. na. trwałych.
zmianach.w.zakresie.popędów,.uczuć.i.woli.sprawia,.że.zarówno.terapeutyczne,.
jak.i.resocjalizacyjne.oddziaływania.względem.nich.stosowane.należą.do.jed-
nych.z.najbardziej.złożonych.i.skomplikowanych..Pomimo.szeregu.trudności,.
jakie.pojawiają.się. tu.przed.klinicystami. i.przedstawicielami.całego.wymiaru.
sprawiedliwości,. wyraźnie. podkreślić. należy,. że. nie. są. to. jednak. zaburzenia.
nieuleczalne..W.rzeczywistości,.coraz.więcej.badań.sugeruje,.że.działania.spe-
cjalistyczne,. takie. jak. psychoterapie. uzupełnione. dodatkowo. o. programy. le-
czenia. zaburzeń.współtowarzyszących. (np.. uzależnień),.mogą. być. korzystne.
dla. wielu. osób. z. antyspołecznymi. zaburzeniami. osobowości.. Obserwowane.
obecnie.pozytywne.zmiany.w.zakresie. różnych. form. i.metod.oddziaływania,.
jak. również. próby. usystematyzowania. obowiązujących. aktualnie. kryteriów.
diagnostycznych.pozwalają.ponadto.przypuszczać,.że.z.czasem.odnotowywane.
będą. coraz. bardziej. efektywne. zmiany.w. zakresie. funkcjonowania. jednostek.
antyspołecznych..

Omawiana.tu.problematyka.wydaje.się.mieć.priorytetowe.znaczenie.nie.tyl-
ko.dla.indywidualnych.jednostek,.ale.przede.wszystkim.dla.całego.społeczeństwa.
i.jego.ogólnego.bezpieczeństwa.
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Model wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w Polsce

Streszczenie
Głównym.celem.artykułu. jest.scharakteryzowanie.modelu.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.

nieletnich.obowiązujący.obecnie.w.Polsce..Zaprezentowano.również.różne.klasyfikacje.dotyczące.
wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich..Kwestie.postępowania.wobec.nieletnich.próbują.regu-
lować.w.postaci.zaleceń.i.rekomendacji. instytucje.międzynarodowe..W.związku.z. tym.przedsta-
wiono.podstawowe.dokumenty.międzynarodowe.wydane.m.in..przez.Unię.Europejską.oraz.ONZ..

Słowa kluczowe:.nieletni,.model.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich,.sprawiedliwość.na-
prawcza,.mediacja.

Wprowadzenie

Istnieją.różnorodne.modele.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich..Wy-
nika.to.najczęściej.z.tradycji.i.historii.prawnej,.sytuacji.politycznej,.ekonomicznej,.
jak.również.kontekstu.społeczno-kulturowego.każdego.państwa,.które.w.oparciu.
o.wytyczne.zawarte.w.międzynarodowych.dokumentach.indywidualnie.formułu-
ją.założenia.i.wdrażają.strategie.zapobiegania.przestępczości.nieletnich..

Jak.wskazuje.J..Junger-Tass.(Junger-Tass,.Decker,.2006,.s..505–522).obec-
nie. coraz. częściej. kraje. zachodnie. rezygnują. z.modelu. opiekuńczego.. Jest. to.
wynik.zmian.technologicznych,.ekonomicznych.oraz.społecznych,.jakie.zacho-
dzą.w. społeczeństwach..W.międzynarodowych. aktach. prawnych. dotyczących.
podejścia. do. nieletnich. dominowała. do. końca. XX. w.. głównie. zasada. dobra.
dziecka. (nieletniego).. Następnie. pojawiła. się. zasada. balanced approach. cha-
rakteryzująca.się.zachowaniem.równowagi.między.potrzebami.sprawcy,.ofiary.
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i. społeczności..Odzwierciedla.się. to.w. idei. sprawiedliwości.naprawczej,.która.
proponuje.takie.rozwiązania.w.postępowaniu.z.nieletnimi,.jak:.mediacja.czy.in-
stytucje.naprawcze.

Modele wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich

To,. z. jakim. modelem. wymiaru. sprawiedliwości. wobec. nieletnich. mamy.
do.czynienia,.zależy.przede.wszystkich.od.rodzaju.dominujących.stanowisk.teo-
retycznych.prawa.oraz.polityki.społecznej.danego.państwa..Poszczególne.modele.
wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.różnią.się.więc.od.siebie.ze.względu.
na.stosunek.ustawodawcy.wobec.takich.zagadnień,.jak:.odpowiedzialność.nielet-
niego.za.czyn.versus.nieprzypisywanie.odpowiedzialności,.rola.sądu.w.postępo-
waniu,.rola.innych.instytucji.i.organów.

W.oparciu.o.koncepcje.różnych.autorów.I..Pruin.(2011,.s..1545–1547).opisa-
ła.jedną.z.takich.klasyfikacji..Autorka.wymienia.takie.modele.wymiaru.sprawie-
dliwości.wobec.nieletnich,.jak:

1).model.opiekuńczy. (welfare model).–. instytucje.państwowe.mają.pomóc.
nieletniemu.oraz.zresocjalizować.go.przy.pomocy.środków.i.interwencji.wycho-
wawczych;. rzadko. są. stosowane. środki. karne;. sankcjonowane. są. zarówno. za-
chowania.karalne,.jak.i.inne.formy.zachowań.dewiacyjnych;.występują.sankcje.
nieoznaczone;.taki.model.preferuje.Polska,.Belgia,.Bułgaria;

2).model. sprawiedliwościowy-jurydyczny. (justice model).–.w. tym.modelu.
raczej.nie.stosuje.się.długoterminowych.interwencji;.działania.podejmowane.są.
w.myśl.dbania.o.jak.najlepszy.interes.dziecka;.ważną.rolę.odgrywają.sąd.i.organy.
ścigania,. a. cechą. istotną. tego.modelu. jest. odpowiedzialność. nieletniego. przed.
sądem.i.gwarancje.procesowe;.model.ten.dominuje.we.Włoszech.i.krajach.skan-
dynawskich;

3).„model.uczestnictwa”.(participatory model).–.główną.cechą.tego.modelu.
jest.zasada.minimum.interwencji.oraz.sankcje.nieformalne,.ważną.rolę.odgrywają.
wychowawcy.i.instytucje.społeczne,.które.działają.w.środowisku.lokalnym;.takie.
podejście.widoczne.jest.w.Japonii.oraz.Szkocji;

4).zmodyfikowany.model.sprawiedliwościowy.(modified justice model).–.za-
równo.istotna.jest.odpowiedzialność.nieletniego.za.popełniony.czyn,.jak.i.ochro-
na. społeczeństwa. oraz. środki. wychowawcze,. które. są. stosowane. jako. reakcje.
na.czyny.nieletnich.uwzględniające.ich.specjalne.potrzeby.wychowawcze,.edu-
kacyjne. i.opiekuńcze;. ten.model.występuje.w.Kanadzie,.Holandii. i.Niemczech.
(por..Hoge,.2009);

5).model.kontroli.kryminalnej.(crime control model).–.zakłada.bardziej.pu-
nitywne.podejście.do.spraw.nieletnich.oraz.opiera.się.na.ochronie.kryminalnej.
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charakterystycznej.dla.podejścia.do.dorosłych.przestępców;.model.ten.preferują.
Węgry.i.Stany.Zjednoczone;

6).model. korporacyjny. (corporatist model). –. nazywany. jest. również. jako.
podejście.multi/wieloagencyjne;.decyzje.w.sprawach.nieletnich.są.podejmowa-
ne. przez. specjalne. zespoły. do. spraw.przestępczości. nieletnich,. które. zrzeszają.
np..pracowników.socjalnych,.kuratorów,.policję,.wychowawców,.mając.za.zada-
nie.współpracę.i.opracowanie.optymalnych.środków.stosowanych.wobec.nielet-
nich;.ten.model.charakterystyczny.jest.dla.Anglii.i.Walii.

Inną. typologię.wymiaru. sprawiedliwości.w. sprawach. nieletnich. formułuje.
F..Dünkel.(za:.Kusztal,.2011,.s..33–35)..Wymienia.on.takie.modele,.jak:

1).model. opiekuńczy. –.ważniejsze. jest.wychowanie. niż. karanie;. brak. jest.
odpowiedzialności.karnej.nieletnich;.kroki.prawne.podejmowane.są.w.przypad-
ku.zachowań.kryminalnych.oraz.zachowań.aspołecznych,.naruszających.normy.
prawne;. zachowania. te. są. traktowane. jako. zagrożenia. sytuacji.wychowawczej.
nieletniego;.działania.prawne.podejmowane.są.zarówno.przez.sądy,.jak.i. insty-
tucje.pozasądowe,.np..komisje.złożone.z.profesjonalistów.lub.członków.lokalnej.
społeczności;. istotną.rolę.ogrywa.tutaj.sędzia.dla.nieletnich;.w.tym.modelu.re-
akcje.prawne.na.zachowania.nieletnich.są.najczęściej.w. formie.nieoznaczonej,.
a.czas.ich.trwania.uzależniony.jest.od.postępu.resocjalizacji.nieletniego;.model.
ten.występuje.w.Polsce;

2).model. jurydyczny-sądowy. –. oparty. jest. o. zasadę. proporcjonalności. re-
akcji.do.ciężaru.popełnionego.przez.nieletniego.czynu.zabronionego;.stosowane.
są.środki.wychowawcze.przy.czym.karę.kryminalną.stosuje.się.w.sytuacji,.gdy.
wcześniejsze.środki.wychowawcze.okazały.się.nieskuteczne;.nieletni.przed.są-
dem.podlega.identycznej.procedurze.co.osoba.dorosła;.w.postępowaniu.w.spra-
wie.nieletniego.dominującą.rolę.pełnią.służby.pomocnicze.(pracownicy.socjalni,.
kuratorzy,.eksperci.oraz.organy.ścigania);

3).model.sprawiedliwości.naprawczej.–.istotą.jest.pozasądowe.rozwiązanie.
konfliktu.pomiędzy.nieletnim. sprawcą.przestępstwa.a.pokrzywdzonym;. reinte-
gracja.społeczna.sprawcy.powinna.się.dokonać.poprzez.wykorzystanie.środków.
łączących.sprawcę,.ofiarę.i.społeczność.lokalną,.do.których.należą,.np..mediacja,.
konferencje.grupy.rodzinnej,.konferencje.naprawcze,.mające.za.zadanie.wzmac-
nianie.więzi.między.członkami.społeczności;.przestępstwo.rozumiane.jest. tutaj.
nie.jako.przestępstwo,.lecz.jako.konflikt.interpersonalny,.który.może.zostać.roz-
wiązany.poprzez.relacje.społeczne;.środki.reakcji.na.czyn.nieletniego.służą.przy-
wróceniu.ładu.społecznego.i.naprawieniu.szkody;

4).model. opiekuńczo-jurydyczny. z. elementami. modelu. minimalnej. inter-
wencji.i.elementami.sprawiedliwości.naprawczej.(model.mieszany).–.opiera.się.
na.stosowaniu.postępowania.alternatywnego.(diversion),.które.polega.na.unika-
niu. procesu. karnego.wobec. nieletnich. oraz. na. reakcjach. pozasądowych. i. jego.
celem.jest.uniknięcie.stygmatyzacji.nieletniego;.reakcja.karna.oparta.jest.o.zasadę.
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proporcjonalności.reakcji.do.ciężaru.popełnionego.czynu.i.jest.jedynie.koniecz-
nym.uzupełnieniem.środków.wychowawczych;.

5).model.neokorekcyjny.–.swoje.korzenie.poniekąd.ma.w.idei.kary.zasłużo-
nej;.istotą.jest.kontrola.przestępczości.nieletnich.oparta.np..na.szacowaniu.ryzyka.
recydywy;.oprócz.środków.wychowawczych.stosowane.są.np..wobec.sprawców.
czynów. z. użyciem. przemocy. lub. recydywistów. sankcje. izolacyjne;. opiera. się.
na.zasadzie.odpowiedzialności.(responsibilization).za.czyn.nieletniego,.obciąża-
jąc.odpowiedzialnością.zarówno.nieletniego,.jak.i.jego.rodziców.lub.opiekunów;.
rozwiązania.obejmują.nie.tylko.czyny.karalne,.ale.także.zachowania.antyspołecz-
ne.uważane.za.predykatory.przestępczości.nieletnich,.za.które.przewidziane.są.
reakcje. instytucjonalne;. istotą. modelu. jest. podnoszenie. efektywności. systemu.
poprzez.zastosowanie.kontroli.społecznej,.odwołując.się.do.ideologii.surowego.
traktowania (law and order).

W.dokumencie.Opinia.Europejskiego.Komitetu.Ekonomiczno-Społeczne-
go.w.sprawie.zapobiegania.przestępczości.nieletnich,.sposobów.postępowania.
w.kwestii.przestępczości.nieletnich.oraz.roli.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.
nieletnich.w.Unii.Europejskiej.z.2006.r..(Opinion of the European Economic 
and Social Committee on The prevention of juvenile delinquency. Ways of deal-
ing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the 
European Union).zaprezentowano.jeszcze.inną.klasyfikację.dotyczącą.wymia-
ru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich..Poniżej.scharakteryzowano.poszczegól-
ne.modele:

1).model.opiekuńczy,.paternalistyczny.–.traktuje.nieletniego.sprawcę.wykro-
czeń.jako.osobę.społecznie.chorą.(myląc.go.i.stawiając.na.równi.z.innymi.nielet-
nimi.pozbawionymi.ochrony);

2).model.edukacyjny.(zwany.też.modelem.dowartościowującym).–.w.niektó-
rych. krajach. (np.. skandynawskich).model. ten. przekształcił. się. z.modelu. opie-
kuńczego,. będący. modelem. społecznym. lub. wspólnotową. formą. odpowiedzi.
na.przestępczość.młodocianych;.system.ten,.znajdując.się.na.marginesie.systemu.
sądowego,.pozbawił.jednak.nieletniego.niezbędnej.ochrony.prawnej;

3).model.oparty.na.odpowiedzialności.zasadza.się.na.następujących.elemen-
tach:.

- raczej. zapobiegać. niż. karać,. czyli. stosowanie. odpowiednich. programów.
opieki.społecznej,.wsparcie.na.rynku.pracy.oraz.wsparcie.gospodarcze.i.wycho-
wawcze.(poprzez.zachęcanie.i.ułatwianie.dostępu.do.odpowiedniego.korzystania.
z.czasu.wolnego.i.rozrywek);

- ograniczyć. do. niezbędnego. minimum. stosowanie. tradycyjnego. systemu.
wymiaru.sprawiedliwości.poprzez.wdrażanie.nowych,.specjalnie.opracowanych.
systemów.skupiających.się.na.zjawisku.przestępczości.nieletnich,.pozostawiając.
wyspecjalizowanym. instytucjom. (opiekuńczym. i. społecznym). pozostałe. sytu-
acje,.w.których.mogą.się.znaleźć.nieletni.(porzuceni,.ofiary.znęcania.się,.nieprzy-
stosowani.itd.);
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-  ograniczyć. interwencję. państwa. polegającą. na. karaniu,. przy. jednocze-
snym.wdrożeniu.strategii.zapobiegawczych.w.dziedzinie.opieki.społecznej.nad.
nieletnimi,.polityki.socjalnej,.rynku.pracy,.oferty.możliwości.spędzania.wolnego.
czasu.i.ogólnie.polityki.na.szczeblu.lokalnym,.stwarzając.równocześnie.większe.
możliwości.działania.społeczności.lokalnej.i.innym.grupom.społecznym.w.roz-
wiązywaniu.konfliktów.i.poszukiwaniu.możliwych.alternatyw.(rodzina,.pracow-
nicy.społeczni,.szkoła,.gmina,.organizacje.społeczne.itp.);

- ograniczyć.do.minimum.środki. i.kary.pozbawienia.wolności,. stosując. je.
tylko.w.sytuacjach.wyjątkowych;

- uelastycznić. i.zróżnicować.środki.karne,.które.powinny.być.uzależnione.
od. sytuacji. nieletniego. (i. dostosowane. do. niej),. od. okoliczności,. od. postępów.
oraz. przebiegu.wykonywania. lub. stosowania. danego. środka,. jako. rozwiązania.
alternatywne.wobec.pozbawienia.wolności;

- stosować.wobec.nieletnich.sprawców.wykroczeń.wszystkie.prawa.i.zabez-
pieczenia,.z.których.korzystają.dorośli.w.procesie.karnym.(uczciwy,.bezstronny.
i.sprawiedliwy.proces);

- sprawić,.by.oficjalne.organy.kontroli. społecznej.będące.częścią. systemu.
wymiaru. sprawiedliwości. wobec. nieletnich. były. bardziej. profesjonalne. i. wy-
specjalizowane;.z.tego.punktu.widzenia.absolutnie.konieczne.jest.dostosowanie.
kształcenia.specjalistycznego.wszystkich.tych,.którzy.uczestniczą.w.wymierzaniu.
sprawiedliwości. nieletnim. (policja,. sędziowie,. prokuratorzy,. adwokaci. i. osoby.
odpowiedzialne.za.wykonanie.kary).

W.wielu.krajach.w.ramach.postępowania.z.nieletnimi.zaczęto.wprowadzać.
zmiany.określane.jako.„trzy.D”.lub.„cztery.D”,.czyli:

•.diversion.–.„zawracanie”.nieletnich.z.drogi.formalnego.procesu;
- dekryminalizacja.–.możliwość.rozpoznawania.spraw.nieletnich.przestęp-

ców.jako.spraw.opiekuńczych,.a.nie.karnych;
- deinstytucjonalizacja.–.stosowanie.sankcji.alternatywnych.do.orzekanych.

wobec. nieletnich. kar. i. środków. o. charakterze. izolacyjnym. (Stańdo-Kawecka,.
2008,.s..421);

•.due proces.–.zasady.rzetelnego.procesu.(Marchwińska,.2010,.s..16).
W. Polsce. dominuje. model. opiekuńczy,. który. ma. swoje. odzwierciedlenie.

w.ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(tekst.jednolity:.Dz..U..z.2010.r.,.Nr.33..poz..178.z.późn..zm.,.dalej.jako.ustawa).

Obecnie. w. postępowaniu. wobec. nieletnich. pojawiła. się. zasada. balanced 
approach,.której.istotą.jest.zachowanie.równowagi.między.potrzebami.sprawcy,.
ofiary.i.społeczności..Ma.to.odzwierciedlenie.w.idei.sprawiedliwości.naprawczej,.
która. proponuje. takie. rozwiązania.w. postępowaniu. z. nieletnimi,. jak:.mediacja.
czy. instytucje. naprawcze..W. proces. poszukiwania. rozwiązania. skutków. kon-
fliktu. spowodowanego. czynem.przestępczym.angażuje. się. ofiarę,. oskarżonego.
i.społeczność,.dążąc.do.zadośćuczynienia.za.straty,.pojednania.między.stronami.
i.wzmocnienia.poczucia.bezpieczeństwa.całej.społeczności..Chroniony.jest.przy.
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tym.interes.zarówno.ofiary.(sprawca.powinien.uznać.poczynione.jej.szkody.i.sta-
rać.się.je.naprawić),.społeczności.(interesy.polegające.na.osiągnięciu.rehabilitacji.
sprawcy,.zapobieganiu.recydywie.i.ograniczeniu.kosztów.procedury.karnej),.jak.
i.oskarżonego.(który.nie.trafi.w.tryby.prawa.karnego,.i.którego.gwarancje.kon-
stytucyjne.zostaną.zachowane).(Opinion.of. the.European.Economic.and.Social.
Committee.on.The.prevention.of.juvenile.delinquency..Ways.of.dealing.with.juve-
nile.delinquency.and.the.role.of.the.juvenile.justice.system.in.the.European.Union,.
2006)..Obecnie.w.postępowaniu.z.nieletnimi.wskazuje.się.na.pojawienie.się.zasa-
dy.responsibilization,.według.której.istotna.jest.odpowiedzialność.lub.uczynienie.
odpowiedzialnym.nieletniego.za.swój.czyn.(Kusztal,.2011a,.s..36).

Standardy międzynarodowe dotyczące postępowania 
wobec nieletnich

Instytucje.międzynarodowe.(np..Rada.Europy,.Unia.Europejska,.Organizacja.
Narodów.Zjednoczonych).starają.się.w.formie.rekomendacji.lub.zaleceń.regulo-
wać.kwestie.postępowania.z.nieletnimi..Do.najbardziej.znanych.międzynarodo-
wych.dokumentów.dotyczących.nieletnich.należą:

1..Wzorcowe.Reguły.Minimum.Narodów.Zjednoczonych.dotyczące.Wymia-
ru.Sprawiedliwości.wobec.Nieletnich.z.1985.r..–.Reguły.Pekińskie.(United Na-
tions Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice-Beijing 
Rules);

2..Wytyczne.Organizacji.Narodów.Zjednoczonych.w.sprawie.zapobiegania.
przestępczości.nieletnich.z.1990.r..–.Wytyczne.z.Rijadu.(United Nations Guideli-
nes for the Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines);

3..Reguły.Narodów. Zjednoczonych. dotyczące.Ochrony.Nieletnich. Pozba-
wionych.Wolności.z.1990.r..(United Nations Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty);

4..Rekomendacja. Rady. Europy. dotycząca. nowych. sposobów. zwalczania.
przestępczości.nieletnich.i.roli.sądownictwa.ds..nieletnich.z.2003.r..(Recommen-
dation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and 
the role of juvenile justice);

5..Opinia. Europejskiego. Komitetu. Ekonomiczno-Społecznego. w. sprawie.
zapobiegania.przestępczości.nieletnich,.sposobów.postępowania.w.kwestii.prze-
stępczości.nieletnich.oraz.roli.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.w.Unii.
Europejskiej.z.2006.r..(Opinion of the European Economic and Social Committee 
on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delin-
quency and the role of the juvenile justice system in the European Union);

6..Rezolucja.Parlamentu.Europejskiego.z.dnia.21.czerwca.2007. r..w. spra-
wie. przestępczości. nieletnich,. roli. kobiet,. rodziny. i. społeczeństwa. (European 
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Parliament resolution of 21 June 2007 on juvenile delinquency, the role of women, 
the family and society);

7..Europejskie. reguły.wykonywania.sankcji. i. środków.orzeczonych.wobec.
nieletnich.sprawców.czynów.karalnych.z.2008.r.. (European Rules for Juvenile 
Offenders Subject to Sanctions and Measures).

Zapisy.w.międzynarodowych.dokumentach.zostały.tak.sformułowane,.żeby.
można.je.było.stosować.w.ramach.różnych.systemów.prawnych.(stąd.uzależnie-
nie.granic.wieku.nieletności.od.ustawodawstwa.danego.kraju),.jednocześnie,.aby.
wytyczały.pewne.minimalne.standardy.postępowania.z.nieletnimi.przestępcami,.
bez.względu.na.sposób.ich.definiowania.i.stosowany.system.rozwiązywania.ich.
spraw.. Stosowanie. ich. jest. uzależnione. od.warunków.gospodarczych,. społecz-
nych. i. kulturowych. istniejących.w. każdym. państwie. (Dünkel,. Baechtold,. van.
Zyl-Smit,.2010,.s..56).

Zgodnie.z.Wzorcowymi.Regułami.Minimum.Narodów.Zjednoczonych.do-
tyczących.Wymiaru. Sprawiedliwości. wobec. Nieletnich. (1985). „nieletni. prze-
stępca”.(juvenile offender).to.dziecko.lub.młody.człowiek.podejrzany.lub.uznany.
za. sprawcę.przestępstwa,. tj.. zachowania,. czyli.działania. lub.zaniechania,.które.
zgodnie. z.ustawodawstwem.danego.kraju. jest. karalne..Ochrona.praw.powinna.
również.obejmować.inne.kategorie.nieletnich:.tzw..przestępców.statusu,.czyli.nie-
letnich.dopuszczających.się.zachowań.zabronionych. jedynie.w.przypadku,.gdy.
ich.sprawcą.jest.nieletni.(np..wagarowanie,.nieposłuszeństwo.w.szkole);.nielet-
nich,.których.sprawy.rozpatrywane.są.w.postępowaniu.opiekuńczym.lub.przez.
pomoc.społeczną;.młodocianych..

Państwa. powinny. utworzyć. odrębne. systemy. postępowania. z. nieletnimi.
przestępcami.poprzez.ustanowienie.szczególnych.przepisów,.reguł.i.zasad.stoso-
wanych.wobec.nieletnich.przestępców.oraz.poprzez.powołanie.instytucji.i.orga-
nów.pełniących.funkcje.wymiaru.sprawiedliwości.w.sprawach.nieletnich,.które.
uwzględnią.różnorodne.potrzeby.nieletnich.przestępców.przy.poszanowaniu.ich.
praw.oraz.potrzeby.społeczeństwa.(United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice-Beijing Rules,.1985).

W. Rekomendacji. Rady. Europy. dotyczącej. nowych. sposobów. zwalczania.
przestępczości.nieletnich.i.roli.sądownictwa.ds..nieletnich.(2003).wskazuje.się,.
że.głównym.celem.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.oraz.środków.to-
warzyszących.w.zakresie.zwalczania.przestępczości.nieletnich.jest.zapobieganie.
przestępczości.oraz.powrotom.do.przestępczości,.(re)socjalizacja.i.(re)integracja.
przestępców.oraz.zaspokojenie.potrzeb.i.interesów.ofiar..Wymiar.sprawiedliwości.
wobec.nieletnich.należy.traktować.jako.jeden.z.elementów.szerszej.strategii.lokal-
nego.systemu.zapobiegania.przestępczości.nieletnich,.który.uwzględnia.rodzinę,.
szkołę,.sąsiedztwo.i.kontekst.grupy.rówieśniczej..Sankcje.i.środki.zastosowane.
wobec.nieletnich.powinny.opierać.się.na.sprawiedliwości.naprawczej.(np..na.me-
diacji.czy.odszkodowaniu.na.rzecz.ofiary)..Na.rozwiązania.oparte.o.koncepcję.
sprawiedliwości.i.zasadę.prewencji.indywidualnej.wskazują.również.Europejskie.
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reguły.wykonywania.sankcji.i.środków.orzeczonych.wobec.nieletnich.sprawców.
czynów.karalnych.(2008).

Najistotniejszym.zadaniem.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.jest.
działanie.dla.dobra.nieletniego.(well-being of the juvenile).oraz.posługiwanie.się.
„zasadą.proporcjonalności”.(the principle of proportionality).jako.instrumentem.
ograniczania.stosowania.represyjnych.kar.wymierzanych.według.wagi.popełnio-
nego.przestępstwa.przy.wzięciu.pod.uwagę.np..statusu.społecznego.lub.sytuacji.
rodzinnej.nieletniego.(United.Nations.Standard.Minimum.Rules.for.the.Admini-
stration.of.Juvenile.Justice-Beijing.Rule,.1985).

Postępowanie.powinno.być.prowadzone.z.uwzględnieniem.zasady.rzetelne-
go. procesu. (due process of law)..Nieletni. powinni.mieć. zagwarantowane. pra-
wo.do.korzystania.podczas.całego.postępowania.z.pomocy.obrońcy,.natomiast.
rodzice.lub.opiekunowie.powinni.uzyskać.prawo.uczestnictwa.w.postępowaniu..
Ograniczenie.wolności.osobistej.nieletniego.powinno.być.stosowane.tylko.po.do-
kładnym.rozważeniu.i.powinno.sprowadzać.się.do.niezbędnego.minimum.(Uni-
ted.Nations.Standard.Minimum.Rules.for.the.Administration.of.Juvenile.Justice-
Beijing.Rule,. 1985)..Również. stosowanie. aresztu. powinno.mieć.miejsce. tylko.
w.wyjątkowych.sytuacjach.i.nie.powinno.przekraczać.okresu.6.miesięcy.(United.
Nations.Rules. for. the. Protection. of. Juveniles.Deprived. of. their.Liberty,. 1990;.
Recommendation.(2003).20.concerning.new.ways.of.dealing.with.juvenile.delin-
quency.and.the.role.of.juvenile.justice,.2003)..Wobec.nieletniego.nie.można.stoso-
wać.żadnych.kar.cielesnych.oraz.orzekać.kary.śmierci..Proces.sądowy.nieletniego.
powinien.być.rzetelny.i.sprawiedliwy,.oparty.na.zasadzie.domniemania.niewin-
ności..Nieletni.powinien.mieć.zagwarantowane.prawo.do.zachowania.milczenia,.
prawo.do.pomocy.prawnej.oraz.prawo.do.odwoływania.się.do.wyższej.instancji.
i.prawo.do.prywatności.(np..nie.powinno.nagłaśniać.się.medialnie.spraw.z.udzia-
łem.nieletnich).(United.Nations.Standard.Minimum.Rules.for.the.Administration.
of.Juvenile.Justice-Beijing.Rule,.1985).

Wskazane. jest. stosowanie. postępowania. alternatywnego. (diversion),. które.
polega. na. unikaniu. procesu. karnego.wobec. nieletnich. i. na. przykład. skierowa-
niu.go.do.działających.w.środowisku.służb.świadczących.pomoc..Postępowanie.
alternatywne.może.być.podjęte.w.każdym.momencie.przez.policję,.prokuratora.
albo.przez.inne.organy,.takie.jak:.sądy,.komisje.lub.rady.i.nie.musi.być.ograni-
czone.do.spraw.drobnych..Istotnym.wymogiem.jest.tylko.zgoda.nieletniego.(lub.
jego.rodziców.czy.opiekunów).na.poddanie.go.środkom.w.ramach.postępowania.
alternatywnego..Wskazuje.się,.żeby.postępowanie.alternatywne.było.połączone.
z.naprawieniem.szkody.i.mogło.prowadzić.do.uniknięcia.przyszłych.konfliktów.
z.prawem.przez.ustanowienie.czasowego.dozoru.lub.udzielenie.porad.

Nieletni.nie.powinien.być.zabrany.spod.opieki.rodziców.(częściowo.lub.cał-
kowicie),.chyba.że.nakazują.to.okoliczności.sprawy..Powyższe.środki.opierają.się.
w.dużej.mierze.na.społeczności.lokalnej,.która.to.powinna.przede.wszystkim.peł-
nić.rolę.resocjalizującą.względem.nieletniego..
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Natomiast.jeżeli.nieletni.zostanie.umieszczony.w.zakładzie,.to.należy.mu.
zapewnić.opiekę,.ochronę.i.kształcenie,.a.także.umożliwić.nabycie.umiejętno-
ści. zawodowych,. tak. aby.mógł.w. sposób. konstruktywny. i. produktywny.wy-
pełniać. role.społeczne.(United.Nations.Standard.Minimum.Rules. for. the.Ad-
ministration.of.Juvenile.Justice-Beijing.Rule,.1985;.United.Nations.Rules.for.
the.Protection.of.Juveniles.Deprived.of.their.Liberty,.1990)..Nieletni.powinni.
mieć.zagwarantowaną.możliwość.korzystania.z.konstruktywnych.działań.i.pro-
gramów,.które.służą.promowaniu.i.utrzymaniu.ich.zdrowia.i.poczucia.własnej.
wartości,. wspierają. ich. poczucie. odpowiedzialności. oraz. kształtują. postawy.
i. rozwijają. umiejętności,. które. pomogą. im.w. rozwijaniu. ich. potencjału. jako.
członków. społeczeństwa. (United.Nations.Rules. for. the.Protection.of. Juveni-
les.Deprived.of. their.Liberty,.1990)..Przygotowywanie.nieletniego.do.opusz-
czenia.zakładu.powinno.mieć.miejsce. już.od.pierwszych.dni.pozbawienia.go.
wolności..Działania. te.powinny.być.skoordynowane. i.oparte.o.ocenę.potrzeb.
nieletniego.dotyczących.edukacji,.zatrudnienia,.zdrowia,.środowiska.społecz-
nego.itp..Reintegracja.społeczna.powinna.mieć.charakter.etapowy,.np..powinna.
mieć.miejsce.już.podczas.przepustek.czy.też.z.wykorzystaniem.przedtermino-
wego.zwolnienia.(Recommendation.(2003)20.concerning.new.ways.of.dealing.
with.juvenile.delinquency.and.the.role.of. juvenile. justice,.2003)..Reguły.Na-
rodów.Zjednoczonych.dotyczące.Ochrony.Nieletnich.Pozbawionych.Wolności.
zawierają. bardzo.dokładne. zasady.dotyczące. procedury. przyjęcia. nieletniego.
do.odpowiedniego.zakładu,.wyposażenia.zakładów.dla.nieletnich..Personel.za-
trudniony.w.placówkach.dla.nieletnich.powinien.posiadać.odpowiednie.kwali-
fikacje,.a.jego.celem.powinno.być.zapewnienie.nieletniemu.warunków,.w.któ-
rych. nie. będzie. przemocy. fizycznej,. psychicznej,. emocjonalnej. i. seksualnej.
oraz. prawa. do. prywatności..W. placówce. na. stałe. powinien. być. zatrudniony.
personel. specjalistyczny. (np.. psychiatra,. psycholog,. pracownik. socjalny,. in-
struktor,.doradca.zawodowy.itp.)..W.instytucjach.opiekuńczo-wychowawczych.
dla.nieletnich.oraz.zakładach.psychiatrycznych.ma.obowiązywać.bezwzględny.
zakaz.stosowania.broni.wobec.nieletnich..W.wyjątkowych.sytuacjach.pracow-
nicy.mogą.zastosować.broń.w.zakładach.karnych.zamkniętych..W.Europejskich.
regułach.wykonywania.sankcji.i.środków.orzeczonych.wobec.nieletnich.spraw-
ców.czynów.karalnych. (2008).wprowadzono.wymóg. likwidacji. izolacyjnych.
kar.dyscyplinarnych,.jedynie.możliwa.jest.kara.dyscyplinarna.w.postaci.moż-
liwie.krótkotrwałego.odosobnienia.we.własnej.celi..Zakłady.dla.nieletnich.po-
winny.podlegać.w.każdym.zakresie. ich. funkcjonowania.zewnętrznej.kontroli.
przeprowadzonej.przez.bezstronną.i.niezależną.instytucję.(również.zawarte.jest.
to.w.Regułach.NZ).

W.Europejskich.regułach.wykonywania.sankcji.i.środków.orzeczonych.wo-
bec.nieletnich.sprawców.czynów.karalnych.(2008).znajdują.się.zapisy.dotyczą-
ce.stworzenia.zróżnicowanego.systemu.zakładów,.w.których.będzie.obowiązy-
wała. zasada.możliwie. krótkiego.pozbawienia.wolności.. Jeśli. chodzi. o. zakłady.
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dla. nieletnich,. to. powinny. one. być.małe,. aby.można. było. zindywidualizować.
wykonanie.kary.oraz.powinny.być.zdecentralizowane.i.znajdować.się.możliwie.
blisko.miejsca.zamieszkania.nieletniego.celem.ułatwienia.mu.kontaktu.z.rodziną.
i.zarazem.umożliwienia.mu.włączenia.się.w.społeczne,.kulturalne.i.inne.działania.
społeczności. lokalnej..Nieletni.powinni.być.umieszczani.w.zakładach.o.niskim.
stopniu.zabezpieczenia.oraz.powinni.mieć.możliwość.(szczególnie.w.porze.noc-
nej).przebywania.w.celach.pojedynczych..Nieletni.powinien.mieć.zagwarantowa-
ną.możliwość.odwiedzin,.szczególnie.przez.rodziców.lub.opiekunów.(United.Na-
tions.Standard.Minimum.Rules.for.the.Administration.of.Juvenile.Justice-Beijing.
Rule,.1985).oraz.nieletni.musi.mieć.możliwość.wyboru.odpowiednich.zajęć.i.pro-
gramów.w.oparciu. o. indywidualny. plan.wykonania. orzeczonych.wobec. niego.
sankcji,.ukierunkowany.na.jego.rozwój,.przygotowanie.do.zwolnienia.oraz.rein-
tegrację.społeczną..Możliwość.współdecydowania.nieletnich.wzmacnia.akcepta-
cję.stosowanych.wobec.nich.środków.i.działań.oraz.zwiększa.szansę.na.skuteczną.
readaptację..Podkreśla.się.też.duże.znaczenie.dla.zastosowania.zasady.ciągłości.
działań.opiekuńczych. (continuous care),. czyli.nieletni.powinni.być.poddawani.
kompleksowym.oddziaływaniom. również.przez. instytucje,.które.przejmą.opie-
kę.nad.nimi.po.odbyciu.kary.(European.Rules.for.Juvenile.Offenders.Subject.to.
Sanctions.and.Measures,.2008).

Według.Europejskich.regułach.wykonywania.sankcji.i.środków.orzeczonych.
wobec.nieletnich.sprawców.czynów.karalnych.(2008).nieletni.powinni.mieć.efek-
tywny.udział.w.postępowaniu.oraz.w.procesie.wykonywania.sankcji,.szczegól-
nie.możliwość. korzystania. z. pomocy. obrońcy. lub. doradcy. prawnego. zarówno.
w. przypadku. postępowania. opiekuńczo-wychowawczego. oraz. w. sytuacji,. gdy.
możliwe.jest.wymierzenie.sankcji.izolacyjnej..W.odniesieniu.do.działań.opiekuń-
czo-wychowawczych.oraz.karnych.dotyczących.nieletnich.zaleca.się.stosowanie.
podejścia.interdyscyplinarnego.i.współpracę.wszystkich.osób.(np..pracownicy.so-
cjalni,.psychologowie,.pedagodzy,.nauczyciele.itp.),.a.także.instytucji.(np..sądy,.
szkoły,.różne.placówki.zajmujące.się.pracą.z.dziećmi.i.młodzieżą),.jak.również.
stosowanie.zasady.ciągłości.działań.opiekuńczych.(continuous care).po.zaprze-
staniu.stosowania.środków.wobec.nieletnich..

Pozbawienie.wolności.wobec.nieletnich.powinno.być.stosowane.w.ostatecz-
ności,.na.jak.najkrótszy.okres,.który.jest.podany.w.wyroku,.z.zapewnieniem.moż-
liwości.wcześniejszego.zwolnienia. (United.Nations.Rules. for. the.Protection.of.
Juveniles.Deprived.of.their.Liberty,.1990)..Jeżeli.to.możliwe,.wobec.nieletniego.
powinno.być.zastosowane.warunkowe.zwolnienie,.podczas.którego.powinien.być.
umieszczony.pod.dozorem.(United.Nations.Standard.Minimum.Rules.for.the.Ad-
ministration.of.Juvenile.Justice-Beijing.Rule,.1985)..

Wzorcowe.Reguły.Minimum.Narodów.Zjednoczonych.dotyczące.Wymiaru.
Sprawiedliwości.wobec.Nieletnich.(1985).w.dużej.mierze.zostały.wprowadzone.
do.Konwencji.o.Prawach.Dziecka,.szczególnie.w.zakresie.ochrony.i.specjalnego.
traktowania.nieletnich.sprawców.czynów.karalnych.
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W.2003.r..powstało. jako.fundacja.z.siedzibą.w.Brukseli.The International 
Juvenile Justice Observatory.(Międzynarodowe.Obserwatorium.Wymiaru.Spra-
wiedliwości.dla.Nieletnich)..Celem.IJJO.jest.stworzenie.stałej.międzynarodowej.
platformy. (poprzez. np.. stronę. internetową,. konferencje),. dotyczącej. wymiaru.
sprawiedliwości.dla.nieletnich,.która.funkcjonowałaby.jako.miejsce.spotkań,.pra-
cy.i.refleksji.dla.profesjonalistów.pracujących.w.dziedzinie.prawa,.psychologii,.
socjologii,.medycyny,.nauczania,.kryminologii.i.edukacji..

W.2008.r..z.siedzibą.w.Brukseli.powstało.również.The European Juvenile 
Justice Observatory. (Europejskie. Obserwatorium. Wymiaru. Sprawiedliwości.
dla.Nieletnich)..Celem.EJJO.jest.przyczynianie.się.do.ciągłego.doskonalenia.wy-
miaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.oraz.promowanie.współpracy.pomiędzy.
organami.administracji.publicznej,.uczelniami.wyższymi. i.organizacjami.poza-
rządowymi,.m.in..w. postaci. dzielenia. się. doświadczeniami.w. ramach. dobrych.
praktyk..W. jego. struktury.wchodzi.The European Council for Juvenile Justice.
(Europejska.Rada.ds..Wymiaru.Sprawiedliwości.wobec.Nieletnich).

Uregulowania prawne wobec nieletnich w Polsce

Pierwsze. rozwiązania. prawne. dotyczące. nieletnich. pojawiły. się. już. w. la-
tach.20..XX.w..W.1921.r..powstał.projekt.ustawy.o.sądach.dla.nieletnich,.który.
charakteryzował.się.opiekuńczym.podejściem.wobec.nieletnich..Mimo.uchwale-
nia.projekt.nie.wszedł.nigdy.w.życie.z.przyczyn.finansowych.

W.Kodeksie.karnym.z.1932.r..pojawił.się.rozdział.dotyczący.postępowania.
z.nieletnimi..Kodeks.wprowadził.dwutorowy.system.traktowania.nieletnich,.roz-
dzielając.reakcje.na.popełnienie.czynu.zabronionego.prawem.karnym.od.środków.
opieki.i.wychowania.stosowanych.wobec.dzieci.i.młodzieży.dopuszczającej.się.
innego.rodzaju.niewłaściwych.zachowań.

Na.przestrzeni.lat.podejmowano.liczne.działania.mające.na.celu.stworzenie.
nowych.uregulowań.dotyczących.nieletnich..W.1968.r..powstał.projekt.ustawy.
o.zapobieganiu. i.zwalczaniu.demoralizacji. i.przestępczości.nieletnich,.w.któ-
rym.przewidziano.postępowanie.opiekuńczo-wychowawcze.oraz.postępowanie.
naprawcze..Natomiast.w.1971.r..powstał.projekt.ustawy.o.ochronie.młodzieży.
przed.demoralizacją,.w.którym.działania.sprowadzone.były.do.stosowania.wo-
bec. nieletnich. środków.wychowawczych,. leczniczych,. poprawczych. i. zabez-
pieczających. (Stańdo-Kawecka,. 2007,. s.. 271–297).. Ukazuje. to,. że. „tradycja.
polskiej.myśli.resocjalizacyjnej.wyrasta.z.ideału.opieki.i.pomocy.wobec.tych,.
którzy.na.skutek.posiadanych.defektów.(w.zakresie.wyposażenia.biologiczne-
go,.psychologicznego,.socjalizacyjnego).nie.mogą.bądź.nie.potrafią.funkcjono-
wać.w.społeczeństwie.w.sposób,.jaki.czynią.to.‘pełnosprawne’.osoby”.(Sztuka,.
2011,.s..137).
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Takie.podejście.odzwierciedlone.jest.w.obecnie.obowiązującej.ustawie z dnia 
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W.swoich.założeniach.ustawa.propaguje.opiekuńczo-wychowawczy.model.
postępowania.z.nieletnimi,.który.opiera.się.na.koncepcji.„dziecka.w.zagrożeniu”..
Koncepcja. ta. zakłada. podejmowanie. działań. na. rzecz. nieletniego,. które.mogą.
przerwać.lub.osłabić.proces.demoralizacji,.sprzyjając.w.ten.sposób.zmianom.oso-
bowości.nieletniego.(Kusztal,.2011b,.s..189).

Celem.ustawy,.zgodnie.z.preambułą,.jest.przede.wszystkim:
- przeciwdziałanie.demoralizacji.i.przestępczości.nieletnich.oraz.stworzenie.

warunków. powrotu. do. normalnego. życia. nieletnim,. którzy. popadli.w. konflikt.
z.prawem.bądź.zasadami.współżycia.społecznego;

- umacnianie. funkcji. opiekuńczo-wychowawczej. oraz. poczucia. odpowie-
dzialności.rodzin.za.wychowanie.nieletnich.na.członków.społeczeństwa.świado-
mych.swoich.obowiązków.

Jednoznacznie.wynika,.iż.celem.nadrzędnym.ustawy.jest.dobro.nieletniego.
Istotne.jest.obniżenie.granicy.wieku.(17.lat).w.stosunku.do.prawnej.pełnolet-

ności.wyznaczonej.w.polskim.prawie.(art..10.§.1.Kodeksu.cywilnego,.2010,.s..6)..
Obniżenie.wieku.do.17.lat.może.wynikać.z.dwóch.powodów:

- czyn.karalny.pośród.wszystkich.zachowań.bezprawnych.jest.zachowaniem.
na. tyle. szkodliwym. z. punktu.widzenia. porządku. społecznego,. że. zasadne. jest.
wcześniejsze.stawianie.jego.sprawcy.podwyższonych.wymagań;

- popełnienie.czynu.karalnego.może.świadczyć.o.faktycznie.wcześniejszym.
osiągnięciu.przez.daną.osobę.stopnia.dojrzałości.niż.przewiduje.to.ogólna.norma.
(Borowski,.Wysocki,.2001,.s..16).

Wobec.osoby,.która.ukończyła.17.rok.życia,.ale.nie.ukończyła.21.roku.życia.
mogą.być.stosowane.środki.wychowawcze,.lecznicze.i.poprawcze.

W.ustawie.brak.jest.definicji.pojęcia.„demoralizacja”,.mimo.że.takie.pojęcie.
jest.używane..Natomiast.wymienione.zostały.okoliczności,.które.świadczą.o.de-
moralizacji.nieletniego..Należą.do.nich:.naruszanie.zasad.współżycia.społeczne-
go,.popełnienie.czynu.zabronionego,.systematyczne.uchylanie.się.od.obowiązku.
szkolnego.lub.kształcenia.zawodowego,.używanie.alkoholu.lub.innych.środków.
w.celu.wprowadzenia.się.w.stan.odurzenia,.uprawianie.nierządu,.włóczęgostwo,.
udział.w.grupach.przestępczych.

Jak. wskazują. P.. Górecki. i. S.. Stachowiak. (2010,. s.. 17–18). demoralizacja.
w.myśl.przepisów.ustawy.oznacza.szczególnie.intensywną.i.względnie.trwałą.po-
stać.nieprzystosowania.społecznego..Jest.to.pewien.proces.odchodzenia.od.obo-
wiązujących.w.społeczeństwie.wartości.moralnych,.który.przejawia.się.niekiedy.
przez.przestępczość.

W.Dziale. II.ustawy. wskazane. zostały. środki. zapobiegania. i. zwalczania.
demoralizacji. i. przestępczości. nieletnich..Wobec. nieletniego. mogą. być. sto-
sowane. środki. wychowawcze. oraz. środek. poprawczy. w. postaci. umieszcze-
nia.w.zakładzie.poprawczym..Kara.może.być.orzeczona. tylko.w.wypadkach.
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przewidzianych.prawem,.jeżeli.inne.środki.nie.są.w.stanie.zapewnić.resocjali-
zacji.nieletniego.

Środki,. które.mogą.być. stosowane.wobec.nieletniego,.mają. charakter. izo-
lacyjny. (stacjonarny). lub. nieizolacyjny. (niestacjonarny). (Górecki,. Stachowiak,.
2010,.s..35).

Środki.wychowawcze.mogą.być.stosowane.wobec.nieletnich,.którzy.prze-
jawiają.cechy.demoralizacji.lub.dopuścili.się.czynu.karalnego..Mogą.one.zostać.
zmienione. lub. uchylone.w.wyniku. postępowania. odwoławczego. lub.w. trakcie.
postępowania.wykonawczego.(art..79.ustawy)..Środki.wychowawcze.mogą.być.
stosowane.kumulatywnie..Natomiast.ustawa.przewiduje.zastosowanie.wobec.nie-
letniego.tylko.jednego.środka.poprawczego,.którym.jest.umieszczenie.w.zakła-
dzie.poprawczym.

Według.ustawy.wykonywanie. środków.wychowawczych. i. środka.popraw-
czego.ma.na.celu.wychowanie.nieletniego.na.świadomego.i.uczciwego.obywatela.
oraz.odbywa.się.z.uwzględnieniem.wskazań.nauki.i.doświadczeń.pedagogicznych..
Działalność.wychowawcza.powinna.zmierzać.przede.wszystkim.do.wszechstron-
nego.rozwoju.osobowości.i.uzdolnień.nieletniego.oraz.do.kształtowania.i.utrwala-
nia.w.nim.społecznie.pożądanej.postawy.i.poczucia.odpowiedzialności,.tak.by.był.
on. odpowiednio. przygotowany. do. społecznie. użytecznej. pracy..Wykonywanie.
środków.powinno.doprowadzić. także.do.prawidłowego. spełniania.przez. rodzi-
ców.lub.opiekuna.ich.obowiązków.wobec.nieletniego..Do.wykonywania.środków.
można.włączyć.również.organizacje.młodzieżowe.i.inne.organizacje.społeczne.

Środki wychowawcze
Środki.wychowawcze.są.stosowane.w.szczególności.wobec.nieletnich.o.nie-

znacznym.stopniu.demoralizacji..Celem.niektórych.z.nich. jest.np..naprawienie.
szkody.polegające.na.wykonaniu.wobec.pokrzywdzonego.określonej.pracy. lub.
innych. świadczeń,. lub.wykonaniu. określonych. świadczeń. na. rzecz. społeczno-
ści.lokalnej..Mogą.one.spełniać.bardzo.istotną.funkcję.wychowawczą,.gdyż.po-
zwalają.na.uświadomienie.nieletniemu.konsekwencji.negatywnego.zachowania.
oraz.mogą.sprzyjać.kształtowaniu.wrażliwości.nieletnich.na.innych.ludzi.(Stań-
do-Kawecka,.2000,.s..239)..

Środek.wychowawczy.w.postaci.nadzoru.kuratora.został.szczegółowo.ure-
gulowany.w.rozporządzeniu.Ministra.Sprawiedliwości.z.dnia.21.lutego.2012.r..
w.sprawie.zasad.i.trybu.wykonywania.nadzoru.nad.nieletnim.przez.kuratorów.są-
dowych,.sposobu.wykonywania.obowiązków.przez.organizacje.młodzieżowe.lub.
inne.organizacje.społeczne,.zakłady.pracy.i.osoby.godne.zaufania.oraz.sposobu.
kontrolowania.obowiązków.nałożonych.na.rodziców.lub.opiekuna.nieletniego.

Środek.w.postaci.umieszczenia.w.młodzieżowym.ośrodku.wychowawczym.
ma. charakter. środka. stacjonarnego. (izolacyjnego)..Nieletni. zostaje. umieszczo-
ny.w. placówce. zapewniającej.mu. całkowitą. opiekę.. Środek. ten. powinien. być.
orzekany.w.ostateczności,.gdy.środki.wolnościowe.wykonywane.w.naturalnym.
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środowisku.nieletniego.nie.przyniosły.oczekiwanych. rezultatów. lub.nie. rokują.
osiągnięcia.korzystnych.zmian.w.jego.osobowości.i.zachowaniu.się,.ponieważ.nie.
są.adekwatne.do.jego.potrzeb.wychowawczych.(Stańdo-Kawecka,.2007,.s..243).

Środki leczniczo-wychowawcze
Wobec.nieletniego,.zgodnie.z.art..12.ustawy,.można.zastosować.środki.lecz-

niczo-wychowawcze..Dotyczy.to.przede.wszystkim.nieletnich,.u.których.stwier-
dzono. wystąpienie:. upośledzenia. umysłowego,. choroby. psychicznej,. innego.
zakłócenia.czynności.psychicznych.lub.nałogowego.używania.alkoholu,.albo.in-
nych.środków.celem.wprowadzenia.się.w.stan.odurzenia.

Do.środków.leczniczo-wychowawczych.zalicza.się.umieszczenie.nieletniego.
w.szpitalu.psychiatrycznym.lub.w.odpowiednim.zakładzie.leczniczym..W.przy-
padku.kiedy.zachodzi.potrzeba.zapewnienia.nieletniemu.jedynie.opieki.wycho-
wawczej,.można.go.umieścić.w.młodzieżowym.ośrodku.wychowawczym..Na-
tomiast.gdy.nieletni.jest.upośledzony.umysłowo.w.stopniu.głębokim.i.wymaga.
jedynie.opieki,.zostaje.umieszczony.w.domu.pomocy.społecznej.

Środek poprawczy
Art..10.ustawy.przewiduje,.że.wobec.nieletniego.można.zastosować.środek.

poprawczy.poprzez.umieszczenie.go.zakładzie.poprawczym..Podstawą.do.orze-
czenia.tego.środka.jest:

- popełnienie.przez.nieletniego.czynu.karalnego.o.znamionach.przestępstwa,
- charakter.i.okoliczności.czynu,
- wysoki.stopień.demoralizacji.sprawcy,
- stwierdzona.lub.przewidywana.nieskuteczność.środków.wychowawczych.
Środek.ten.może.zostać.orzeczony.w.postaci.bezwzględnej.lub.z.warunko-

wym. zawieszeniem.wykonania,. gdy.właściwości. i. warunki. osobiste. nieletnie-
go,. warunki. środowiskowe,. okoliczności. i. charakter. jego. czynu. uzasadniają.
przypuszczenie,.że.cele.wychowawcze.zostaną.osiągnięte.bez.natychmiastowe-
go.umieszczenia.go.w.takim.zakładzie..Zawieszenie.wykonania.tego.środka.na-
stępuje.na.okres.próby,.który.wynosi.od.1.do.3.lat..W.tym.okresie.ma.miejsce.
zastosowanie.wobec.nieletniego.środków.wychowawczych..Warunkowe.zawie-
szenie.może.zostać.odwołane.w.przypadku.negatywnego.przebiegu.próby,.czyli.
zachowanie.nieletniego.wskazuje.na.jego.dalszą.demoralizację,.lub.gdy.nieletni.
uchyla. się. od.wykonywania.nałożonych.na.niego.obowiązków.albo.od.nadzo-
ru..Skutkiem.odwołania.warunkowego.zawieszenia.jest.umieszczenie.nieletniego.
w.zakładzie.poprawczym.

Nadzór. nad. wykonywaniem. orzeczeń. w. sprawach. nieletnich. został. po-
wierzony.sędziom.rodzinnym..Zostało.to.określone.w.rozporządzeniu.Ministra.
Sprawiedliwości.z.dnia.16.czerwca.2009.r..w.sprawie.szczegółowego.sposobu,.
zakresu. i. trybu. sprawowania. nadzoru. nad.wykonywaniem. orzeczeń.w. spra-
wach.nieletnich.
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W.2000.r..wprowadzono.do.ustawy.instytucję.mediacji,.co.oznacza.pojawie-
nie.się.elementu.modelu.sprawiedliwości.naprawczej..

Mediacja.wywodzi. się. z. idei. sprawiedliwości. naprawczej. (restorative ju-
stice),. której. głównym. celem. jest. naprawienie. krzywdy.wyrządzonej. czynem.
przestępczym,.w.szczególności.umożliwienie.sprawcy.podjęcia.działań.napraw-
czych,. ofierze. natomiast. (jeśli. sobie. tego. życzy). umożliwienie. uczestnictwa.
w. dialogu. ze. sprawcą.w. zakresie. zadośćuczynienia. (Lipowicz,. 2003,. s.. 358)..
Sprawiedliwość.naprawcza,.zdaniem.K..Pierzchały.(2012,.s..65),. to.swego.ro-
dzaju.„filozofia.życia,.która.karanie.zastępuje.pojednaniem,.zemstę.na.spraw-
cach.–. pomocą.dla. ofiar,. alienację. i. nieczułość. –.wspólnotą. i. zjednoczeniem,.
a.negatywizm. i.destrukcję.–.naprawą,.przebaczeniem. i. łaską”..Natomiast,. jak.
wskazuje.M..Wright.(2001,.s..207),.„tym,.co.wiele.ofiar.sobie.ceni,. jest.moż-
liwość.spotkania.się.z.przestępcą.w.bardziej.odpowiednich.warunkach.niż.sala.
sądowa. (lub.możliwość.pośredniego.komunikowania. się. z.nim). i.uzgodnienia.
odpowiedniego.naprawienia.szkody”..

Sprawiedliwość. naprawcza,. a. zarazem. i. mediacja,. stanowi. alternatywę.
dla. tradycyjnego.podejścia. retrybutywno-odwetowego.oraz.daje.możliwość. re-
stytucji.(Potaczała,.2010,.s..94;.Kusztal,.2002,.s..262–267).

Zgodnie.z.art..3a.§.1.i.2.ustawy.sąd.rodzinny.może,.w.każdym.stadium.po-
stępowania.z.inicjatywy.lub.za.zgodą.pokrzywdzonego.i.nieletniego,.skierować.
sprawę.do.instytucji.lub.osoby.godnej.zaufania.w.celu.przeprowadzenia.postępo-
wania.mediacyjnego.. Instytucja. lub.osoba.godna.zaufania.po.przeprowadzeniu.
postępowania.mediacyjnego. sporządza. sprawozdanie. z. jego. przebiegu. i.wyni-
ków,.które.sąd.rodzinny.bierze.pod.uwagę,.orzekając.w.sprawie.nieletniego.

Postępowanie.mediacyjne.ma.charakter.fakultatywny.i.może.być.przeprowa-
dzone.na.każdym.etapie.postępowania.(postępowanie.wyjaśniające,.rozpoznaw-
cze. i.wykonawcze),. zarówno.w.sprawie.o.czyn.karalny,. jak. i.o.demoralizację..
Mediacja. powinna.mieć. przede.wszystkim. znaczenie.wychowawcze,. uzmysła-
wiając.nieletniemu.poprzez.bezpośredni.kontakt.z.pokrzywdzonym.szkodliwość.
popełnionego.czynu.karalnego. lub. innego.zachowania.wskazującego.na.demo-
ralizację..Udział. nieletniego.w. postępowaniu.mediacyjnym. nie.może. być.wy-
korzystywany.jako.dowód.przyznania.się.do.popełnionego.czynu.zabronionego.
(Górecki,.Stachowiak,.2010,.s..29)..Do.postępowania.mediacyjnego.zostają.skie-
rowane.w.szczególności.sprawy,.których.istotne.okoliczności.nie.budzą.wątpli-
wości.. Z.mediacji.wyklucza. się. sprawy.wątpliwe. pod.względem.dowodowym.
(Bieńkowska,.2011,.s..6).oraz.sprawy.związane.z.przestępczością.zorganizowaną.
oraz.tzw..sprawy.wielowątkowe..Mediacja.nie.może.być.również.przeprowadzo-
na,.gdy.stan.psychiki.nieletniego.wskazuje.na.konieczność.jego.leczenia.(Waje-
rowska-Oniszczuk,. 2011,. s.. 6).W. postępowaniu.mediacyjnym. uczestniczą. nie-
letni,.pokrzywdzony,.rodzice.lub.opiekun.nieletniego,.jeśli.pokrzywdzonym.jest.
małoletni.–.rodzice.lub.opiekun.małoletniego.
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Podstawowymi. zasadami,. którymi. kieruje. się. mediacja. to. dobrowolność.
i. równowaga. sił. pomiędzy. stronami. (Lipowicz,. 2003,. s.. 358),. dlatego. też. po-
stępowanie.mediacyjne.przeprowadzane. jest.za.zgodą.wszystkich.uczestników..
Zgoda.ta.może.zostać.cofnięta.w.każdym.stadium.postępowania..Jak.wskazuje.
J..Pyżalski.(2003,.s..466).dobrowolność.jest.dość.istotnym.elementem,.gdyż.„nie.
stoi.w.opozycji.do.gloryfikowanej.i.manifestowanej.przez.wielu.nieletnich.posta-
wy.niezależności..Własny.udział.w.rozwiązywaniu.konfliktu.stanowi.także.od-
wrotność.treningu.wyuczonej.bezradności.(por..Seligman,.2007)”..Wypracowana.
ugoda.nie.jest.arbitralną.decyzją.podmiotów.ze.świata.zewnętrznego,.lecz.stanowi.
własną.autonomiczną.decyzję.

Postępowanie.mediacyjne.jest.przeprowadzone.w.sposób.poufny,.uniemożli-
wiający.osobom.postronnym.dostęp.do.informacji.uzyskanych.w.jego.toku..Od-
stąpienie.od.poufności.jest.możliwe.wyłącznie.za.zgodą.wszystkich.uczestników.

Według.M..Michel.(2010,.s..53).mediacja.umożliwia.obu.stronom.konfliktu.
przede.wszystkim:.bezpośredni.wpływ.na.rozwiązanie.konfliktu.oraz.podejmo-
wanie.decyzji.o.zadośćuczynieniu,.świadczonej.rekompensacie.lub.też.określeniu.
dalszych. reguł.współżycia,.zamianę.walki. stron.na.działanie,.które.ma.na.celu.
rozwiązanie. wspólnego. problemu,. realne. szanse. otrzymania. zadośćuczynienia.
zarówno.w.formie.materialnej,.jak.i.moralnej,.odreagowanie.emocji.i.zmniejsze-
nie.lęku,.współdecydowanie.o.sobie.i.o.przebiegu.postępowania,.przejęcie.odpo-
wiedzialności. za.własne.czyny,. zapobieganie. stygmatyzacji,.wyrażanie.potrzeb.
i.uczuć,.pojednanie.się.

Wpływ.mediacji.na.sprawcę.przestępstwa.wydaje.się.być.podwójny,.z.jed-
nej. strony. ugoda. będąca. efektem. mediacji. daje. możliwość. uniknięcia. bądź.
zmniejszenia.wymiaru.kary,.z.drugiej.zaś.jednak.ma.wymiar.bardziej.psycholo-
giczny..Poprzez.proces.mediacyjny.sprawca.uświadamia.sobie.nie.tylko,.że.na-
ruszył.normę.prawną,. ale. także.że.wyrządził.krzywdę.konkretnej.osobie..Ma.
okazję. pełniejszego. zrozumienia. konsekwencji.własnego. czynu,. a. co. za. tym.
idzie.wzbudzenia.w.sobie.żalu.i.skruchy,.a.także.przeproszenia.i.zaproponowa-
nia.formy.zadośćuczynienia.oraz.spróbowania.pojednania.się.z.ofiarą.(Gromel-
ska,.2007,.s..279).

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. propaguje.opiekuńczo-wy-
chowawczy.model.postępowania.z.nieletnimi,.to.jednak,.jak.wskazuje.A..Marek.
(2008,.s..383–391),.sam.model.opiekuńczy.jest.niekonsekwentny,.gdyż.pojawia-
ją.się.w.nim.elementy.charakterystyczne.dla.modelu.jurydycznego.–.możliwość.
karania.nieletnich.na.podstawie.kodeksu.karnego,.czyli.nieletni.jest.osobą.zdolną.
do.ponoszenia.odpowiedzialności.karnej.za.swoje.czyny..Wtedy.to.istnieje.moż-
liwość.orzeczenia.kary.nawet.do.25.lat.pozbawienia.wolności,.co.jest.niezgodne.
z.Wzorcowymi.Regułami.Minimum.Narodów.Zjednoczonych.dotyczącymi.Wy-
miaru.Sprawiedliwości.wobec.Nieletnich.(1985)..Również.niezgodne.jest.wyko-
nywanie.kary.pozbawienia.wolności.orzeczonej.wobec.nieletnich,.gdyż.brak.jest.
odrębnych. zakładów. karnych. lub.wydzielonych. oddziałów..Nieletni. odbywają.
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karę.pozbawienia.wolności.w.zakładach.karnych.dla.młodocianych,.czyli.razem.
z.dorosłymi.sprawcami.przestępstw.(Konarska-Wrzosek,.2008,.s..349–359).

Na.przełomie.XX.i.XXI.w..nastąpiło.odejście.od.modelu.opiekuńczego.w.kie-
runku.modelu.jurydycznego.w.wyniku.zmiany.polityki.karnej..Coraz.częściej.eks-
ponuje.się.zagrożenia.ze.strony.nieletnich.oraz.wskazuje,.że.polityka.„nadmiernej.
łagodności”.wobec.nich.niesie.zgubne.skutki,.m.in..wzrost.zachowań.przestęp-
czych..Jak.wskazuje.A..Gaberle.(2008,.s..306).„w.miejsce.nieletniego.zagrożone-
go.przez.negatywny.wpływ.społeczny,.a.więc.wymagającego.pomocy,.pojawił.się.
nagle.nieletni.zagrażający.innym,.który.ponosi.odpowiedzialność.za.swoje.uczyn-
ki.i.wymaga.surowego.traktowania”.

Według.modelu.jurydycznego.nieletni.jest.osobą.zdolną.do.ponoszenia.od-
powiedzialności.prawnej.za.swoje.czyny. i.będąc.sprawcą.można.mu.przypisać.
winę..W.myśl.prawa.nieletni,.mimo.pozostawania.na.niższym.niż.dorośli.pozio-
mie.rozwoju.psychicznego,.społecznego.oraz.fizycznego,.jest.takim.samym.prze-
stępcą.jak.osoba.dorosła,.lecz.może.być.potraktowany.łagodniej..To.łagodniejsze.
traktowanie.nieletniego.jest.wynikiem.jego.zmniejszonej.zdolności.rozpoznania.
znaczenia.czynu.lub.pokierowania.postępowaniem.(Gaberle,.2008,.s..304)..Mo-
del.jurydyczny.w.żaden.sposób.nie.uwzględnia.rozwoju.psychicznego.nieletnie-
go,.w.szczególności.wykształcania.się.mechanizmów.kontrolnych.(wchodzących.
w.skład.struktur.poznawczych),.odpowiedzialnych.za.kontrolę.sfery.emocjonal-
no-popędowej. (por.. Reykowski,. 1992).. Rozwój. tych. mechanizmów. przebiega.
w.czasie.i.zależny.jest.od.fazy.rozwojowej.człowieka..Pełne.wykształcenie.tych.
mechanizmów.następuje.ok.. 24–25. roku. życia..Nie.oznacza. to,. że.nieletni. nie.
wie,.jakiego.czynu.się.dopuścił,.ale.na.tym,.że.stan.jego.struktur.poznawczych.
nie.pozwala.mu.na.prawidłową.ocenę.swego.czynu.i.społecznych.skutków.tego.
postępowania..

Model. opiekuńczy. nie. zakłada. „odpowiedzialności”. nieletnich. rozumianej.
jako. obowiązek. poniesienia. przez. nieletniego. konsekwencji. przewidzianych.
w.przepisach.prawa.w.związku.z.określonym.zachowaniem.(odpowiedzialność.
prawna)..Środki,.jakie.zostają.orzeczone.wobec.nieletniego.w.myśl.tego.modelu,.
nie.stanowią.sankcji.nałożonej.na.nich.za.ich.zachowanie.(konsekwencja.osobistej.
odpowiedzialności),. ale. są. przejawem.koniecznej. ingerencji. ze. strony.państwa.
w.proces.socjalizacji.nieletniego,.ingerencji,.której.forma.musi.być.dostosowana.
do.sytuacji.nieletniego..Pozwala.to.na.stosowanie.zasady.indywidualizacji.przy.
wyborze.orzekanego.środka..W.przypadku.modelu.jurydycznego.brak.jest.tej.za-
sady,.gdyż.nie.uwzględnia.się.np..poziomu.rozwoju.nieletniego.czy.jego.sytuacji.
społecznej..Zróżnicowanie.sankcji.może.nastąpić.tylko.ze.względu.na.okoliczno-
ści.łagodzące.lub.znoszące.odpowiedzialność,.a.nie.zaś.z.powodu.braku.potrzeby.
orzekania.środka.(Gaberle,.2008,.s..307–308)..Jednak.czy.środki.dostępne.w.usta-
wie o postępowaniu w sprawach nieletnich.(szczególnie.te.izolacyjne).nie.mają.
charakteru.karnego.i.nie.są.odbierane.przez.nieletnich.jako.kara?.Czy.umieszcze-
nie.w.młodzieżowym.ośrodku.wychowawczym.lub.w.zakładzie.poprawczym.nie.
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jest.pozbawieniem.wolności.(w.imię.szeroko.pojętego.wychowania.i.korekcji)?.
Według.M..Heine.(2004,.s..48).jednostka.objęta.resocjalizacją.w.warunkach.izo-
lacji.znajduje.się.w.specyficznych.warunkach.opresji,.w.których.nie.jest.możliwe.
w.pełni.aktywne.odpowiadanie.na.ofertę.resocjalizacyjną,.a.wręcz.nakazem.jest.
jej.odrzucenie.i.manifestowanie.wrogości.wobec.osoby,.która.ją.proponuje..Jeżeli.
już. zastosowanie. środka.w.postaci. umieszczenia.nieletniego.w.placówce. reso-
cjalizacyjnej.miałoby.się.przyczynić.do.zresocjalizowania.umieszczonej.w.niej.
jednostki,.to.istotne.wydaje.się.opracowanie.adekwatnego.do.potrzeb.nieletniego.
systemu.kierowania. do. odpowiednich. placówek,. uwzględniając. (po. dokonaniu.
wnikliwej.i.wszechstronnej.diagnozy).jego.potrzeby.edukacyjne,.szkolne.i.tera-
peutyczne.(Sitarczyk,.2001,.s..18).

Ustawa. nie. przewiduje. wskazania. terminu. trwania. orzekanych. środków,.
szczególnie. izolacyjnych.. Stanowi. to. istotny. problem,. gdyż. długoletni. pobyt.
w. placówce. nie. przyczynia. się. do. pozytywnej. resocjalizacji. (por.. Ptak,. 2010,.
s..332)..W.praktyce.oznacza.to,.że.jeden.wychowanek.może.przebywać.w.mło-
dzieżowym.ośrodku.wychowawczym,.np..1.rok,.a.drugi.5.lat..Niektórzy.autorzy.
(por..Konarska-Wrzosek,. 2008;.Gaberle,. 2008).uważają,. że.wskazanie. terminu.
trwania.środka.jest.błędnym.rozwiązaniem,.gdyż.środki.wychowawcze.ukierun-
kowane.są.na.korekcję.osobowości.i.zachowania.jednostki,.co.stanowi.zindywi-
dualizowany.proces,.gdzie.z.góry.nie.można.przewidzieć,.jak.długo.będzie.trwał.
i.jakie.będą.jego.rezultaty..Jest.to.niewłaściwe.założenie,.wywodzące.się.z.kon-
cepcji.behawioralnych..W.przypadku.dorosłych.przestępców.zawsze.określony.
jest.termin.trwania.orzeczonego.środka..Czy.można.założyć,.że.kara.pozbawienia.
wolności.ma.mieć.tylko.za.cel.izolację?.

W.ostatnich.latach.w.Polsce.podejmowano.próby.reformy.prawa.dla.nielet-
nich..Trwały.prace.nad.projektem.nowego.kodeksu.dla.nieletnich,.który.miał.być.
kompilacją.przepisów.prawa.materialnego,.procesowego.i.wykonawczego..Pro-
jekt.ten.miał.charakter.karnistyczny.i.bardziej.odzwierciedlał.model.represyjny.
i.jurydyczny.niż.opiekuńczy..Kodeks.ten.spotkał.się.z.krytyką,.m.in..za.nadmierny.
formalizm.procedury,.i.nie.uzyskał.akceptacji.Krajowej.Rady.Sądownictwa..Ko-
lejnym.projektem.było.Prawo.nieletnich,.które.przewidywało.jednolitą.procedurę,.
rezygnując.z.obecnie.obowiązującej.dwoistej.procedury.opiekuńczo-wychowaw-
czej.i.poprawczej.przewidzianej.w.ustawie..Jednak.i.ten.projekt.spotkał.się.z.licz-
ną.krytyką.(Marek,.2008,.s..388–390;.Konarska-Wrzosek,.2008,.s..353–359)..Oba.
projekty.zakładały.opracowanie.jednolitego.modelu.postępowania,.który.łączyłby.
stosowanie.środków.ochronnych.i.wychowawczych.wobec.nieletnich.wykazują-
cych.przejawy.demoralizacji.czy.nieprzystosowania.społecznego.oraz.nieletnich.
sprawców.czynów.karalnych..

W.polskim.modelu.wymiaru.sprawiedliwości.wobec.nieletnich.powinno.się.
uwzględnić. zalecenia. międzynarodowe. (szczególnie. zawarte. we.Wzorcowych.
Regułach. Minimum. Narodów. Zjednoczonych. dotyczące. Wymiaru. Sprawie-
dliwości.wobec.Nieletnich. z. 1985. roku. i.Europejskich. regułach.wykonywania.
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sankcji. i. środków. orzeczonych.wobec. nieletnich. sprawców. czynów. karalnych.
z.2008.roku).dotyczące.stosowania.działań.o.charakterze.„minimum.interwencji”.
w.postaci.stosowania.krótkoterminowych.środków.zabezpieczających.oraz.zwią-
zanej.z.tym.strategii.diversion,.czyli.unikaniu.formalnego.(sądowego).postępowa-
nia.w.sprawach.nieletnich..Coraz.częściej.podkreśla.się.zasadność.wprowadzenia.
zmian,. szczególnie. takich,. które. uwzględniałyby. odpowiedzialność. nieletniego.
za. zachowania. naruszające. normy. prawne. (restorative justice). (por.. Gaberle,.
2008),.związanych.z.koncepcją.sprawiedliwości.naprawczej.(w.myśl.hasła.„The.
three.R’s”.–.restitution,.responsibility,.reintegration),.której.głównym.celem.jest.
naprawienie.krzywdy.wyrządzonej.czynem.przestępczym..Szerokie.zastosowanie.
koncepcji.sprawiedliwości.naprawczej.obowiązuje.w.angielskim.modelu.postępo-
wania.z.nieletnimi.(np..reparation order.–.obowiązek.naprawienia.szkody,.com-
munity order,.czyli.sankcje.wykonywane.w.społeczności.lokalnej)..W.Polsce.sto-
sowana.jest.mediacja.dla.nieletnich,.ale.nadal.w.małym.zakresie..Według.danych.
Ministerstwa.Sprawiedliwości.w.2011.r..253.sprawy.zostały.skierowane.do.me-
diacji,.natomiast.w.I.poł..2012.r..–.218..Wskazane.byłoby.stosowanie.koncepcji.
sprawiedliwego.karania,.czyli.systemu.probacji..W.Polsce.najczęściej.stosowa-
nym. środkiem.probacyjnym.wobec.nieletnich. jest. nadzór. kuratorski. (Sawicka,.
2001,.s..21),.mimo.że.ustawa.dysponuje.również.innymi.środkami.probacyjnymi.
(opisanymi. powyżej)..Niestety. często. środki. probacyjne. funkcjonują. jako.me-
chanizmy.kontroli,.zamiast.stanowić.narzędzia.do.społecznej.reintegracji.(Opora,.
2010,.s..218)..Można.byłoby.wprowadzić.jako.środek.probacyjny.np..zawieszenie.
wymierzenia.kary.(środek.ten.obowiązuje.tylko.w.przypadku.umieszczenia.w.za-
kładzie.poprawczym),.co.jest.stosowane.w.Niemczech..Brak.jest.w.polskim.mo-
delu.środków.wynikających.z.zastosowania.zasady.continuous care,.czyli.obję-
ciem.nieletniego.kompleksowym.oddziaływaniem.również.przez.instytucje,.które.
przejmą.opiekę.nad.nimi.po.odbyciu.kary..Opieka.postpenitencjarna.zapewniona.
jest.tylko.osobom.opuszczającym.zakład.karny..Brak.jest.natomiast.opieki.następ-
czej.w.stosunku.do.młodzieży.opuszczającej.np..młodzieżowy.ośrodek.wycho-
wawczy..Jednostka.po.opuszczeniu.instytucji.resocjalizacyjnej.boryka.się.często.
z. problemami. finansowymi,. bezrobociem,. poczuciem. beznadziejności. sytuacji.
i.poczuciem.bezradności..W.związku.z.tym.opieka.następcza.powinna.również.
mieć.charakter.socjalny,.pomocowy.(por..Ptak,.2010,.s..332).

Istotnym. zadaniem. i. wyzwaniem. dla. polskiej. resocjalizacji. jest. koniecz-
ność.powiązania.wszystkich.oddziaływań.resocjalizacyjnych.(instytucjonalnych.
i.pozainstytucjonalnych).z.całym.systemem.wychowawczym.i.profilaktyki,. jak.
również.opieki. społecznej..Działalność. resocjalizacyjna.nie.może.pojawiać. się.
w. momencie,. kiedy. zachodzi. konieczność. przezwyciężania. zaburzeń. powsta-
łych.w.procesie.uspołecznienia,.które.najczęściej.są.wynikiem.dysfunkcjonalno-
ści.systemu.wychowawczego..Należy.zintegrować.te.systemy,.aby.umożliwiały.
one.szybką.reakcję.już.w.sytuacji.początkowych.symptomów.zaburzeń.procesu.
socjalizacji.dzieci. i.młodzieży..Należy.zwrócić.szczególną.uwagę.na.integrację.
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różnych.instytucji.pracujących.na.rzecz.dzieci,.młodzieży.i.rodziny,.które.działają.
w.społeczności.lokalnej.(por..Ambrozik,.2010,.s..160).

Nadal.pozostaje.pytanie,.jaki.model.postępowania.z.nieletnimi.(opiekuńczy.
czy.jurydyczny).powinien.obowiązywać.w.Polsce?.A.może.bardziej.zasadne.było-
by.postawienie.pytania,.który.model.jest.bardziej.odpowiedni.z.punktu.widzenia.
resocjalizacji.nieletniego?.Które.współczesne.koncepcje.resocjalizacyjne.można.
stosować.w.resocjalizacji.nieletnich.oraz.co.za.tym.idzie,.jaki.przyjąć.model.sys-
temu.sprawiedliwości.wobec.nieletnich?
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Pedagogiczne inspiracje resocjalizacji 
penitencjarnej. Eksperyment wychowawczy 
w więzieniu w Szczypiornie

Streszczenie

W.artykule.zawarte.są.informacje.o.pierwszym.w.Polsce.półotwartym.specjalnym.zakładzie.
karnym.dla.młodocianych.przestępców.wysokowyrokowych.w.Szczypiornie.koło.Kalisza..Pod.na-
ukową.opieką.Katedry.Prawa.Karnego.Uniwersytetu.Wrocławskiego.i.Katedry.Pedagogiki.Ogólnej.
Uniwersytetu.Warszawskiego.wdrożono.tam.w.1958.r..eksperyment.pedagogiczny.(określany.jako.
eksperyment.Hanny.i.Witolda.Świdów)..Celem.eksperymentu.była.ocena.skuteczności.innego.po-
dejścia,.niż.dotychczas.praktykowany,.do.procesu.rewalidacji.młodocianych.mężczyzn.skazanych.
za.popełnione.czyny.na.kilkuletnią.izolację.więzienną.

Słowa kluczowe:.więzienie,.Szczypiorno,.resocjalizacja,.młodociani.przestępcy.

Pytanie,.na.ile.osadzenie.w.wiezieniu.jest.karą.za.popełniony.czyn,.a.na.ile.
może.być.szansą.na.korygującą.pracę.wychowawczą.jest.pytaniem.i.dla.prawnika,.
i.dla.pedagoga..Wychowanie.jest.procesem.społecznym,.a.osadzenie.w.więzieniu.
jest. izolacją.ze.społeczeństwa. i.od.społeczeństwa..Więzienie.ogranicza.nie. tyl-
ko.kontakty.z.bliskimi,.ale.w.znacznym.stopniu.również.z.innymi.osadzonymi,.
skazuje.na.nudę,.odbiera.swobodę.decydowania.o.sobie,.odziera.z.prywatności..
Frustracja.niezaspokojonych.potrzeb.społecznych.prowadzi.zarówno.do.agresji.
skierowanej.do.innych,.jak.i.do.autoagresji.–.połyków,.podcinania.żył,.głodówki..
Izolacyjna.funkcja.więzienia.jest.w.konflikcie.z.wychowywaniem.

Jeżeli. ojciec. jest. profesorem. prawa. karnego,. a. córka. pedagogiem,. to.
można. przypuszczać,. że. wiele. razy. rozmawiali. o. tym,. na. ile. jest. możliwe.
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wychowywanie.w.więzieniu. –.wychowywanie. realne,. prowadzące. do. samo-
wychowania,.do.refleksji.nad.sobą,.do.wewnętrznego.przeobrażenia,.do.prze-
budowy.systemu.wartości,.a.nie.„praca.wychowawcza.z.osadzonymi”.w.regu-
laminowym.ujęciu..Być.może.z.takich.rozmów.narodził.się.pomysł.więzienia.
wychowującego. dla. młodocianych.. Praca. wychowawcza. ma. większe. szan-
se. na. sukces. z. młodocianymi. niż. dorosłymi. przestępcami.. Osoby. w. wieku.
17–24. lat. z. jeszcze. plastyczną. psychiką. są. materiałem. bardziej. podatnym.
na.wychowanie.niż.dorośli.recydywiści.

Pomysł. przybrał. realny. kształt. i. od. 1. sierpnia. 1958. r.. oficjalnie. zaist-
niał.w. strukturze. zakładów.karnych.w.Polsce. jako.Więzienie.Karno-Specjalne.
dla. Młodocianych. w. Szczypiornie,. uznany. za. „największy. i. za. najciekawszy.
w.czasach.PRL-u”.(Nowak,.2012)..

Opiekę. nad. eksperymentem. wychowawczym. w. więzieniu. objęła. Katedra.
Prawa.Karnego.Uniwersytetu.Wrocławskiego.kierowana.przez.profesora.Witol-
da.Świdę.i.Katedra.Pedagogiki.Ogólnej.Uniwersytetu.Warszawskiego.kierowana.
przez.prof..Bohdana.Suchodolskiego,.a.w.eksperyment.zaangażowali.się.Hanna.
Świda.i.Stanisław.Jedlewski..

Celem. przedsięwzięcia. była. ocena. skuteczności. nowych,. niestosowanych.
dotąd.metod.w.reedukacji.młodocianych.mężczyzn..Nie.były.to.nowe,.nieznane.
metody.postępowania.w.ogóle..Nowość.polegała.na.innej.organizacji.całokształtu.
życia.więźnia..Nauka,. praca,. sport,. zajęcia. świetlicowe.miały. odgrywać. nową.
rolę.w.procesie.oddziaływania.na.psychikę.osadzonego..Wskaźnikiem.sukcesu.
wychowawczego. będzie. wytworzenie. dodatnich. postaw. społeczno-moralnych,.
pozytywnego.systemu.wartościowania,.kształtowanie.osobowości.ku.prospołecz-
nym.zachowaniom..Nastawiono.się.na.pracę.długofalową,.bowiem.nie.są.to.cele.
łatwe.do.osiągnięcia,.tym.bardziej,.że.ograniczenia.związane.z.karą.pozbawienia.
wolności,.jakim.mieli.podlegać.osadzeni,.były.znacznie.złagodzone..

„Dopóki.więzień.zamyka.się.w.sobie,.odgradza.od.administracji.murem.za-
kłamanych.zdań,.nienawistnej. agresji. lub. zaciętego,.ponurego.myślenia,.dopó-
ki.tworzy.w.sobie.świat.wewnętrzny,.w.którym.wszelkie.zabiegi.wychowawcze.
podlegają. cynicznej. interpretacji,. a. tym. samym. stają. się. bezskuteczne,. dopóki.
nie.ma.nawet.mowy.o. jakichkolwiek.wynikach.wychowania..Wszystkie.środki.
wychowawcze.trafiają.w.próżnię,.odbijają.się.o.twardy.mur.odmiennego.warto-
ściowania.zjawisk.przez.przestępcę”.(Świda,.Świda,.1961,.s..48)..Nowością.było.
podejście.do.młodocianych.przestępców.

Dla kogo eksperyment wychowawczy?

Do.Szczypiorna.zostali.skierowani.osadzeni.z.zakładów.w.Iławie,.Rawiczu,.
Warszawie,.Wronkach..Zostali.włączeni.do.eksperymentu.na.podstawie.rozmów.
prowadzonych. przez. naczelnika. zakładu. w. Szczypiornie,. pracownika. Katedry.
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i.po.uprzednim.przejrzeniu.akt.więźnia..Rozmowa.miała.charakter.diagnostycz-
ny,.stanowiła.podstawę.pracy.wychowawczej.–.pozwalała.na.ocenę.inteligencji,.
przystosowania.do.sytuacji,.„słabych.punktów.osadzonego”,.źródła.wykolejenia..
Wytypowani.do.eksperymentu.zostali.więźniowie.trudni,.zdemoralizowani,.z.dłu-
gim. i.bogatym.doświadczeniem.przestępczym.i.więziennym,.którym.pozostało.
do.końca.kary.co.najmniej.3.lata..W.rezultacie.w.Szczypiornie.znaleźli.się.więź-
niowie.o.różnym.poziomie.inteligencji,.różnym.stosunku.do.życia,.różnej.prze-
szłości,.o.różnym.stopniu.wyczulenia.społecznego..Po.przyjeździe.do.Szczypior-
na.część.młodocianych.przestępców.połączyła. się.w.grupy. jawnie. akcentujące.
swoją.odrębność.wobec.innych,.wielu.więźniów.pozostawało.poza.nieformalny-
mi.strukturami.

Na czym polegało nowe podejście?

Przyjęto.szereg.założeń,.jednym.z.ważniejszych.było.to,.żeby.więzienie.w.jak.
najmniejszym.stopniu.przypominało.więzienie.zarówno.w.sensie.fizycznym,.jak.
i.panujących.reguł..Zakład.w.Szczypiornie.miał.być.poligonem.wćwiczania.się.
w.życie.w.praworządnym.społeczeństwie.

Architektura. typowego. więzienia. działa. przytłaczająco. –. cele,. rygle,. kra-
ty,. ograniczona. przestrzeń,. brak. prywatności. pogłębia. nienawiść. do. instytucji..
Zmiana.warunków,.w. jakich. będą. przebywać.więźniowie,. tak. żeby. zakład. nie.
przypominał.więzienia,.może.zmniejszać.napięcia.psychiczne,.wybuchy.agresji..
To.założenie.udało.się.spełnić..W.Szczypiornie.była.szkoła.dla.służby.więzien-
nej..Na.rzecz.więzienia.przeznaczono.pięć.parterowych,.murowanych.budynków.
znajdujących.się.na.dużym.terenie..Nie.było.więc.cel.z.zakratowanymi.oknami,.
solidnych. ryglowanych. drzwi. z. „judaszem”..Były. duże. okna,. sypialnie,. drzwi.
z.normalną.klamką.otwarte.w.dzień.i.w.nocy,.toalety,.łaźnie,.posiłki.spożywano.
w.stołówce..Przypominało.to.internat,.a.nie.więzienie.

W.Szczypiornie.zerwano.z.całkowitą.zależnością.więźnia.od.strażnika..Więź-
niowie.mieli.dostęp.do.naczelnika.bez.pośrednictwa.wychowawców,. rozmowy.
mogły.odbywać.się.„w.cztery.oczy”..Takie.rozwiązanie.miało.zapobiegać.sytu-
acjom.uwłaczającego,.ze.strony.służby.więziennej,.postępowania.z.więźniami..

Zniesiono. ograniczenia,. które. nie. miały. związku. z. bezpieczeństwem. lub.
z.formami.zbiorowego.współżycia,.a.skupiały.pomysłowość.więźniów.w.obcho-
dzeniu.ich..Na.przykład.w.granicach.określonych.regulaminem.można.było.za-
aranżować.wystrój.sypialni,.można.było.wyglądać.oknem,.opalać.się,.palić.na.ko-
rytarzu.papierosy.

Resocjalizacja.więźnia,.jak.na.to.wskazuje.nazwa.procesu,.może.mieć.miejsce.
wtedy,.gdy.będzie.on.włączany.w.naturalne.sytuacje.społeczne..Nie.chodzi.o.to,.
by.życie.społeczne.było.organizowane.odgórnie.przez.administrację..Forsowanie.
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inicjatyw,.które.nie.są.aprobowane.przez.więźniów,.wytwarza.podwójny.nurt.ży-
cia.społecznego..Jeden.na.pokaz,.dla.administracji,.drugi.własny,.ukryty..Budo-
wanie.zrębów.życia.społecznego.wśród.więźniów.jest.zadaniem.bardzo.trudnym..
Wymaga.dużej.wrażliwości.i.intuicji.pedagogicznej.personelu.w.udzielaniu.rad,.
ocenianiu. inicjatywy.więźniów,. rozwiązywaniu.konfliktów,. jakie.będą.powsta-
wać.w.trakcie.naturalnie.tworzącego.się.życia.społecznego.w.zakładzie..W.więź-
niach.musi.narastać.świadomość,.że.sami.przez.właściwą.organizację.życia.spo-
łecznego.mogą.lepiej.lub.gorzej.zaspokajać.swoje.potrzeby.

W.organizowaniu. życia. społecznego.w. zakładzie.wzrasta. znaczenie.więzi.
koleżeńskich..Grupy.koleżeńskie.więźniów. tworzą. się.na.bazie.wspólnych.do-
świadczeń. przestępczych. i. na. ogół. personel. więzienny. dąży. do. ich. rozbicia..
W.koncepcji.wychowania.w.Szczypiornie.było.nierozbijanie.grup.koleżeńskich,.
lecz.wykorzystywanie.postawy.solidaryzmu.dla.celów.wychowawczych..Zakła-
dano.początkowe.oparcie.się.na.istniejących.grupach.i.stopniowe.wprowadzanie.
wartości.społecznie.pozytywnych,.a.w.dalszej.perspektywie.przemieszanie.grup.
koleżeńskich..Kierowano.się.kilkoma.względami:

•.po.pierwsze.–.rozbijanie.grup.koleżeńskich.wywołuje.silną.negatywną.po-
stawę.wobec.zakładu;

•.po.drugie.–.rozbijając.wieź.społeczną,.stworzy.się.próżnia.społeczna,.bar-
dzo.niebezpieczna.z.punktu.widzenia.wychowania;.

•.po.trzecie.–.wprowadzenie.dodatnich.wartości.do.zwartych.grup.koleżeń-
skich.ma.szanse.większej.trwałości,.członkowie.dopingują.się.wzajemnie.w.ich.
umacnianiu,.tak.jak.się.poprzednio.umacniali.w.nastawieniach.przestępczych;

•.po.czwarte.–.w.związkach.przyjaźni,.nawet.przestępców,.tkwią.także.pozy-
tywne.wartości,.na.których.można.się.oprzeć.w.procesie.wychowania.

Więzienie.z.racji.funkcji.ogranicza.kontakty.społeczne,.wprowadza.monoto-
nię..W.Szczypiornie.miało.być.inaczej..Zakładano.dynamizm.życia.w.zakładzie,.
w.aranżowaniu.różnego.rodzaju.sytuacji.społecznych.–.np..budowa.boiska,.zakła-
danie.klubów.sportowych,.zespołów.artystycznych..W.miarę.jak.więźniowie.będą.
włączali.się.w.nurt.życia.zakładowego,.będą.stawiane.im.coraz.wyższe.wymaga-
nia..Nagrody.będą.wymagały.coraz.większego.wysiłku.w.pracy.nad.sobą,.kary,.
początkowo.oparte.na.dolegliwości.fizycznej.–.twarde.łoże,.cela.izolacyjna,.będą.
nabierały.charakteru.presji.moralnej.

Podatność.więźniów.na.oddziaływania.wychowawcze.w.znacznym.stopniu.
wiąże.się.z.relacjami.z.administracją.więzienną,.ze.stosunkiem.do.samego.siebie.
i.przestępczej.przeszłości..Eksperyment.był.także.wyzwaniem.dla.kadry..Niwe-
lowanie.nienawiści,.wrogiej.postawy.do.służby.więziennej,.burzenie.muru.„my.
–.oni”.przez.okazywanie.ojcowskiego.stosunku.administracji.do.więźniów,.było.
odejściem.od.dotychczasowej.praktyki.i.doświadczeń.wyniesionych.z.innych.za-
kładów.karnych..Pewne.było,.że.więźniowie.będą.nieufni,.będą.wykorzystywa-
li.troskliwość.i.zainteresowanie.naczelnika.do.prowadzenia.swoich.gier,.uznają.
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takie.postępowanie.za.słabość,.którą.należy.bezwzględnie.wykorzystać..A.admi-
nistracja.nie.może.zrażać.się.objawami.niewdzięczności..Autorzy.eksperymentu.
przyjęli,.że.serdeczny.stosunek.do.więźniów.to.jedyna.droga.do.przełamania.wro-
giej.postawy.wobec.administracji.i.„jedyna.droga.do.wytworzenia.w.młodocia-
nym.wewnętrznej.miękkości,.serdeczności.i.dobroci.dla.ludzi.oraz.wiary.w.siebie.
i.poczucia.swojej.godności”.(Świda,.Świda,.1961,.s..59)..

Wychowywanie.ludzi.zdemoralizowanych,.o.różnych.doświadczeniach.ży-
ciowych,.o.niezrównoważonej.psychice.musi.być.procesem.bardzo.zindywidu-
alizowanym,.„przykrojonym.na.miarę”..Z.akt.więźniów.wynikało,.że.stosowane.
dotychczas.wobec.osadzonych.oddziaływania,.mechanicznie.stosowany.system.
kar.były.mało.skuteczne..Karanie.może.być.nieskuteczne,.bo.więzień.nie.reaguje.
na.kary,.ponieważ.są.dla.niego.naturalną.codziennością..Kary.dla. takiej.osoby.
będą. tak.długo.nieskuteczne,. jak.długo.nie. zacznie.wartościować. swojego.ży-
cia.w.kategoriach.powodzeń. i.niepowodzeń.życiowych..U. innych.kara.wzma-
ga.poczucie.krzywdy.doznawanej.od.służby.więziennej..Tak.długo.jak.więzień.
nie.nabierze.zaufania.do.administracji,.nie.poczuje.więzi.z.zakładem,.kary.będą.
mało.skuteczne..Kara.może.być.interpretowana.w.kategoriach.wyróżnienia,.lan-
sowania.się.na.bohatera.i.dopóki.kara.nie.stanie.się.powodem.wstydu,.nie.będzie.
powstrzymywała.od.czynów.zabronionych..Indywidualne.podejście.wychowaw-
cze.wymaga.rozpoznania,.czym.jest.kara.dla.karanego,.jak.jest.odbierana.przez.
konkretną.osobę..

Czynnikiem.wzmacniającym.oddziaływania.wychowawcze.może.być.rodzi-
na.młodocianego..W.Szczypiornie.doceniano.wpływ.środowiska.rodzinnego.i.nie.
było.ograniczeń.ani.częstotliwości.widzeń,.ani.korespondencji,.ani.otrzymywa-
nych.paczek..

Wszystkie.etapy.procesu.wychowawczego.w.więzieniu.zmierzają.do.przygo-
towania.młodocianego.do.wyjścia.na.wolność.i.podjęcia.życia.w.zgodzie.z.norma-
mi.społecznymi..Stąd.ważne.jest.nauczenie.go.zawodu.atrakcyjnego.i.w.perspek-
tywie.znalezienia.pracy.odpowiadającej.aspiracjom.życiowym..W.Szczypiornie.
była. zasadnicza. szkoła. samochodowa. i. technikum. samochodowe1..Ważne. jest.
także,.by.osadzony.orientował.się.w.życiu.społecznym.kraju,.w.tym,.co.się.dzie-
je. za.murami.więzienia,. żeby.po.wieloletniej. nieobecności. rozumiał. rzeczywi-
stość,.do.której.wejdzie,.potrafił.się.odnaleźć.w.społeczeństwie..Jeszcze.w.czasie.
odbywania.kary.należy.stwarzać.sytuacje.quasi-wolności,.w.których.zdany.bę-
dzie.na.własne.decyzje..Temu.w.Szczypiornie.miał.służyć.oddział.niedozorowa-
ny..W.założeniu.oddział. taki.miał.być.kierowany.przez.samych.młodocianych..
„Oswajaniem.z.wolnością”.były.także.przepustki.na.imprezy,.udział.w.zawodach.
sportowych.poza.zakładem,.na.które.udawali.się.bez.asysty.uzbrojonych.strażni-
ków,.jedynie.w.towarzystwie.pracowników.administracji.pełniących.rolę.współ-
towarzyszy.i.opiekunów.

1.Zorganizowano.także.VI.i.VII.klasę.szkoły.podstawowej.
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Proces.resocjalizacji.nie.powinien.się.kończyć.wraz.w.opuszczeniem.mu-
rów.więzienia..Założono,. że. zakład. będzie. interesować. się. losami.młodocia-
nych.po.wyjściu.na.wolność,.wspomagać.w.miarę.możliwości.w.układaniu.no-
wego.życia.

Przebieg eksperymentu

Opracowana.przez.naukowców.koncepcja.wychowania.młodocianych.prze-
stępców.w.Szczypiornie.nie.była.ujęta.w.sztywne.ramy,.nie.było.ścisłych.wska-
zówek,.jak.postępować..„Szczegółowe.sposoby.i.środki.oddziaływania.na.mło-
docianych. powinna. bowiem. określać. każdorazowo. z. jednej. strony. konkretna.
sytuacja,.z.drugiej.zaś.osobowość.młodocianego.i.jego.reakcje”.(Świda,.Świda,.
1961,.s..68)..Stąd.niezwykle.ważną.sprawą.jest.dobór.odpowiednich.osób,.które.
rozumieją,.aprobują.koncepcję.i.ją.będą.wdrażać..Z.opisu.eksperymentu.zawar-
tego.w.książce.W.. i.H..Świdów.wynika,. że. bardzo. trafnie. dobrano.naczelnika.
zakładu,.Stanisława.Broszczaka,.był. to.„fanatyk.na.punkcie.wychowania.prze-
stępców”..Z. cytowanych.przez. autorów. rozmów,. jakie.prowadził. z.więźniami,.
z. zapisów.kronikarskich.wyłania. się. osoba. z. ogromnym. talentem.pedagogicz-
nym,.lubiany.przez.więźniów,.z.intuicją,.dzięki.której.ryzykowne.decyzje.okazy-
wały.się.niezwykle.trafne..

Zakład.karny.dla.młodocianych.przestępców.w.Szczypiornie.został.ostatecz-
nie.uruchomiony.20.października.1958.r..z.pierwszym.transportem.60.więźniów.
z.Wronek..W.ciągu.następnych.dni.przyjechali.więźniowie.z.Iławy,.z.Warszawy..
W.początkowym.okresie.było.ponad.100.więźniów..Pierwszy.kontakt.z.nowym.
miejscem. osadzenia. był. dla. przybyłych. szokiem.. Po. podróży.mogli. odpocząć.
w.obszernej,.jasnej.sypialni,.przespać.się.(mimo.że.był.to.dzień),.wykąpać,.zjeść.
w.stołówce.obiad,.można.było.spacerować.po.całym.terenie..Szczypiorno.było.
zakładem.odmiennym.od.tych,.jakie.dotąd.były.im.znane..

Dla. więźniów. sytuacja. nowego. więzienia. była. nienormalna,. więc. jedno.
z.dwojga:.albo.administracja.jest.głupia,.albo.przebiegła..Zaczął.się.trudny.okres.
wzajemnego.poznawania..Jeżeli.–.w.ocenie.więźniów.–.zakładem.kierują.„fraje-
rzy”,. to.szantażując.administrację.można.przejąć.władzę..Dla.administracji.był.
to.okres.niepewności.–.co.więźniowie.uczynią.z.daną.im.swobodą..W.koncep-
cji.eksperymentu.przyjęto,.że.w.takiej.nieprzerabianej,.niedoświadczanej.jeszcze.
przez.więźniów. sytuacji. będzie. się. ujawniać. ich. osobowość,. naturalne. reakcje.
zdemoralizowanego.przestępcy..Przyjętą.drogą.postępowania.była,.mimo.wszyst-
ko,.serdeczność,.troskliwość,.rozmowy.na.różne.tematy..Reakcją.na.wykroczenia.
była.perswazja,.nakaz.naprawienia.szkody,.zwalczano.donosicielstwo.

Tę. początkową. fazę. eksperymentu. nazwano.okresem.odprężenia..Urucho-
miony. został. mechanizm. wypierania. wartości. przestępczych. przez. wartości.
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społecznie.pozytywne..O.wszystkich.ważnych. sprawach.dla. zakładu.naczelnik.
rozmawiał.z.więźniami..Takie.rozmowy.imponowały.młodocianym.przestępcom..

Poczucie.bezkarności,.jakie.rosło.u.więźniów,.sprawiło,.że.stracili.samokon-
trolę. i. świadomość,. i. że. są. obserwowani,. i. że. rozszyfrowuje. się. ich. psychikę..
Szkoła.przestała.być.dla.chłopców.symbolem.nowego,. lepszego.życia..Agresję.
z. powodu. niepowodzeń. szkolnych. kierowali. na. nauczycieli,. porzucali. szkołę..
Ale.nie.zmuszano.ich.do.nauki,.nie.grożono.wywiezieniem.ze.Szczypiorna,.lecz.
w.rozmowach.zachęcano.do.wysiłku,.podnoszono.wiarę.w.możliwości.przezwy-
ciężenia.trudności.w.nauce..

Administracja.czujnie.obserwowała,.orientowała.się.w.nastrojach,.„trzymała.
rękę.na.pulsie”,. aby.nie.doszło.do.poważnych.wykroczeń. lub.buntu..Czujność.
sprawiła,.że.kierownictwo.więzienia.wiedziało.o.podkopie.w.warsztacie.i.plano-
wanej. ucieczce..Pozwolono. jednak.prowadzić. przygotowania. dalej. i.wkroczyć.
w. momencie,. gdy. podkop. był. daleko. zaawansowany.. Niedoszli. uciekinierzy.
zbiegli. i. pozostali. anonimowi..Na.zgrupowaniu.wszystkich.więźniów. incydent.
został. omówiony. przez. naczelnika. z. naświetleniem. możliwych. konsekwencji.
dla.zakładu,.gdyby.ucieczka.się.udała,.i.zakończony.apelem,.by.winowajcy.się.
przyznali..Nie.liczył,.że.apel.przyniesie.skutek,.bowiem.przyznanie.się.nie.mie-
ściło. się.w. kodeksie. obyczajowym.więźniów.. Jeden. z. organizatorów.ucieczki,.
poruszony.słowami.naczelnika,.przyznał.się..Inni.przyznali.się.w.wyniku.przepro-
wadzonych.rozmów..Ponieważ.było.to.już.poważne.naruszenie.porządku,.czynni.
uczestnicy.zostali.przewiezieni.do.więzienia.w.Kaliszu.na.odbycie.kary.w.celach.
izolacyjnych..Ci,.którzy.mogli.stanowić.poważną.groźbę.zorganizowania.nowej.
ucieczki,. zostali. wycofywani. ze. Szczypiorna,. pozostali. powrócili. do. zakładu..
W.czasie. trwania. eksperymentu.kilkakrotnie. zdarzały. się.wycofywania. na. sta-
łe.ze.Szczypiorna..Dotykało. to.osobników.o.psychopatycznych,.sadystycznych.
skłonnościach..

Wykroczeniom. towarzyszyły. również. pozytywne. zmiany. w. osobowości.
chłopców. i. identyfikacja. z. zakładem.. Narastał. protest. przeciwko. grupie. „ary-
stokracji. przestępczej”,. której. wykroczenia. przekraczały.miarę.wytrzymałości,.
a.wybryki.mogły.zagrozić.egzystencji.więzienia..Dawano.sygnały.administracji,.
że.trzeba.to.ukrócić..Potępiano.wagarowiczów.z.obawy,.że.może.to.doprowadzić.
do.zamknięcia.szkoły..W.chwili.gdy.przywódcy.różnych.wykroczeń.mieli.poczu-
cie.absolutnej.bezkarności.i.triumfu,.że.opanowali.sytuację.w.zakładzie,.zostali.
zdemaskowani..Był.to.wstrząs.dla.nich,.bo.nie.spodziewali.się.tego.po.pobłażliwej.
administracji..Był.to.wstrząs.i.dla.pozostałych.więźniów,.którzy.zobaczyli.skry-
waną.dotychczas.siłę.i.odwagę.administracji..Tak.gwałtowne.zahamowanie.nie-
zdyscyplinowanego.życia.w.więzieniu.nie.mieściło.się.w.doświadczeniach.mło-
docianych..W.przeszłości.mieli.do.czynienia.albo.z.personelem.konsekwentnie.
surowym,.albo.słabym.i.pobłażliwym..Poczuli.zagrożenie,.gdy.uczestników.alko-
holowej.libacji.wywieziono.do.więzienia.w.Kaliszu..Chłopcy.zrozumieli,.że.sami.
sprowokowali.ostry.kurs..Tym.samym.zakończył.się.pierwszy.etap.eksperymentu.



Krystyna.Baranowicz250

Atmosfera.swobody,.dobroci.w.tym.okresie.pozwoliła.dotrzeć.do.tajników.
duszy.przestępczej,.chłopcy.wciągnęli.się.w.życie.zakładu,.przyzwyczaili.do.sys-
tematycznej.pracy.w.szkole..Wzrosło.zaufanie.do.administracji..Wyważona.poli-
tyka.kar.nie.prowadziła.do.narastania.nienawiści.do.służby.więziennej..Przywią-
zanie.do.zakładu.było.na.tyle.ugruntowane,.że.można.było.przejść.do.drugiego.
etapu.eksperymentu.i.zaryzykować.stosowanie.przykrych.i.drastycznych.środków.
represji..Wcześniejsze.ich.wprowadzenie.stworzyłoby.mur,.spotęgowałoby.agre-
sję,. powrót. do.myślenia. kategoriami. przestępcy..Chłopcy. zrozumieli,. że. istota.
eksperymentu.nie.polega.na.bezkarności.

W. drugim. etapie. eksperymentu. karano. za.wagary,. za. picie. alkoholu,. kra-
dzieże,. bójki.. W. dalszym. ciągu. więźniowie. mieli. prawo. do. indywidualnego.
planu.dnia,. swobodnego.poruszania. się,.ozdabiania.według.upodobań.sypialni,.
organizowania. życia. artystycznego. i. sportowego. zgodnie. z. zainteresowaniami..
„To.wszystko.zaczęło.przekonywać.chłopców,.że.nie.w.braku.kar.tkwi.istota.eks-
perymentu,.że.tkwi.ona.w.wysokim.szacunku.do.ich.człowieczeństwa,.w.daniu.
możliwości.rozwoju.ich.osobowości,.w.stworzeniu.pola.do.wykazania.ich.inicja-
tywy,.w.tym,.że.dało.im.się.prawo.wyboru.drogi.postępowania,.że.otoczono.ich.
naturalną.i.prostą.atmosferą.serdeczności”.(Świda,.Świda,.1961,.s..186)..

Okres. odprężenia. pierwszego. etapu. eksperymentu. otworzył. drogę. do. od-
działywania.wychowawczego..Tak.długo,.jak.społeczność.rządziła.się.własnymi.
prawami,. bezwzględnie. egzekwowanymi,. nie.miała. zaufania. do. administracji,.
reagowała.nienawiścią.do.niej,.była.zawsze.kontra,.tak.długo.personel.nie.miał.
żadnej.możliwości.efektywnego.oddziaływania.wychowawczego..Te.same.meto-
dy.wychowawcze.stosowane.na.drugim.etapie.były.inaczej.przeżywane.i. inter-
pretowane.przez.chłopców..Swoje.interesy.zaczęli.łączyć.z.interesami.zakładu..

W.drugiej. fazie.eksperymentu.zmieniły.się. stosunki.między.grupami,.gru-
py.zmieniły.skład.–. jedni.się.odłączyli,. inni.przyłączyli,.zmieniła.się.rola.grup.
w.życiu.zakładu..Inaczej.mówiąc,.istotnie.zmieniły.się.stosunki.społeczne.w.za-
kładzie..Zmieniło.się.kryterium.uznania.społecznego.–.już.nie.decydowała.o.tym.
pozycja.w.świecie.przestępczym,.lecz.pozycja.zajmowana.w.społeczności.zakła-
du.w.Szczypiornie..Liczyła.się.także.pozycja.w.szkole.–.największy.autorytet.był.
przypisany.do.trzeciej.klasy.technikum.samochodowego..

W.maju.1959.r..zakłócenia.w.stosunkach.społecznych.wprowadził.transport.
30.więźniów.„rozhisteryzowanych.i.wypaczonych.psychicznie”.z.Rawicza..Szan-
tażowali.administrację,.obawiano.się,.że.zarażą.swoją.agresywnością,.aspołecz-
ną.postawą.chłopców.przebywających.w.Szczypiornie,.bo.pół.roku.to.zbyt.krótki.
czas.na.utrwalenie.pozytywnych.nawyków..Powoli.chłopcy.z.Rawicza.wciągali.się.
w.nurt.życia.w.Szczypiornie,.zostali.wchłonięci.w.społeczność.zakładu,.mieli.moż-
liwość.poznania.kontrastu.między.życiem.przestępczym.a.życiem.praworządnym..

Ważną.rolę.w.procesie.oddziaływania.wychowawczego.pełniła.szkoła..Jak.
wielką. rolę. przykładali.więźniowie. do. nauki,. do. zdobycia. dyplomu. jest. przy-
kład.jednego.z.osadzonych,.który.zrezygnował.z.ubiegania.się.o.przedterminowe.
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zwolnienie,.bo.to.uniemożliwiłoby.mu.ukończenie.szkoły,.a.nie.dowierzał.sobie,.
że. będzie. kontynuował. naukę. na.wolności.. Proces.wychowawczy.wspomagali.
nauczyciele,.spośród.nich.szczególny.wkład.w.wychowywanie.miała.polonistka.
Janina.Mączyńska.otaczająca.chłopców.matczyną.troską..

Nauka.i.praca.należały.do.obowiązków,.łatwo.więc.było.prowadzić.proces.
wychowawczy,. odwołując. się. do. przymusu.. Trudniejszą. formą. oddziaływania.
było.życie.kulturalne.–.wymagało.wysiłku,.a.korzyści.niewielkie..Nie.można.tu.
było.stosować.przymusu,.stawiano.na.udział.dobrowolny,.zgodny.z.zaintereso-
waniami,.których.w.istocie.chłopcy.nie.mieli..Trzeba.było.dopiero.wyrabiać.za-
interesowania.kulturalne,.nauczyć.sensownej.organizacji.czasu.wolnego..Zespoły.
artystyczne.chłopcy.organizowali.niechętnie,.trwały.krótko,.szybko.się.rozpadały..
Atmosferę.życia.kulturalnego.wprowadzał.do.zakładu.klub.towarzyski.„Kalejdo-
skop”..Powstały.przy.klubie.sekcje:.brydżowa,.szachowa,.literacka,.dyskutowano.
na.temat.książek.i.filmów,.co.wieczór.grała.tam.zakładowa.orkiestra..

Największą.atrakcją.zakładu.była.możliwość.uprawiania.sportu..Często.or-
ganizowano.wyjazdy.sportowe.poza.bramy.więzienia..Eksperymentalny.zakład.
karny.w.Szczypiornie.był.pierwszym.w.Polsce.zakładem.półotwartym.dla.młodo-
cianych.przestępców.wysokowyrokowych..Na.wyjazdach.poza.zakładem.chłopcy.
zachowywali.się.bez.zarzutu,.nie.czuli.się.więźniami..Wyjazdy.zmuszały.do.sa-
moopanowania.w.trudnych.wolnościowych.warunkach,.do.kulturalnego.obcowa-
nia.z.ludźmi.na.wolności..Można.sobie.wyobrazić,.jak.wiele.wysiłku.ich.to.kosz-
towało,.ile.pokus.trzeba.była.zwalczyć..O.wewnętrznych.przemianach,.jakie.się.
dokonały.w.chłopcach,.świadczyć.może.wyjazd.na.mecz.piłki.nożnej.do.miejsco-
wości.oddalonej.o.kilka.kilometrów..Po.drodze.ciężarówka.zepsuła.się,.a.czasu.
do.rozpoczęcia.meczu.pozostało.niewiele..Naczelnik.poprowadził.drużynę.drogą.
na. skróty,. która.wiodła. przez. pole. zboża..Nikt. nie. próbował. ucieczki..Zdążyli.
na.czas,.wygrali.mecz,.wrócili.do.zakładu.naprawioną.ciężarówką.i.rozentuzja-
zmowani.opowiadali.nauczycielce:.„Proszę.Panią,.wygraliśmy..Maszerowaliśmy.
5.kilometrów.wśród.zbóż..Czy.wie.Pani,.policzyliśmy.nasze.wyroki..Wyniosło.to.
łącznie.sto.kilkadziesiąt.lat.więzienia..Pani.wyobraża?.A.my.tu.idziemy.zupełnie.
spokojnie..Pani.uwierzy?.W.ogóle.zapomnieliśmy,.że.jesteśmy.więźniami..Myśle-
liśmy.tylko,.żeby.zdążyć.na.czas.i.wygrać..Gdyby.po.dwóch.stronach.szli.straż-
nicy.z.karabinami,.myślelibyśmy.tylko.o.ucieczce..Byliśmy.przecież.więźniami..
Ale.wtedy.my.nie.byliśmy.w.ogóle.więźniami..Czy.Pani. to.rozumie?”.(Świda,.
Świda,.1961,.s..246)..Innym.przykładem.wewnętrznych.przemian.był.wniosek,.
by.mecze.odbywały.się.na.terenie.zakładu,.wówczas.więcej.chłopców.może.mecz.
obejrzeć..Świadczy.to.o.wyrobieniu.społecznym.i.postawie.rzeczywistego.kole-
żeństwa..Mecz.poza.terenem.więzienia.mogli.obejrzeć.nieliczni,.tylko.ci.którzy.
zasłużyli.sobie.na.tę.najwyższą.formę.nagrody.

Trzecia.faza.eksperymentu.rozpoczęła.się.we.wrześniu.1959.r..z.rozpoczę-
ciem.nowego.roku.szkolnego.i.trwała.tylko.trzy.miesiące..Zakończyła.się.gwał-
townie,.6.grudnia,.ucieczką.16.więźniów..
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Ucieczkę.zorganizowali.więźniowie.przywiezieni.kilka.miesięcy.wcześniej.
z.więzienia.mokotowskiego..Była.to.grupa.chłopców.bardzo.trudnych,.przewo-
dził.jej.chłopak.bardzo.zdemoralizowany,.o.cechach.psychopatycznych.z.wytatu-
owanym.na.czole.napisem.„kocham.Tereskę”..Ucieczka.nastąpiła.przez.podkop.
prowadzący.z.sypialni..Kilku.wychowanków.Szczypiorna.zdawało.sobie.sprawę.
z.prowadzonych.przygotowań.i.przekazało.jednemu.z.niższych.pracowników.ad-
ministracji.ostrzeżenie:.„niech.pan.zajrzy.pod.szafę.w.pokoju. ‘Tereski’,. to.zo-
baczy. pan. coś. ciekawego”.. Ostrzeżenie. zostało. zlekceważone.. Pracownik. nie.
zajrzał.pod. szafę.ani.nie.przekazał.wiadomości. swoim.przełożonym..Ucieczka.
doszła.do.skutku..Przyczyniło.się.do.tego.także.zaniedbanie.obowiązków.przy-
wódcy.zmiany..Wkrótce.po.tym.wydarzeniu.pisano:.„Fakt.ucieczki.więźniów.nie.
ma.bezpośredniego.związku.z.założeniami.eksperymentu. [...].w.zaniedbaniach.
służby. ochrony. leży. podstawowa. przyczyna. ucieczki. więźniów”. (Pietruszka,.
Ziembiński,.1960,.s..44).

Chłopcy.byli.przerażeni.tym.co.się.stało,.solidaryzowali.się.z.administracją,.
nie. z.uciekinierami..Na. ręce.komisji.CZW.składali. petycje,. że.gotowi. są.pod-
dać.się.wszelkim.ograniczeniom,.prosząc,.by.za.to,.co.się.stało,.nie.odpowiadała.
administracja..Należy.uznać,.że. jest. to.dowód.sukcesu.prowadzonego.ekspery-
mentu.wychowawczego..Ucieczka.nie.zaprzeczyła.faktom,.że.w.wielu.młodocia-
nych.przestępcach.dokonały.się.zasadnicze.zmiany..Mimo.ucieczki.można.było.
kontynuować. pracę.wychowawczą..Niestety..Naczelnika. odwołano,. zwolniono.
kilka.osób,.naukowcy.wycofali.się..Powstała.sytuacja.zawieszenia..Specjalnego.
Więzienia. dla.Młodocianych.Mężczyzn.w.Szczypiornie. nie. zlikwidowano,. ale.
i.nie.kontynuowano.eksperymentu.według.koncepcji.Witolda.i.Hanny.Świdów..

Co było dalej?

W.1962. r.w.Ośrodku.Badań. Penitencjarnych.Ministerstwa. Sprawiedliwo-
ści.opracowano.program.ukierunkowujący.dalszą.działalność.więzienia.dla.mło-
docianych..Cele. pracy. reedukacyjnej. pozostały. takie. same,. jak. i. zakres.metod.
wychowawczych..Na.okres.2.lat.została.oddelegowana.do.pracy.w.Szczypiornie.
Barbara.Jarzębowska.(Jarzębowska-Badziak,.1972).z.zadaniem:

–.udzielania.pomocy.personelowi.penitencjarnemu.w.przygotowaniu.do.kon-
tynuowania.działalności.eksperymentalnej;.

–.opieki.konsultacyjno-naukowej.nad.pracą.wychowawczą.w.Szczypiornie;
–.prowadzenia.badań.zmierzających.do.określenia.wartości.wychowawczej.

i.stopnia.skuteczności.stosowanej.w.więzieniu.pracy.reedukacyjnej..
Nieprecyzyjny,.tymczasowy.regulamin.dla.Specjalnego.Więzienia.w.Szczy-

piornie.określał.jedynie.ogólne.ramy.eksperymentu.bez.dokładnego.sprecyzowa-
nia.jego.treści.i.form.realizacji..Model.więzienia.dla.młodocianych,.realizowany.
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według.koncepcji.Świdów,.postrzegany.był.jako.słuszny,.niemniej.wymagało.to.
zebrania.dowodów.skuteczności..

Po. odejściu.Świdów,. naczelnika.więzienia.Stanisława.Broszczaka. admini-
stracja.próbowała.kontynuować.zapoczątkowany.eksperyment,.lecz.brak.konsul-
tacji.naukowej.stwarzał.służbie.więziennej.w.codziennej.pracy.z.młodocianymi.
różne.trudności..Niektóre.formy.działalności.wynikające.z.przepisów.regulaminu.
zostały.zaniechane,.np..oddział.niedozorowany,.inne.stosowano.z.dużą.ostrożno-
ścią,.np..przepustki..

Zmianie,. w. porównaniu. z. założeniami. przyjętymi. przez. Świdów,. uległy.
zasady. rekrutacji. do. zakładu..Od. 1962. r.. przyjmowano.młodocianych,. którym.
do.odbycia.kary.pozbawienia.wolności.zostało.nie.więcej.niż.10.lat..W.Szczypior-
nie.odstąpiono.od.obowiązujących.w.zakładach.karnych.zasad.izolacji.więźniów..
W.polskiej.praktyce.penitencjarnej.było.to.poczynanie.bez.precedensu,.wymagało.
więc.wnikliwych.badań.

W.pierwotnych.założeniach.eksperymentu.szkoła.w.zakładzie.karnym.zosta-
ła.pomyślana.jako.wiodąca.metoda.reedukacji.młodocianych.–.młodociani.sami.
mogli. decydować. o. uczęszczaniu. do. szkoły..Od. roku. 1960/1961. uczęszczanie.
do.szkoły.było.obowiązkiem.i.pobyt.w.Szczypiornie.uzależniony.był.od.uzyska-
nia.pozytywnych.wyników.nauczania..Gdy.problemem.było.zbytnie.zaangażowa-
nie.niektórych.więźniów.w.działalność.sportową.i.kulturalno-oświatową.kosztem.
wyników.w.nauce,. ograniczono. przynależność. tylko. do. dwóch. sekcji. czy. kół..
Wydano. zarządzenie. zakazujące. aktywnego. uczestnictwa. w. zajęciach. sporto-
wych.i.kulturalnych.w.przypadku.więcej.niż.jednej.oceny.niedostatecznej.

Program. Ośrodka. Badań. Penitencjarnych. przewidywał. uruchomienie.
w.Szczypiornie.zakładu.przejściowego.dla.absolwentów.szkoły,.gdzie.mogliby.
odbywać.końcówkę.kary..Dalsze.odbywanie.kary.byłoby.w.warunkach.zakładu.
otwartego.z.jednoczesną.pracą.w.zakładach.produkcyjnych.na.wolności..Jednak.
realizację.tego.projektu.uniemożliwił.brak.środków.finansowych.

B.. Jastrzębowska-Baziak. (1972). stwierdziła,. że. reedukacja. prowadzona.
według.programu.OBP.w.latach.1963–1964.była.skuteczniejsza.od.pracy.reedu-
kacyjnej.prowadzonej.do.6.grudnia.1959.r..według.koncepcji.Świdów..Wydaje.
się,. że.nie.można.oceniać.efektów,.dzieląc.proces. resocjalizacji.na.krótkie.od-
cinki.czasowe..Resocjalizacja.jest.procesem.w.toku,.także.za.murami.więzienia..
Na.stronie.Centralnego.Ośrodka.Szkolenia.Służby.Więziennej.można.przeczytać,.
że:.„największym.osiągnięciem.więzienia.–.szkoły.była.wysoka.efektywność.od-
działywań..Według.badań.przeprowadzonych.w.1968.r..(przez.dyrektora.szkoły.
Jana.Beclę).w.grupie.331.absolwentów.(obu.szkół).wskaźnik.powrotności.wynosił.
13.proc..W.powtórzonych.po.5.latach.badaniach.wśród.404.absolwentów.(w.tym.
było.137.zwolnionych.na.koniec.kary).do.przestępstwa.powróciło.21.proc..bada-
nych..Badania.potwierdziły.wysoką.efektywność.penitencjarną.metod.nauczania.
zawodowego,.bowiem.recydywa.była.co.najmniej.o.połowę.niższa.od.średniej.
krajowej”.(www..cossw.pl).
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Ponowne.zmiany.polegające.na.obostrzeniach.regulaminowych.i.ochronnych.
wprowadzono.w.1971. r..W. ten. sposób.kończył. się.eksperyment,. rezygnowano.
z.wypracowanych. form.wychowawczego. systemu.wykonywania.kary..Funkcja.
resocjalizacyjna. ustąpiła. funkcji. represyjnej..Współcześni. obserwatorzy. ekspe-
rymentu.podkreślali,.że.„eksperyment.tego.rodzaju.wymagał.bardzo.precyzyjnej.
koordynacji.wszystkich.działów.służb,.umiejętnego.podporządkowania.ich.celom.
eksperymentu.oraz.świadomego.i.twórczego.współudziału.całego.personelu.za-
kładu”.(Pietruszka,.Ziembiński,.1960,.s..52)..A.tego.zabrakło.

Bogdan.Nowak,.Prezes.Polskiego.Towarzystwa.Penitencjarnego,.w.artykule.
wspomnieniowym.napisał:.„Największym.zagrożeniem.dla.więzienia.w.Szczy-
piornie.byli.jego.przeciwnicy,.których.raziła.odmienność.tego.zakładu,.a.wszel-
kie. nowości. uważali. za. niebezpieczne.. Dostrzegali. tylko. negatywne. przejawy.
drugiego. życia,. natomiast. nie. widzieli. pozytywnych. rezultatów. resocjalizacji..
Domagali.się.większej.dyscypliny.formalnej..W.latach.siedemdziesiątych.rozpo-
częto.„dyscyplinowanie”,.co.skutkowało.samouszkodzeniami.i.ucieczką..Jednak.
ta.druga.ucieczka.nie.miała.większego.znaczenia,.bo.los.zakładu.już.wcześniej.był.
przesądzony”.(Nowak,.2008,.s..22).

Tuż.obok.zakładu.funkcjonowała.(i.jest.tam.nadal).szkoła.kształcąca.pracow-
ników.służby.więziennej..Dziwić.musi,.że.te.dwie.placówki.nie.współpracowały.
ze. sobą,. że.przyszli. funkcjonariusze. służby.więziennej.nie.odbywali. tam.zajęć.
praktycznych..

Więzienie.Karne.Specjalne.dla.Młodocianych.w.Szczypiornie.zlikwidowano.
w.1974.r..Jego.założenia.odbiegały.od.obowiązującej.polityki.„przykręcania.śru-
by”.więźniom..Dodatkowym.argumentem.przy.likwidacji.więzienia.dla.młodo-
cianych.była.rozbudowa.Centrum.Wyszkolenia.Służby.Więziennej,.co.wymagało.
dodatkowej.przestrzeni.(Nowak,.2008).
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Bullying w środowisku społecznym szkoły 
i więzienia

Streszczenie

Artykuł.stanowi.teoretyczne.ujęcie.problematyki.bullyingu,.uwzględniając.specyfikę.instytu-
cji,.w.której.do.niego.dochodzi..Nie.ma.już.żadnych.wątpliwości,.że.bullying.w.środowisku.szkol-
nym.i.zawodowym.jest.znaczącym.problemem,.opisywanym.w.kontekście.przyczyn.i.konsekwencji.
indywidualnych.oraz.społecznych..Wypracowano. także.skuteczne.działania.profilaktyczne. i.pro-
gramy.interwencyjne.pozwalające.w.dużej.mierze.niwelować.przemoc.rówieśniczą.o.charakterze.
bullyingu.w.tych.środowiskach..Obecne.badania.nad.bullyingiem.koncentrują.się.jednak.na.zgłębia-
niu.problematyki.w.odniesieniu.do.środowiska.więziennego.i.różnicowaniu.zarówno.w.kontekście.
definicyjnym,.jak.i.wyjaśniających.go.ujęć.teoretycznych.
Słowa kluczowe:.bullying.w.szkole,.bullying.w.więzieniu.

Zainteresowanie.teoretyków.i.praktyków.problematyką.bullyingu.ma.już.po-
nad.czterdziestoletnią.tradycję..Uwaga.badaczy.koncentrowała.się.podczas.tego.
okresu.na.wielu.aspektach.tego.zjawiska,.zaczynając.od.prób.zdefiniowania.po-
jęcia,.opracowania.programów.naprawczych,.poprzez.dokonanie.charakterystyki.
typów.bullyingu,.ról.uczestników.przemocy.rówieśniczej.o.charakterze.bullyingu..
Obecnie.badania.zostały.pogłębione.o.bullying.realizowany.przy.wykorzystaniu.
nowych.technologii.komunikacyjnych.(cyberbullying.i.agresja.elektroniczna).

Definiowanie pojęcia „bullying”

Analizując.termin.„bullying”,.możemy.napotkać.na.różnorodne.jego.defini-
cje.w.zależności.od.przyjęcia.określonego.nazewnictwa.w.danym.kraju.oraz.miej-
sca,. w. którym. dochodzi. do. dręczenia,. tj.. środowisko. szkolne. –. rówieśnicze,.
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środowisko.pracy,.środowisko.więzienne..Jednym.z.pierwszych.badaczy.zjawi-
ska.dręczenia.uczniów.był.szwedzki.lekarz.P..P..Heinemann,.który.użył.terminu.
„mobbing”.do.zdefiniowania.problemu.przemocy.grupowej.wydarzającej.się.na-
gle,.skierowanej.przeciwko.jednostce.(Hirigoyen,.2003)..Definicja.ta.okazała.się.
jednak.dla.naukowców.definicją.nieprecyzyjnie.wyjaśniającą.eksponowane.za-
chowanie.i.niekompletną..D..Olweus,.formułując.definicję.„bullyingu”,.dokonuje.
jego. diagnozy. na. podstawie. trzech. kryteriów,. które.muszą. być. spełnione,. aby.
określone.zachowanie.można.było.nazwać.bullyingiem..Są.to.intencjonalne,.ne-
gatywne.zachowania.jednostki.lub.grupy.mające.na.celu.krzywdzenie,.napasto-
wanie.jednostki.lub.grupy,.które.wydarzają.się.nagle,.nieoczekiwanie,.są.powta-
rzane.i.trwają.dłuższy.czas,.w.których.wyraźnie.zaznacza.się.nierównowaga sił.
między.sprawcą.(bully).i.ofiarą.(victim).(Smith.i.in.,.2002).

Definicję.podkreślającą.powyższą.triadę.podają.także.W..Craig.i.D..Pepler,.
określając.bullying.jako.„negatywne.fizyczne.lub.werbalne.działania,.które.cha-
rakteryzują.się.wrogą. intencją,.powodują.negatywne.emocje.u.ofiar,. są.powta-
rzalne.w.czasie.oraz.charakteryzują.się.różnicą.sił.pomiędzy.sprawcami.a.ofiarą”.
(Pyżalski,.2012).

Również.polski.badacz. J..Surzykiewicz. (2000).wymienia.wśród.wyznacz-
ników.bullyingu.określone.cechy,.takie.jak:.jednostronność.wyrządzanej.ofierze.
szkody.(brak.równego.rozkładu.sił),.rozciągłość.w.czasie.i.powtarzalność.

M..Kliś. (2000),. definiując. zjawisko. bullyingu,.wymienia. trzy. jego. cechy,.
równocześnie.podkreślając.brak.winy.ze.strony.ofiary..Ujmuje.go.jako.negatywne.
działania,.powtarzające.się.przez.dłuższy.czas,.podczas.których.występuje.nie-
równomierny.rozkład.sił.między.znęcającym.się.a.ofiarą,.a.wszelkie.formy.drę-
czenia.nie.są.prowokowane.przez.ofiarę.

Rysunek.1..Relacje.między.polami.znaczeniowymi.bullyingu,.przemocy.i.agresji

Źródło:.J..Pyżalski,.Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania 
młodzieży,.Impuls,.Kraków.2012,.s..111
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Można. zaobserwować,. że. wielu. autorów. znacząco. podkreśla. intencjonal-
ność,.powtarzalność,.nierównowagę.sił.między.głównymi.uczestnikami.bullyin-
gu,. jako. jego.charakterystyczne.właściwości..W.związku.z.powyższym.obrona.
przed.atakiem.jest.znacznie.utrudniona,.ofiara.podejmuje.próby.obrony,.choć.czę-
sto.okazuje.się,.że.jest.ona.nieskuteczna.

Warto. zaznaczyć. także. fakt. częstego. utożsamiania. „bullyingu”. z. agresją,.
co.jest.znaczącą.nieprawidłowością,.gdyż.bullying.jest.pojęciem.o.znacznie.szer-
szym.zakresie.niż.agresja.

I.mimo.że.każde.działanie.bullyingowe.wchodzi.w.zakres.pojęciowy.agresji,.
to.nie.każde.agresywne.zachowanie.można.określić.jako.bullying..Powinno.ono.
bowiem.spełniać.wymienione.powyżej.warunki.

Jak.podkreśla.J..Pyżalski.(2012),.między.pojęciami.agresji,.przemocy.i.bully-
ingu.występuje.hierarchiczny.stosunek,.w.którym.najwęższy.zakres.przypisuje.się.
bullyingowi,.a.najobszerniejszy.agresji.(rysunek.1).

Analizując.zjawisko.bullyingu.w.szkole.można.zaobserwować.różnorodność.
form,.jakie.przyjmuje..Mowa.tu.o.negatywnych.działaniach.o.charakterze.fizycz-
nym.i.psychicznym..Jawne.niegdyś.konflikty,. spory. i.kłótnie.między.uczniami.
przybierają. obecnie. formy. subtelnych,. wyrafinowanych. prześladowań,. ukry-
tych.ataków,.które.trudno.zaobserwować..Najczęstszym.z.typów.prześladowania.
uczniów.są:.przezywanie,.bezpośrednie.ataki.fizyczne,.wykluczanie.z.grupy,.za-
straszanie.czy.poniżanie.(Hennesey,.Guerin,.2004).

H..Hoel,.C..Rayner,.C..L..Cooper.(Smith.i.in.,.2003).wśród.form.bullyingu.
wymieniają:

–.fizyczne. i. werbalne/słowne. –. bicie,. popychanie,. zastraszanie,. obrażanie,.
znieważanie,.plotkowanie,.ośmieszanie,.przezywanie;

–.pośrednie.i.relacyjne.– rozsiewanie.plotek.i.pogłosek,.wykluczanie.z.grupy,.
sprzysięganie.się.przeciw.komuś,.odchodzenie,.gdy.ofiara.podchodzi.do.grupy.

Badacze.podają,.że.znaczącą.przewagę.tych.ostatnich.zauważa.się.w.okresie.
adolescencji.i.w.dorosłym.życiu,.najczęściej.w.kontaktach.w.pracy..

Odmienne.spojrzenie.na.zjawisko.bullyingu.prezentują.badania.prowadzone.
w.środowisku.więziennym.(Connel.i.Farrington,.1999;.Ireland.i.Acher,.1996;.Ire-
land.2008)..Warto.przyjrzeć.się.temu.obszarowi.z.uwagi.na.specyfikę.placówki.
resocjalizacyjnej..Obecnie.odchodzi.się.od.jednoznacznego.rozumienia.bullyingu.
w.szkole.i.w.więzieniu,.co.w.początkowej.fazie.badań.nad.bullyingiem.w.więzie-
niu.można.było.obserwować..Brak.różnicowania.definicyjnego.spotkał.się.więc.
z.krytyką.wielu.naukowców..

Definiując.problem.bullyingu.w.więzieniu,.odrzuca.się.kryteria.diagnostyczne.
przyjęte.w.tradycyjnym.bullyingu,.takie.jak.powtarzalność,.intencjonalność.i.nie-
równowagę.sił.między.uczestnikami.działań.bullyingowych.(Monks.i.in.,.2012).

J..L..Ireland,.J..Archer,.Ch..L..Power.(2007).podają,.że.działanie.może.być.
traktowane.jako.bullying,.jeśli.działania.wydarzają.się.co.najmniej.raz.w.tygodniu.
i.jednostka.jest.narażona.zarówno.na.atak.bezpośredni,.jak.i.pośredni.ze.strony.
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tego.samego.lub.innego.sprawcy..Ważnym.kryterium.jest.tutaj.strach.przed.drę-
czeniem.odczuwany.przez.ofiary,.a.nie.samo.działanie..Czynnikiem.różnicującym.
tradycyjny.bullying.od.bullyingu.więziennego.jest.także.brak.widocznej,.jawnej.
nierównowagi.sił.między.sprawcą.i.ofiarą..

„Pojedyncze. akty. agresji. mogą. być. traktowane. jako. bullying,. zwłaszcza.
gdy.są.poważne.i.kiedy.osoba.wierzy,.że.jest.narażona.na.przemoc.w.przyszłości.
ze. strony. tego.samego.sprawcy. lub. innych,.bądź.boi. się. tego..Zdarzenie.może.
zostać.zaklasyfikowane.jako.bullying,.jeśli.ofiara.jest.przekonana,.że.była.celem.
agresji,.niezależnie.od.intencji.sprawcy..O.bullyingu.możemy.mówić.także.wtedy,.
kiedy.nierównowaga.sił.między.mobberem,.a.jego.ofiarą.jest.domniemana,.acz.
nie.od.razu.oczywista”.(Monks,.Coyne,.2012,.s..155)..

J..L..Ireland,.prowadząc.badania.nad.bullyingiem.więziennym,.przy.wyko-
rzystaniu. Listy. Bezpośrednich. i. Pośrednich. Zachowań.Więźniów.DIPC,. pytał.
więźniów.o.przejawianie. i.doświadczanie.określonych.zachowań..25.pytań.do-
tyczyło.doświadczania.przemocy,.a.26.stosowania.przemocy.w.ciągu.ostatnich.
sześciu.miesięcy..Respondenci.odpowiadali.na.pytania,.odnosząc.się.do.pięcio-
stopniowej.skali,.określającej.częstotliwość..Na.podstawie.odpowiedzi.dokonano.
podziału.uczestników.badania.na.„czystych.sprawców”,.„czyste.ofiary”,.„spraw-
ców.–.ofiary”.oraz.„niezaangażowanych”..Największą.grupą.okazali.się.spraw-
cy.–.ofiary.(więźniowie,.którzy.zgłaszali.zarówno.zachowania.stosowane.przez.
sprawców,. jak. i. ofiary).. Stanowili. oni. powyżej. 40%. badanych.. Przynależność.
do.tej.grupy.uczestników.bullyingu.więziennego.została.określona.jako.zachowa-
nie.funkcjonalne,.gdyż.stosowanie.przemocy.jest.reakcją.na.negatywne.działania.
innych.więźniów..Takie.zachowanie.zapewni.więźniom.większy.nadzór.ze.strony.
strażników,.więźniowie.posiadają.bowiem.etykietkę.„zagrażających/niebezpiecz-
nych”..Stosowanie.działań.o.charakterze.bullyingu.może.także.ochronić.ich.przed.
stosowaniem.przemocy.wobec.nich.samych..Ponadto.jest.także.sposobem.na.cza-
sowe.odosobnienie.więźnia,.co.choć.na.krótki.czas.daje.poczucie.bezpieczeństwa.
i.chroni.przed.byciem.ofiarą.ze.strony.współwięźniów..Więźniowie,.dbając.o.wła-
sną.pozycję.w.grupie,.nie.dopuszczają.także.do.przypisania.im.etykietki.osoby.
uległej.i.słabej..

Powyższe. informacje,. poparte.wynikami. badań. różnych. autorów,. potwier-
dzają. tezę,. że. o. bullyingu.w.więzieniu. świadczy. samo.poczucie. strachu.przed.
przyjęciem.roli.ofiary..Świadczą.o.tym.chociażby.zachowania.uczestników.z.gru-
py.sprawców.–.ofiar.. Jak.podaje.J..L.. Ireland,.bullying.może.być.w. tym.przy-
padku. traktowany. jako.zachowanie.przystosowawcze. i.niekoniecznie.powinien.
być.traktowany.jako.przejaw.braku.umiejętności.właściwego.zachowania..Strach.
bowiem.motywuje.więźniów.do.podejmowania.określonych.zachowań.negatyw-
nych.wobec.innych.(Monks,.Coyne,.2012).

Podsumowując.rozważania.dotyczące.definiowania.bullyingu.uwzględniają-
ce.kontekst.środowiskowy,.a.co.za.tym.idzie.różnice.w.jego.rozumieniu,.warto.
przytoczyć.okresy,.jakie.zarysowały.się.w.badaniach.nad.bullyingiem.
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Analizując.badania.bullyingu.na.przestrzeni.lat,.można.wyróżnić.cztery.ich.
etapy.(Monks,.Coyne,.2012).

Etap.pierwszy.obejmował.lata.1970–1988,.podczas.których.pionier.badań.nad.
bullyingiem.w.szkole.D..Olweus.opracował.pierwszą.definicję.bullyingu,. różni-
cując.go.od.opisywanego.wcześniej.przez.P..P..Heinemanna.zjawiska.mobbingu..
D..Olweus.rozpatrywał.bullying.nie.tylko.w.kontekście.działań.grupowych.skiero-
wanych.przeciw.jednostce.(jak.to.miało.miejsce.wcześniej),.ale.podkreślał.także.rolę.
systematycznych,. intencjonalnych. negatywnych. działań. jednostki. skierowanych.
przeciw. jednostce,.mających.na. celu.wyrządzenie.krzywdy,. które.wydarzają. się.
nagle.i.są.powtarzalne.oraz.charakteryzują.się.nierównowagą.siły.między.uczest-
nikami..Wyróżnił.zatem.trzy.kryteria.definicyjne.charakterystyczne.dla.bullyingu..
W.tym.okresie.opracowano.także.pierwszy.program.interwencyjno-prewencyjny.
dla. szkół..W.wyniku. przeprowadzonej. w. latach. 80.. ewaluacji. podejmowanych.
działań.w.obszarze.profilaktyki.bullyingu.dowiedziono.wysoką.skuteczność.pro-
gramu.antybullyingowego,.gdyż.zjawisko.bullyingu.zostało.zredukowane.o.50%..

Druga.faza.badań.nad.bullyingiem.koncentrowała.się.na.włączeniu.w.zakres.
pojęciowy. spektrum. zachowań. mających. charakter. relacyjny. (np.. sprzysięga-
nie.się.przeciw.komuś,.odseparowanie.od.grupy)..Badania.te.przybrały.charakter.
międzynarodowy.i.wykorzystywały.już.nie.tylko.kwestionariusze,.ale.metodę.so-
cjometryczną,.która.dawała.możliwość.wskazania.ról.innych.osób.w.bullyingu..

Kolejna. faza. badań. nad. bullyingiem. obejmuje. lata. 1990–2004.. Badania.
przybrały.w.tym.czasie.formę.dużego.projektu.badawczego,.koncentrującego.się.
na.wieloaspektowym.badaniu.zagadnienia.bullyingu..Zgłębiano.temat.wiktymi-
zacji.oraz.diagnozy.pod.kątem.ról,.jakie.odgrywają.uczestnicy.bullyingu..

Ostatnia. faza. badań. odnosi. się. do. bullyingu. z. wykorzystaniem. nowocze-
snych. technologii. informacyjnych. tzw.. cyberbullyingu. i. agresji. elektronicznej..
Zagadnienie. to.doczekało. się. także.polskich.opracowań. (Kowalski. i. in.,. 2008,.
Pyżalski,.2010;.2012)..

Teoretyczne i empiryczne podejście do problematyki 
bullyingu

Analizując.dostępną. literaturę.odnoszącą.się.do.zjawiska.bullyingu,.może-
my.napotkać.różne.podejścia.teoretyczne.wyjaśniające.bullying..Niektóre.z.nich.
zostały.wsparte.badaniami,.jednak.istnieje.także.szereg.niepotwierdzonych.em-
pirycznie. podejść. teoretycznych,. opisujących. problem.bullyingu..W. literaturze.
napotykamy. na. generalne. teorie.wyjaśniające. zjawisko. bullyingu. bez. różnico-
wania.go.ze.względu.na.środowisko,.w.jakim.do.niego.dochodzi,. jednak.moż-
na.również.spotkać.te.odnoszące.się.jedynie.do.bullyingu.w.więzieniu..Podczas.
przeglądu.publikacji. traktujących.o.problematyce.bullyingu.obserwuje.się.brak.
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jednoznacznego.podejścia.wyjaśniającego.uczestniczenie.w.bullyingu,. a. co. się.
z.tym.wiąże.brak.silnego.osadzenia.w.teorii.

Ze.względu.na.powyższe.czynniki.badania.nad.bullyingiem,.zarówno.w.śro-
dowisku.szkolnym,.jak.i.więziennym,.poddawane.są.stałej.krytyce..Do.niejedno-
znacznego.ulokowania.badań.w.teorii.mogła.przyczynić.się.zbyt.duża.koncentra-
cja.badaczy.na.samym.definiowaniu.zjawiska.bullyingu,.a.nie.wyjaśnianiu.jego.
podłoża..Obecnie. przyjmuje. się. perspektywę. indywidualną,. społeczną. i. ekolo-
giczną.w.wyjaśnianiu.problematyki.bullyingu..

Badania.dotyczące.podłoża.zachowań.przemocowych.o.charakterze.bullyin-
gu.wskazują.na.duże.znaczenie.środowisk.wychowawczych.w.kształtowaniu.się.
określonych.predyspozycji.do.przyjmowania.roli.sprawcy.lub.ofiary..Sprawcami.
bullyingu.zostają.zazwyczaj.dzieci.wychowywane.przez.autorytarnych.rodziców,.
traktujących.dzieci.z.dużym.dystansem.i.stosujących.kary.fizyczne..Relacje.rodzi-
cielskie.często.pozbawione.są.ciepła,.bliskości.oraz.przepełnione.konfliktowością.
(Swearer.i.in.,.2010;.Pyżalski,.2012)..Natomiast.wśród.charakterystycznych.cech.
rodzin,. w. których. wychowują. się. ofiary. bullyingu. autorzy. wymieniają. często.
zmienne.społeczno-ekonomiczne,.takie.jak.samotne.macierzyństwo,.niski.status.
ekonomiczny.rodziny.(Swearer.i.in.,.2010)..

Rodzice.modelują. postawy. dzieci. i. kształtują. umiejętności. radzenia. sobie.
w.sytuacjach. trudnych,. stanowią.przykład.uczący. radzenia. sobie.z.negatywny-
mi.emocjami.oraz.rozwiązywania.sytuacji.konfliktowych..„Niestety.dzieci.często.
natrafiają.na.wzory,.które.są.dalekie.od.ideału.i.uczą.się.postaw.agresywnych,.nie.
potrafią.identyfikować.emocji,.ani.panować.nad.nimi,.mają.ograniczony.zakres.
reakcji.emocjonalnych.na.sytuacje.wywołujące.stres.(na.przykład.gniew)”.(Swea-
rer.i.in.,.2010,.s..44).

Analizując.powyższe. informacje,.można.odwołać.się.do.kilku. teorii.wyja-
śniających.bullying..Odnosząc. się. do. teorii. społecznego.uczenia. się. zachowań.
A..Bandury,.poprzez.modelowanie.możemy.wyjaśnić.zaangażowanie.w.bullying.
jako.wynik.obserwacji.zachowań.i.postaw.rodzicielskich..

Równocześnie.w.literaturze.możemy.także.odnaleźć.teorię.zróżnicowanych.
powiązań.E..H..Sutherlanda,.która.dużą.wagę.przywiązuje.do.wzrastania.w.okre-
ślonym. środowisku. wychowawczym. (rodzinnym,. rówieśniczym,. szkolnym),.
co.może.w. znacznym. stopniu. determinować. określone. zachowania. człowieka..
Poprzez.obcowanie.z.osobami.bliskimi.przejawiającymi.zachowania.antyspołecz-
ne.stwarza.się.innym.korzystne.warunki.do.kształtowania.pozytywnych.przeko-
nań.dotyczących.przemocy,.dzięki.czemu.osoby.te.są.bardziej.skłonne.do.przeja-
wiania.zachowań.antyspołecznych.i.przestępczych..Ważnym.punktem.opisywanej.
teorii.jest.nadwyżka.wzorów.negatywnych.nad.pozytywnymi.w.środowisku.wy-
chowawczym.jednostki.(Hirszel.i.in.,.2010)..Dzieci.wychowywane.w.środowisku.
dysfunkcjonalnym.są.więc.częściej.narażone.na.stykanie.się.z.zachowaniami.nie-
zgodnymi.z.normami.społecznymi,.co.może.stanowić.istotny.czynnik.w.przeja-
wianiu.przemocy.rówieśniczej.o.charakterze.bullyingu..
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B..Moon,.H..Won-Hwang,. J..D..McCluskey. (2008),.wyjaśniając. zjawisko.
bullyingu.w.szkole,.odwołują.się.do.ogólnej. teorii.napięcia.R..Agnewa.(GST),.
zgodnie.z.którą.jednostki,.które.doświadczyły.fizycznego.lub.psychicznego.mal-
tretowania,.są.bardziej.skłonne.do.podejmowania.zachowań.z.obszaru.przemoco-
wych..Autorzy.ponadto.twierdzą,.że.w.wyniku.przeżywania.negatywnych.emocji.
(złości,.gniewu).związanych.z.negatywnym,.niewłaściwym.traktowaniem,.wro-
gością.ze.strony. innych. ludzi. jednostka.dąży.do.złagodzenia. tych.stanów.i.na-
pięć.poprzez.stosowanie.zachowań.dewiacyjnych.i.przestępczych..Zgodnie.z.tą.
teorią. zachowania. negatywne. spowodowane. są. odczuwaniem. napięć. wywoła-
nych.negatywnymi.emocjami.związanymi.z.zablokowaniem.realizacji.ważnych.
dla.jednostki.celów,.na.przeszkodzie.których.stoją.inne.osoby..R..Agnew.twierdzi,.
że.napięcie.jest.wynikiem.niemożności.unikania.pewnych.sytuacji.trudnych,.jest.
rezultatem. niepowodzeń.w. osiąganiu. pozytywnie.wartościowanych. celów,. po-
zbawienia.pozytywnej.stymulacji..W.związku.z.powyższym.sprawca.bullyingu,.
chcąc.osiągnąć.wyznaczony.cel.–.dążąc.do.uzyskania.określonej.pozycji.w.grupie.
czy.przynależenia.do.danej.społeczności.–.będzie.dopuszczał.się.zachowań.nie-
właściwych,.by.zredukować.poziom.napięcia.wywołany.wcześniejszymi.niepo-
wodzeniami.w.tym.zakresie.

Wyjaśniając. podłoże. bullyingu,. niektórzy. badacze. zjawiska. wskazują.
na. obecność. deficytów. w. zakresie. umiejętności. społecznych,. które. znacząco.
mogą. przyczyniać. się. do. błędnego. przetwarzania. informacji. społecznych..Au-
torzy.opisywanego.podejścia.wywodzącego.się.z.teorii.społeczno-poznawczych.
twierdzą,. że.osoby.niewłaściwie.odczytują. i. interpretują. sygnały.płynące.z.ze-
wnątrz,.uznając.je.jako.negatywne.nastawienie.wobec.nich..„Patrząc.pod.kątem.
reprezentacji. poznawczych. i. przetwarzania. informacji,. zakłada. się.przeważnie,.
że. dzieci. agresywne. słabo. rozumieją. stany. umysłu. innych,. mają. niską. samo-
kontrolę.i.zdolność.do.oceny.sytuacji,.co.prowadzi.do.zachowań.impulsywnych.
i.potencjalnie.nasyconych.przemocą”.(Swearer,.2010,.s..56)..W.opozycji.do.tego.
modelu.wyjaśniającego. bullying. są. jednak. J.. Sutton. i. P..K.. Smith,. którzy,. od-
nosząc.się.do.teorii.poznawczych,.podkreślają,.że.sprawcy.dokładnie.wybierają.
ofiary.przemocy,.potrafiąc.dokładnie.ocenić.ich.pozycję.w.hierarchii.klasy,.sła-
bości,.cechy.osobowości..Powyższe.informacje.o.ofierze.wykorzystują,.stosując.
najczęściej. bullying. relacyjny. przyjmujący. formę.plotkowania,.manipulowania.
innymi,.wyszydzania,.wykluczania.z.grupy..Sprawcy.mają.więc.dobrze. rozwi-
nięte.umiejętności.interpretacji.zachowań.i.postaw.innych.osób,.co.wykorzystują.
do.zaspokojenia.egoistycznych.potrzeb.(Swearer,.2010).

Niezaprzeczalny. jest. także.wpływ. grupy. na.wspieranie. i. podtrzymywanie.
prześladowania.. W. środowisku. szkolnym. uczniowie. uczą. się. od. siebie. pew-
nych. zachowań. społecznych. poprzez. zinternalizowanie. norm. grupy. (Swearer.
i. in.,. 2010,. s.. 42).. Grupa. zapewnia. jednostce. poczucie. przynależności,. jedno-
ści.oraz.odmienności.od.innych..Procesy.zachodzące.w.grupie.mają.znamienny.
wpływ.na.funkcjonowanie.jednostki.w.rolach.oraz.podejmowanie.przez.nią,.bądź.
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zaniechanie,. określonych. zachowań. i. przyjmowanie. postaw..Na. przyjmowanie.
roli.ofiary,.sprawcy.lub.świadka.bullyingu.znacząco.wpływa.pozycja.zajmowana.
w.grupie.rówieśniczej.oraz.poziom.akceptacji.lub.odrzucenia.jednostki.przez.gru-
pę.(pozytywną.lub.negatywną).

Bullying. jako. zachowanie. z. obszaru. patologii. społecznej. ujmowane. jest.
z.perspektywy.ekologicznej,.w.której.podkreśla.się,.że.jest.ono.wynikiem.zacho-
dzących.interakcji.między.czynnikami.ryzyka..Zachowania.bullyingowe.nie.są.
realizowane.w.izolacji,.przyczyniają.się.do.nich.bowiem.relacje.zachodzące.mię-
dzy.jednostkami,.relacje.w.środowisku.rodzinnym,.szkolnym,.rówieśniczym,.ale.
również.ogólnie.przyjęte.i.akceptowane.normy.społeczne..Podejście.to.zakłada,.
że.na.relacje.między.ofiarą.i.sprawcą.wpływają.cztery.połączone.ze.sobą.syste-
my:.mikrosystem,.mezosystem,.egzosystem.i.makrosystem..Na.poziomie.indy-
widualnym.możemy.mówić.o.pewnych.cechach.sprawców.i.ofiar.przyczyniają-
cych.się.do.przyjmowania.określonej.roli.w.kontekście.bullyingu..Mikrosystem.
stanowią.oddziaływania.najbliższych.jednostce.środowisk.wychowawczych.(ro-
dzina,.szkoła,.grupa.rówieśnicza)..Wszelkie.czynniki.regulujące.funkcjonowanie.
środowisk.ważnych.socjalizacyjnie.stanowią.egzosystem.(np..klimat.społeczny.
instytucji,. regulaminy,. statut)..Mezosystem.odnosi. się. natomiast. do. interakcji.
między. mikrosystemami.. Ostatnim. czynnikiem. wymienianym. przez. autorów.
jest.makrosystem.obejmujący.wszelkie.wpływy.społeczne.i.kulturowe.oddzia-
łujące.na. jednostkę. (np..przekonania.dotyczące.stosowania.przemocy.w.okre-
sie. adolescencji)..Badacze.Barboza. i. in.,.Salmivalli. podkreślają,. że. ze.wzglę-
du. na. specyfikę. bullyingu. (szczególnie. jego. powtarzalność,. zmienność. form.
bullyingu.wraz.z.wiekiem.uczestników.oraz.stałość.wiktymizacji.ofiar).należy.
w.podejściu.ekologicznym.uwzględnić.także.wymiar.czasu.nazwany.chronosys-
temem.(Pyżalski,.2012).

Problematyką. bullyingu.w. środowisku. więziennym. zaczęto. zajmować. się.
na.początku.XXI.w.,.jednakże.ten.obszar.nie.został.dostatecznie.zgłębiony..Po-
dobnie.jak.w.przypadku.bullyingu.w.szkole.podczas.wstępnych.badań.nad.bully-
ingiem.w.więzieniu.uwaga.badaczy.koncentrowała.się.przede.wszystkim.na.de-
finiowaniu. samego. pojęcia. oraz. różnicowaniu. go. od. tradycyjnego. bullyingu..
Następnie.analizując.zachowania.określonych.grup.uczestniczących.w.bullyingu.
w.środowisku.więziennym,.próbowano.doszukać.się.powodów.zachowań.okre-
ślonych.uczestników.bullyingu,.co.stanowiło.impuls.do.poszukiwania.teorii.wyja-
śniających.ich.reakcje.na.stosowaną.przemoc..Uwaga.badaczy.szczególnie.skon-
centrowana.była.na.grupie.sprawców.–.ofiar.

Wyjaśniając.występowanie.bullyingu.w.więzieniu,.autorzy.odwołują.się.
do. kilku. ujęć. teoretycznych,. między. innymi. do. teorii. szacowania. skutków.
i.zagrożenia.(effect – danger ratio theory),.rozwojowych.teorii.eskalacji.agre-
sji,.modelu.interakcyjnego.(interactional model of proson bullying),.stosowa-
nego.modelu.reakcji.strachu.(applied fear response model.–.AFRM),.(Monks,.
Coyne,.2012).
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Rysunek.2..Ekologiczny.model.czynników.ryzyka.powstawania.bullyingu.w.szkole

Źródło:.J..Pyżalski,.Agresja elektroniczna i cyberbullying…,.s..115

Pierwszym. modelem. wyjaśniającym. powstawanie. i. trwałość. bullyingu.
w.więzieniu.był.interakcyjny.model.bullyingu,.który.znaczącą.rolę.przypisywał.
relacji.czynników.indywidualnych.jednostki,. jak.również.cech.środowiska.spo-
łecznego. i. fizycznego.zakładu.karnego..Model. ten.odrzuca.koncentrowanie.się.
jedynie.na.indywidualnych.uwarunkowaniach.bullyingu,.a.wskazuje.także.na.ce-
chy.instytucji..Jako.czynniki.otoczenia.społecznego,.mające.znaczenie.dla.wystę-
powania.bullyingu.w.więzieniu,.podaje.się:.kulturę.więzienną,.istnienie.hierarchii.
władzy. i. dominacji,. zachowania. wspierające. bullying,. ale. również. negatywne.
ustosunkowanie.się.do.bullyingu..Wśród.cech.fizycznych.wymienia.się:.ograni-
czony.dostęp.do.dóbr.materialnych,.środki.bezpieczeństwa.świadczące.o.pozy-
tywnym.ustosunkowaniu.się.do.przemocy.(Monks,.Coyne,.2012,.s..164)..

czynnikiem wymienianym przez autorów jest makrosystem obejmujący wszelkie wpływy 

społeczne i kulturowe oddziałujące na jednostkę (np. przekonania dotyczące stosowania 

przemocy w okresie adolescencji). Badacze Barboza i in., Salmivalli podkreślają, że ze 

względu na specyfikę bullyingu (szczególnie jego powtarzalność, zmienność form bullyingu 

wraz z wiekiem uczestników oraz stałość wiktymizacji ofiar) należy w podejściu 

ekologicznym uwzględnić także wymiar czasu nazwany chronosystemem (Pyżalski, 2012). 

 

 

 

 
MAKROSYSTEM 

wpływ mediów/urbanizacja 

MEZOSYSTEM 

POZIOM INDYWIDUALNY 

• pewność siebie, 

• poczucie bezradności, 

• pochodzenie/rasa. 

MIKROSYSTEM 

sprawców i ofiar 

• wsparcie emocjonalne ze strony rodziców, 

• wsparcie emocjonalne ze strony rówieśników, 

• obojętność nauczycieli. 

MEZOSTSTEMY 

sprawców i ofiar 

• wsparcie rodziców w szkole, 

• stresory szkolne. 

EGZOSYSTEMY 

sprawców i ofiar 

• atmosfera szkolna, 

• pozaszkolne relacje rówieśnicze. 

 

 

 

 
Rysunek 2. Ekologiczny model czynników ryzyka powstawania bullyingu w szkole 

Źródło: J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying…, s. 115 
 

Problematyką bullyingu w środowisku więziennym zaczęto zajmować się na początku 

XXI w., jednakże ten obszar nie został dostatecznie zgłębiony. Podobnie jak w przypadku 

bullyingu w szkole podczas wstępnych badań nad bullyingiem w więzieniu uwaga badaczy 

koncentrowała się przede wszystkim na definiowaniu samego pojęcia oraz różnicowaniu go 

CHRONOSYSTEM/wymiar czasu 



Karolina.Walczak264

Inne.podejście.prezentuje.teoria.szacowania.skutków.i.zagrożenia,.która.w.dużej.
mierze.wyjaśnia.bullying.relacyjny,.a.odnosi.się.przede.wszystkim.do.oceny.przez.
sprawców. możliwości. wykrycia. stosowanych. przez. nich. działań. bullyingowych.
(w. kontekście. zagrożenia).. Sprawcy,. analizując. działania. przemocowe. z. obszaru.
bullyingu,.oceniają.koszty,. jakie.może.ponieść.ofiara.dręczenia. (a. są.one.zazwy-
czaj.wysokie).oraz.zagrożenie.możliwością.przyłapania.ich.na.stosowaniu.bullyingu..
Ze.względu.na.fakt,.że.działania.zaburzające.relacje.międzyludzkie.są.trudne.do.za-
obserwowania.i.wykrycia.przez.osoby.niezaangażowane.istnieje.niewielkie.prawdo-
podobieństwo.zdemaskowania.ich.i.jakiejkolwiek.reakcji.ze.strony.innych..

Odnosząc. się. ponownie. do. pośrednich. form. przemocy,. które,. jak. podaje.
J..L..Ireland,.występują.w.środowisku.więziennym.w.znaczącej.przewadze,.po-
równując.je.z.formami.bezpośrednimi,.należy.przywołać.rozwojowe.teorie.agre-
sji..Zgodnie.z.ich.założeniami.uzupełnianie.bezpośrednich.form.przemocy.o.for-
my.pośrednie.wzrasta.z.wiekiem.uczestników..Dotyczy.to.szczególnie.starszych.
adolescentów.(Monks,.Coyne,.2012)..Jak.się.okazuje,.chcąc.uzyskać.dominację.
w.grupie,.dzieci.już.pod.koniec.szkoły.podstawowej.„uciekają.się”.do.metod.an-
tagonistycznych.(Swearer,.2010).

Analizując.zachowania.ofiar.bullyingu,.badacze.zjawiska.odwołują.się.do.re-
akcji.walka.–.ucieczka.i.wyjaśniają.je,.przywołując.stosowany.model.reakcji.stra-
chu..Model.ten.podkreśla.odłożoną.w.czasie.reakcję.ucieczki.i.zapobieganie.wik-
tymizacji..Stosowanie.przemocy.nie.jest.oceniane.jedynie.w.kontekście.walki,.ale.
także.jako.ucieczka,.która.zostaje.odroczona.w.czasie,.ze.względu.na.specyfikę.
instytucji.zamkniętej,.w.której.niemożliwa.jest.natychmiastowa.ucieczka..Stoso-
wanie.bullyingu.jest.jednym.ze.sposobów.na.osiągnięcie.przez.więźnia.odosob-
nienia.(ucieczki.odroczonej).poprzez.stosowanie.przemocy.o.charakterze.bully-
ingu,.co.jest.motywowane.poczuciem.strachu.przed.staniem.się.ofiarą.bullyingu.

Reasumując,.problematyka.bullyingu.jest.coraz.częściej.podejmowanym.przez.
naukowców.zagadnieniem..Zainteresowanie. tym. tematem.oscyluje. już. nie. tylko.
wokół. środowiska. szkolnego.. Kolejna. fala. badań. dotyczy. środowiska. instytucji.
zamkniętej.–.bullyingu.więziennego..Warto.w.badaniach.nad.bullyingiem.znaleźć.
przestrzeń.na.zgłębienie.tego.obszaru.poruszanego.zagadnienia,.ponieważ.nie.jest.
on.dostatecznie.zbadany,.a.znacząco.różni.się.od.bullyingu.w.środowisku.szkolnym.
i. zawodowym..Odnosząc. się.do.konsekwencji.bullyingu,.należy. rozpatrywać.go.
jako.problem.społeczny,.a.nie.tylko.indywidualny.czy.problem.danej.instytucji.
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