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Wprowadzenie

Problematyka dotycząca osób niepełnosprawnych wiąże się ściśle  
z osobami zdrowymi, bowiem zarówno zdrowie, jak i choroba są nie-
odłączną częścią naszej egzystencji. Ciągłe zaniedbywanie spraw pro- 
zdrowotnych, w tym związanych z profilaktyką i prewencją, brak zaso-
bów odpornościowych u ludzi, a także kontekst społeczno-kulturowy 
sygnalizują potrzebę dotarcia do tych osób, które w ramach rodziny, 
środowiska lub pracowników profesjonalnych starają się zapobiegać, 
leczyć, wspomagać w rozwoju i rehabilitować.

Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania psychospołecznego 
osób z niepełnosprawnością konieczne jest podejmowanie wspólnych 
działań. Osoba niepełnosprawna bez odpowiedniej pomocy nie po-
radzi sobie sama. Ale nie tylko tym osobom potrzebne jest wsparcie. 
Oczekują go rodzice posiadający niepełnosprawne dziecko, rodzeń-
stwo niepełnosprawnego brata lub siostry, nauczyciele i wychowawcy 
mający pod opieką ucznia z deficytami rozwoju, dzieci niosące ciężar 
choroby starszych rodziców, opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci 
oraz inni zajmujący się osobami niepełnosprawnymi. Pojawiają się 
więc pytania: W jaki sposób wspomagać ich rozwój i funkcjonowanie 
psychospołeczne? Czy pomoc, którą otrzymują te osoby oraz ich bliscy, 
jest wystarczająca? Jak radzą sobie w trudnościach codziennych? Czy 
istniejące rozwiązania są satysfakcjonujące?

Oddanie do druku pozycji Wspomaganie funkcjonowania psycho-
społecznego osób z niepełnosprawnością wiąże się z próbą odpowiedzi 
na powyższe pytania. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsze 
prace objaśniają objawy, jakość życia w aspekcie założeń teoretycz-
nych. Kolejne mają charakter bardziej empiryczny,  a przez to  stano-
wią egzemplifikację omawianych zagadnień.

Pierwszy artykuł autorstwa  Bożeny Grochmal-Bach pt. Terapia, 
neurorehabilitacja i wsparcie społeczne osób z zespołami otępiennymi 
zwraca uwagę na problem terapii i neurorehabilitacji u osób z po-
garszającą się zmianą jakości życia. Problem rehabilitacji wiąże się  
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z procesem, w którym zakłócenie jednego lub kilku obiektów mózgu 
zmienia dynamikę całego systemu, bowiem rozregulowanie pewnego 
obszaru mózgu działa na cały system, w którym przebiega określony 
proces. Z kolei Joanna Konarska w pracy Formy wsparcia rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością wzrokową podkreśla potrzebę wczesnego, 
profesjonalnego wsparcia dla rodziców dzieci niewidzących, dla osób 
starszych oraz informuje o współczesnych osiągnięciach techniki i in-
formatyki wykorzystywanych do zwiększenia niezależności osób nie-
widzących. Dzięki tym zmianom osobom niewidzącym otworzył się 
cały świat wymiany informacji, komunikacji i poznawania literatury 
dotychczas niedostępnej, jeśli nie była napisana alfabetem Braille’a. 
W tekście Odkrywanie ekspresji językowej dziecka niemówiącego Aneta 
Kochanowicz przedstawia znaki językowe jako substytut mowy i po-
sługując się przykładem języka migowego, wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się (system AAC) i języka fonicz-
nego, stara się pojmować język jako aktywny czynnik kształtujący rze-
czywistość, a nie jako bierne odzwierciedlenie myśli czy rzeczy. Inny 
aspekt komunikowania się osób niepełnosprawnych podejmuje Alicja 
Rakowska w artykule Dwujęzyczność niesłyszących a bilingwalne kon-
teksty procesów edukacyjnych. Stara się zwrócić uwagę na języki miga-
ne, które są odmianami wizualno-przestrzennymi języków fonicznych, 
oraz na rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym 
słuchem. Autorka stwierdza, że  nie ma uniwersalnej strategii osiągnię-
cia funkcjonalnej dwujęzyczności przez człowieka, a stopień bilingwi-
zmu przejawia się w takich sprawnościach językowych jak mówienie, 
czytanie, pisanie, rozumienie i tworzenie tekstu. Ostatni w tej części 
rozdział Wspomaganie psychomotorycznego rozwoju dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością ruchową autorstwa Piotra Majewicza przybliża 
zagadnienie wspierania rozwoju dzieci poprzez metody usprawniania 
rozwoju psychomotorycznego, integracji percepcyjno-motorycznej 
oraz sprawności manualnej. Autor podkreśla,  jak ważne jest wspoma-
ganie rozwoju nie tylko w  obszarze motoryki, ale także funkcjonowa-
nia emocjonalno-społecznego oraz rozwoju osobowości.

Drugą, empiryczną  część publikacji rozpoczyna tekst Complex-PTSD 
i zaburzenia osobowości z pogranicza w diagnozie osób z doświadcze-
niem przemocy w dzieciństwie Anny Seredyńskiej. Omawia skutki prze-
żywania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej jako różnorakie 
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zaburzenia osobowości, a wśród nich także osobowości z pogranicza. 
Anna Skoczek, w artykule pt. Specyfika terapii logopedycznej u dzieci  
z SLI”, stara się ukazać zaburzenia językowe o charakterze SLI, powodu-
jące trudności w zakresie fonologii, semantyki czy syntaktyki. Akcentu-
je też rolę rodziców w terapii zaburzeń językowych  oraz wspierającej 
postawy najbliższego otoczenia. W pracy Wsparcie społeczne rodzin 
wychowujących niesłyszące dzieci w percepcji słyszącego rodzeństwa 
Anna Grzebinoga przedstawia stan wsparcia społecznego oraz porów-
nuje go ze stanem postulowanym. Na podstawie analizy sieci wsparcia 
społecznego opracowuje też program działań pomocowych. 

Kolejnym tekstem podejmującym problematykę osób niesłyszących 
jest Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem słuchu w kon-
tekście psychospołecznych wskaźników. Anna Czyż, uwzględniając holi-
styczne ujęcie człowieka, stara się spojrzeć na osobę jako na podmiot 
uczestniczący w relacjach. Bada wpływ działania protez słuchowych 
na poczucie jakości życia w domenie psychospołecznej. W rozdziale 
Udział rodziny w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną Małgorzata Alberska ukazuje rodzinę dziecka niepeł-
nosprawnego, której zasoby są rodzajem „kapitału początkowego”, 
kształtującego proces rehabilitacji. Autorka prezentuje źródła wspar-
cia oraz przybliża zaangażowanie i postawy rodziców wobec terapii 
dziecka. W ostatnim artykule pt. Wsparcie psychologiczno-pedagogicz-
ne ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym Anna Grzebinoga 
i Nina Szalas przedstawiają działania, jakie podejmuje szkoła w pracy 
z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Zamysłem osób redagujących tę książkę było przedstawienie proble-
mów osób niepełnosprawnych z możliwie różnych punktów widzenia. 
Publikację adresujemy do wszystkich zainteresowanych problematyką 
niepełnosprawności, a szczególnie zagadnieniem wspomagania  funk-
cjonowania psychospołecznego tych osób. Mamy nadzieję, że lektura 
zainspiruje Czytelników do intensywniejszych badań nie tylko w za-
kresie zaburzeń chorobowych, ale również odpowiedniej rehabilitacji  
i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych. 
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Terapia, neurorehabilitacja i wsparcie społeczne osób 
z zespołami otępiennymi

Summary

This paper presents the dementia syndrome in humans, and pays particular 
attention to the problem of therapy and neurorehabilitation. Discusses the 
identity of the sick person, their dignity and suffering, as well as worsening 
in the quality of their lives. The problems of rehabilitation are mainly based 
on the theory of microgenetics. It shows  the process, where the malfunction 
of one or more objects changes the dynamics of the whole system. According 
to the activation of the brain, disruption of some of its area affects the entire 
system, which runs within a specific process.

Wiek podeszły a problemy związane 
z zespołami otępiennymi

W Polsce i na świecie zwiększa się liczba osób starszych, któ-
re wymagają opieki ze strony nie tylko rodziny, ale różnych instytu-
cji pomagających seniorom. Starość bowiem ma różne oblicza, może 
być aktywna, pogodna, dająca satysfakcję, ale także bywa też smutna 
i uciążliwa. W dawnych społeczeństwach osoby starsze cieszyły się 
szacunkiem i uznaniem, przekazywały młodym pokoleniom zwyczaje 
kulturowe, normy społeczne, strzegły tradycji, wartości i przekonań 
religijnych. Obecnie nasila się koncentracja na osobach młodych, a sta-
rość jest niepożądana. Mówi się dzisiaj o zjawisku gerontofobii, które 
jest wynikiem irracjonalnego lęku przed starymi ludźmi. Może być to 
spowodowane lękiem przed własną starością i śmiercią.

W obecnym społeczeństwie istnieje mur, który uniemożliwia świa-
dome otwarcie się na prawdę o byciu kiedyś starym człowiekiem, 
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w związku z czym mówi się o wieku podeszłym czy jesieni życia. Jak 
pisał psychiatra krakowski A. Kępiński: „Starość – to jesień życia; po-
winien być to okres owocowania, ale człowiek rzadko ma uczucie, że 
jego życie było owocne. Postawa twórcza, gdy jest się przytłoczonym 
nadmiarem wrażeń, wobec których nawet silny człowiek czuje się bez-
silny i nie potrafi przeważnie przeprowadzić swego planu aktywności, 
ustępuje wobec łatwiejszej postawy konsumpcyjnej. A przy takiej po-
stawie bilans życia z konieczności bywa ujemny. Przeszłość więc nie 
jest czasem owocującym, ale czasem zmarnowanym”1 .

Główne problemy starości, choćby takie jak bilans życiowy, problem 
własnego ciała, które może być źródłem przyjemności, ale częściej bó-
lu i cierpienia, problem zaniku związków uczuciowych z otoczeniem –  
mogą u każdej osoby być rozmaite. Wydaje się jednak, że najważniej-
szym problemem jest poczucie bycia niepotrzebnym. Wyjściem z tego 
problemu ludzi starszych jest tworzenie im perspektyw własnej uży-
teczności i nadziei.

Z wiekiem zwiększa się częstość zaburzeń z uszkodzeniem mózgu 
o różnej etiologii (np.: uraz mózgu, alkoholizm, charakteropatia, ze-
spół psychoorganiczny), które mogą z czasem stać się zespołami otę-
piennymi. Zmiany osobowości związane ze starością obejmują męcz-
liwość psychiczną, egocentryzm, osłabienie związków z otoczeniem 
i zainteresowania sprawami innych. Uderzające i dość nagłe zmiany 
mogą się pojawić podczas zaburzeń krążenia mózgowego, gdy nastąpi 
uszkodzenia płatów czołowych. Jakościowy charakter tych zmian pod-
kreślają członkowie rodziny czy opiekunowie, mówiąc, iż nie jest to 
ten sam człowiek.

Opiekunowie zajmujący się seniorami muszą polubić ludzi starych 
z ich śmiesznostkami, ale też z umiejętnością cieszenia się drobiazga-
mi. Na starość – podobnie jak we wczesnym dzieciństwie – wyraźnie 
manifestuje się zjawisko jedności psychofizycznej, bowiem urazy psy-
chiczne łatwo prowadzą do dekompensacji fizycznej i na odwrót.

1 A. Kępiński, Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Kraków 2003,  
s. 40.
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Rys. 1. Mechanizm obniżania się jakości życia u ludzi starych 
(według Kuypersa i Bengtsona, 1973)

Geriatrzy zajmujący się zapobieganiem, rozpoznawaniem, lecze-
niem, rehabilitacją i społecznymi aspektami chorób ludzi w pode-
szłym wieku, czy też psychogeriatrzy zajmujący się tym samym u osób 
z problemami zaburzeń psychicznych, skupiają się na zmianach pato-
logicznych somatycznych i psychicznych, które odróżniają od zmian 
towarzyszących fizjologicznemu starzeniu się. 

W obowiązującej nas Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 w rozdziale V Zaburzenia 
psychiczne i zaburzenia zachowania przez otępienie (F00 – F03) rozu-
mie się zespół spowodowany przewlekłą i postępującą chorobą mó-
zgu, podczas której dochodzi do licznych zaburzeń wyższych funkcji 
korowych, takich jak myślenie, pamięć, orientacja, rozumienie, licze-
nie, zdolność do uczenia się, opanowanie języka, a ponadto zdolność 
do porównywania, oceniania i dokonywania racjonalnych wyborów. 
Zwykle upośledzeniu funkcji poznawczych towarzyszy, a nawet po-
przedza je, osłabienie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi czy mo-
tywacją oraz zachowaniem w grupie społecznej.

F00. Otępienie w chorobie Alzheimera (G30) – jest to zwyrodnie-
niowa choroba mózgu z charakterystycznymi cechami neuropatolo-
gicznymi i neurochemicznymi. Choroba rozwija się powoli i postępuje 
przez kilka lat .
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F01. Otępienie naczyniowe – powstaje wskutek zawałów mózgu 
spowodowanych chorobą naczyniową, między innymi chorobą nadci-
śnieniową naczyń mózgowych. Zawały są zwykle małe, ale ich skutki 
się kumulują.

F02. Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej 
(np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona).

F03. Otępienie bliżej nieokreślone, na przykład przedstarcze (m.in. 
choroba Picka), i wreszcie otępienie starcze. 

Otępienie stanowi podstawowy problem psychogeriatrii, przy 
czym wyniki badań rzuciły nowe światło na problemy zespołów otę-
piennych okresu przedstarczego i starczego. 

Poniżej umieszczono tabelę dotyczącą cech otępienia u chorych 
zgodnie z klasyfikacją według DSM-IV (Czwarta wersja Podręcznika 
diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego – Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders). 

Tabela 1. Klasyfikacja głębokości otępienia według DSM-IV

Otępienie Cechy otępienia
Otępienie 
łagodne

Upośledzenie funkcji poznawczych powoduje zaburzenia funkcjono-
wania w życiu codziennym w stopniu, który pozwala pacjentowi na 
znaczną samodzielność. Ograniczone jest jednak wykonywanie zło-
żonych czynności.
Chorzy mają trudności z wykonywaniem bardziej złożonych czynno-
ści życia codziennego, takich jak właściwe gospodarowanie swymi 
pieniędzmi, przygotowywanie bardziej skomplikowanych posiłków 
oraz przestrzeganie skomplikowanych zaleceń lekarskich.

Otępienie 
umiarkowane

Zaburzenia funkcji poznawczych powodują, że chory nie jest zdolny 
do robienia zakupów lub posługiwania się pieniędzmi. Jest w stanie 
zająć się tylko prostymi obowiązkami domowymi. Pacjent ma po-
ważne trudności w przygotowaniu nawet prostych posiłków, dbania 
o własną czystość itp.

Otępienie 
głębokie

Znaczne lub całkowite ograniczenie procesów myślowych, chorzy 
znajdują się głównie w zakładach dla przewlekle chorych, wymagają 
karmienia i stałej pomocy przy czynnościach higienicznych.

Źródło: B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, podejście te-
rapeutyczne, Kraków 2007, s. 23. 

Najistotniejszymi cechami, które występują w otępieniu, są zabu-
rzenia pamięci i innych funkcji intelektualnych, wpływających na upo-
śledzenie aktywności zawodowej, społecznej i codziennej w stosunku 
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do przedchorobowego poziomu funkcjonowania. Brak jest danych kli-
nicznych sugerujących obecność innych zaburzeń psychicznych mogą-
cych powodować zaburzenia funkcji poznawczych oraz depresji, pod-
czas której możliwe są przyczyny otępień potencjalnie odwracalnych.

Najczęstszą przyczyną otępienia (około 50%) są choroby neuro-
zwyrodnieniowe, jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Le-
wy’ego i otępienie czołowo-skroniowe. Ponadto może występować 
otępienie naczyniopochodne i postacie mieszane. Część przypadków 
stanowi grupa tak zwanych otępień odwracalnych. Mogą one dotyczyć 
chorób ośrodkowego układu nerwowego, na przykład guzów mózgu, 
krwiaków czy neuroinfekcji, chorób ogólnoustrojowych oraz chorób 
psychicznych, na przykład schizofrenii lub delirium alkoholowego.

Każdy pacjent z rozpoznanym otępieniem, wymagający pomocy ro-
dziny i społeczeństwa, powinien mieć już zakończone postępowanie 
diagnostyczne, na które składa się wywiad, ocena zaburzeń poznaw-
czych, ocena aktywności codziennych, badanie neuropsychologiczne, 
a przy tym badanie neurologiczne i psychiatryczne, badanie interni-
styczne oraz badania neuroobrazowe i laboratoryjne. 

Zapobieganie zaburzeniom otępiennym

Podatność na chorobę Alzheimera i inne rodzaje demencji zależy 
od rodzaju genów, chociaż geny te nie są czynnikiem decydującym, 
bowiem pod wpływem stylu życia i warunków środowiska mogą ulec 
wzmocnieniu .

Najnowsze odkrycia, które stały się możliwe dzięki technikom 
obrazowania mózgu oraz badaniom płynu mózgowo-rdzeniowego, 
pozwalają dostrzec najwcześniejsze, niekorzystne zmiany w mózgu, 
dające objawy patologiczne dopiero po latach. Dr med. John C. Mor-
ris, dyrektor przy Washington University w St. Louis, wykrył blaszki 
beta-amyloidu w mózgu dużego odsetka osób w podeszłym wieku, 
które nie wykazują jeszcze żadnych objawów pogorszenia sprawno-
ści umysłowej2. Z badań tych wynika, iż po wstępnym okresie tylko 
pozornej normalności (zalążki choroby są widoczne w badaniu PET – 
Positron Emission Tomography, czyli warstwowym rejestrowaniu 

2 J. Carper, 100 sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera, Poznań 2011.



18 Bożena Grochmal-Bach

emisji cząstek radioaktywnych – pozytronów), mniej więcej od ponad 
dziesięciu lat od chwili badania PET występuje stopniowe pogarsza-
nie zaburzeń poznawczych, rejestrowanych w testach psychologicz-
nych (MCI – Mild Cognitive Impartment). Ten długi, bezobjawowy stan 
psychiczny badanych osób przy odpowiednim zapobieganiu chorobie 
mógłby opóźnić początek demencji, co nie jest bez wpływu na kon-
tekst ekonomiczny i społeczny państwa.

Obecnie wiemy już, że mózg można regenerować, zwiększyć jego 
objętość i poprawić jego funkcjonowanie. Dr. Fred Gage z Salk Institute 
for Biological Studies w Kalifornii wraz w innymi współpracownikami 
wykazał, że codziennie powstają w mózgu tysiące nowych neuronów 
odpowiedzialnych za uczenie się i pamięć. Oprócz zwiększenia możli-
wości intelektualnych mózgu – uodporniają go. Codzienny intensywny 
spacer pobudza tworzenie i rozrost komórek mózgowych. Aktywność 
fizyczna, towarzyska i umysłowa, myślenie, uczenie się nowych rze-
czy, taniec, ćwiczenia fizyczne oraz bliskie relacje z rodziną i szerokim 
kręgiem przyjaciół stanowią główną przeciwwagę atrofii mózgu. Waż-
ne jest przy tym, że komórki mózgowe są aktywne wtedy, kiedy cho-
ry szuka nowych rozwiązań i przez podjęcie wysiłku intelektualnego 
dostarcza mózgowi interesujących bodźców. Mózg z większą „rezerwą 
poznawczą” jest sprawniejszy, ponieważ wykształciły się dodatkowe 
ścieżki neuronowe, które kompensują jego uszkodzenia. Powiązano 
również lepsze ukrwienie mózgu z większą rezerwą poznawczą.

Osoby pozytywnie nastawione do życia, otwarte, zrelaksowane, 
są mniej podatne na zaburzenia pamięci i demencję. Ponadto ważną 
sprawą jest kontrola ciśnienia krwi, kontrola poziomu cukru, choleste-
rolu i kontrola masy ciała.

Nie bez znaczenia jest dieta stosowana u osób skłonnych do otę-
pienia. Jean Carper3 sugeruje tu tradycyjną dietę śródziemnomorską 
z wysokim spożyciem pokarmów roślinnych (warzyw, owoców, roślin 
strączkowych i zbóż), oliwy z oliwek, umiarkowanym spożyciem ryb 
i nabiału, niskim spożyciem mięsa i drobiu oraz małą ilością czerwo-
nego wina. Ponadto dieta śródziemnomorska obejmuje spożywanie 
słodyczy tylko dwa lub trzy razy w miesiącu.

3 Tamże.
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Przy przekazaniu osobom, które jeszcze nie mają rozwiniętych 
objawów demencji, sentencji „dbaj o siebie” – nie tylko mówimy im 
o wysypianiu, zwalczaniu stresu, unikaniu urazów głowy, ale przede 
wszystkim o tym, aby każda z nich znalazła sobie nadrzędny cel życio-
wy. Badania przeprowadzone w University of Wisconsin w Madison 
wykazały, że osoby osiągające wysokie wyniki na skali „celowości ży-
cia” mają niższy poziom substancji wywołujących stany zapalne, zwią-
zanych ze stresem i ponadto mają wysoki poziom dobrego cholestero-
lu, co obniża ryzyko wystąpienia otępienia. 

Ten nadrzędny cel w życiu sprawia, że starsze osoby czują się po-
trzebne i doceniane poprzez aktywność umysłową, aktywność fizycz-
ną i towarzyskość4 .

Tożsamość u osób z otępieniem 

Słowo „tożsamość” w języku polskim pochodzi od złożenia „ten 
sam” i oznacza identyczność – „bycie tym samym”. Równocześnie toż-
samość można określić jako świadomość, własne „ja”, jaźń. Są to termi-
ny używane w medycynie, psychiatrii, psychologii, filozofii, socjologii 
czy teleologii. M. Sokolik podkreśla, iż istnieją pewne aspekty, które 
ograniczają poczucie tożsamości5. Należą do nich:

 1. poczucie odrębności od otoczenia,
 2. poczucie ciągłości własnego „ja”,
 3. poczucie wewnętrznej spójności,
 4. poczucie posiadania wewnętrznej treści. 

Tożsamość osobista definiowana przez H. Malewską-Peyre6 to 
względnie trwała organizacja uczuć, wartości, doświadczeń i projek-
tów na przyszłość. Natomiast T. Ślipko7 mówi, że tożsamość indywidu-
alna człowieka nie jest strukturą o stałym profilu, ale się tworzy. Karol 

4 Tamże.
5 M . Sokolik, Psychoanaliza i Ja. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości, War-

szawa 1993.
6 H. Malewska-Peyre, Poczucie tożsamości i konflikt kulturowy, „Studia Psycholo-

giczne” 20/1981(1), s. 23-26.
7 T. Ślipko, Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia, „Horyzonty Wycho-

wania” 2/ 2003, s. 77-87.
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Wojtyła8 przedstawił jej podmiotowo-przeżyciowy charakter. Analizu-
je w nim tożsamość z punktu widzenia świadomości w działaniu, przy 
czym świadomość ma charakter umysłowy, indywidualny, a przede 
wszystkim duchowy. To, co różni ludzi, to nie fakt posiadania tożsa-
mości, ale to, jaka ona jest, bowiem niezwykle ważnym momentem 
w ujęciu rozwoju tożsamości jest ciągłe zagrożenie patologią. Dlatego 
w sytuacji demencji, gdy część właściwości i aktywności jest odrzuca-
na, a część ulega przeformowaniu, następują zaburzenia integralności 
i stany dużego napięcia psychicznego u chorych.

W ujęciu teorii mikrogenetycznej ogniskowe uszkodzenie mózgu 
wprowadza swoiste zakłócenie na określonym poziomie, przy czym 
procesy przebiegające poniżej i powyżej ogniska funkcjonują prawi-
dłowo (J. Brown, M. Pąchalska)9. W przypadku otępienia systemy, na-
rządy i komórki funkcjonują prawidłowo, ale nie dochodzi do scalenia 
ich funkcji. W obszernej literaturze na temat otępienia rola rozpadu 
tożsamości nie doczekała się szczegółowego opracowania. Osoba 
w demencji na przykład przypomina sobie to, co wydarzyło się przed 
wieloma laty, ale nie pomięta tego, co dzieje się aktualnie, a potem za-
pomina, kim jest .

W zależności od zniszczenia tkanki mózgowej można mówić 
o strukturach korowych i podkorowych. W postaci korowej nie można 
magazynować nowych informacji przy euforycznym lub dysforycznym 
nastroju. U chorych występuje afazja, agnozja, apraksja i dezorientacja 
przestrzenna. Postać podkorowa cechuje się zaburzonym odtwarza-
niem informacji, spowolnionym tempem psychicznym, nastrojem apa-
tycznym, depresyjnym oraz obecnością zaburzeń neurologicznych.

U każdego pacjenta w stadium otępienia można określić punkt od-
powiedzialny za stan świadomości, przy czym może on zależeć od na-
silenia zmian .

Z rysunku tego wynika, że osoby z otępieniem mieszczą się na 
skali G-H „brak poczucia teraźniejszości – brak poczucia przyszłości 
i przeszłości” oraz na skali A-B „dyfuzja – dezintegracja”. Osoby z otę-
pieniem nie żyją w chwili obecnej, ale żyją w przeszłości (G). Postawa 

8 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985.
9 J.W. Brown, M. Pąchalska, The nature of the symptom and its relevance for neurop-

sychology, „Acta Neuropsychologica” 1/2003(1), s. 1-11.
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nieświadomości przeszłości i przyszłości (H) nie pozwala na tworze-
nie się zintegrowanej tożsamości.

Rys. 2. Wielowymiarowy schemat do mapowania zaburzeń tożsamości 

Źródło: B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, podejście te-
rapeutyczne, dz. cyt., s. 104.

Jakość życia chorych z otępieniem

Obecnie w badaniach klinicznych zwraca się uwagę na holistycz-
ny punkt widzenia, czyli na emocje i na możliwości funkcjonowania 
chorego w codziennym życiu. Główczak10 i inni współpracownicy jako 

10 M. Główczak, B. Kasperek, J. Meder, K. Spirydionow, The preliminary evaluation of 
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jakość życia definiowali subiektywne odbieranie poczucia satysfakcji 
z sytuacji życiowej w kontekście własnych potrzeb i możliwości.

Na obiektywne wyznaczniki jakości życia składają się: stan zdrowia, 
diagnoza związana z psychopatologią oraz pozycja społeczno-ekono-
miczna (dochód, warunki mieszkaniowe, kontakt z otoczeniem itp.). 
Należy tu zauważyć, że różne składniki otępienia w sposób odmien-
ny modyfikują poszczególne komponenty własnego życia. Otępienie, 
wpływając na samoocenę życia chorego, modyfikuje jego zachowania 
społeczne, a przez to i jego relacje z otoczeniem. Modyfikuje ponadto 
samoświadomość choroby.

Niezwykle trudnym zadaniem dla osób z demencją jest przedsta-
wienie odpowiedniego testu czy skali, które ma różne wartości w dzia-
łaniu (w czynnościach), bowiem wśród czynników socjomedycznych 
dużą rolę odgrywają elementy fizyczne, psychiczne i społeczne.

U ludzi z otępieniem na początku choroby można obserwować jak-
by „wstydzenie się jej” przed otoczeniem. W dalszych etapach choroby 
wyrabia się u pacjentów poczucie większej zależności od otoczenia, 
zarówno od rodziny, jak i od personelu medycznego.

Jak przedstawia to B. Grochmal-Bach, „aktualne postępowanie me-
dyczne nabiera zupełnie innego charakteru niż do tej pory. Nie dąży się 
tylko do reakcji pacjenta na poziomie biochemicznym czy mikrofizycz-
nym, ale do całościowej, integracyjnej reakcji chorego, czyli do życia 
psychicznego, które może wpływać na poziomy niższe – fizjologiczne 
i biochemiczne. Jest ono głęboko nasycone elementami rehabilita-
cji i włączone w środowisko kulturowe”11. Oddziaływania społeczne 
obejmują środowisko zarówno społeczno-ekonomiczne, jak i kulturo-
we. Przedstawia to rys. 3.

quality of life in patients with chronic schizophrenia, „Psychiatria Polska” 31/1997(3), 
s. 313-321.

11 B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera – podeście tera-
peutyczne, dz. cyt., s. 116.
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Rys. 3. Oddziaływania społeczne w relacji personel medyczny – chory

Źródło: B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, podejście te-
rapeutyczne, Kraków 2007, s. 117.

Godność i cierpienie u osób z otępieniem 

Godność osoby ludzkiej jest konsekwencją sposobu istnienia czło-
wieka, jest wartością, która chroni prawa człowieka. Jak twierdzi 
W. Bołoz12, godność człowieka zobowiązuje do szacunku dla każdej 
ludzkiej osoby, natomiast prawa ludzkie są wskazówkami ustalają-
cymi, na czym ów szacunek polega. Wszystko to stanowi komponent 
poczucia sensu życia. Zgodnie z jego przemyśleniami wszyscy ludzie 
posiadają jednakową godność ontyczną, różnią się jednak godnością 
moralną (cechami osobowości). Ten rodzaj osobowości nie jest wro-
dzony, ale w różnym stopniu nabywany, przy czym godność moralna 
ludzi jest nazywana godnością osobistą.

Poczucie godności jest to psychologiczny wymiar godności, która 
ujawnia się w aspektach oceniającym i wolitywnym.

Źródłem chrześcijańskiego poczucia godności jest wiara w to, iż 
człowiek został powołany do istnienia przez Boga i stanowi Jego obraz 
i podobieństwo. Jak uczy Jan Paweł II, Kościół w szczególny sposób 

12 W. Bołoz, Godność człowieka i bioetyka, „Horyzonty Wychowania” 5/2006 (9).
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budują chorzy i cierpiący, ponieważ są najbliżej Chrystusa Ukrzyżowa-
nego13. W dzisiejszych czasach obserwujemy próby przeciągnięcia na 
margines życia osób starszych i chorych. Deptanie godności osób star-
szych i chorych polega również na pozbawianiu ich należytego miejsca 
w rodzinie. Zjawisko to widoczne jest także w kształtowaniu struktur 
publicznych, które odsuwają osoby chore na margines. W ten sposób 
w świadomości starszego człowieka rodzi się smutne przeświadcze-
nie o własnej nieużyteczności dla siebie i dla drugich.

Godność, jaką człowiek posiada, domaga się poszanowania jej 
w każdej sytuacji. Również choroba prowokuje do poszukiwania takie-
go sposobu postępowania, które decyduje o podmiotowym i godnym 
traktowaniu każdego człowieka.

Nieuleczalna choroba uświadamia społeczeństwu, jak bardzo kru-
che jest ludzkie życie, jak jest ono zagrożone i ograniczone. Cierpiący 
człowiek patrzy na swoje poprzednie życie w inny, przewartościowa-
ny sposób, bo zmienia się u niego hierarchia wartości. Ciężka choroba 
doprowadzająca do degradacji mózgu wprowadza u chorego uczucie 
rozgoryczenia i złość, która jest adresowana do najbliższych, do leka-
rzy, a nawet do Boga.

Cierpienie przypomina też, jak ważne jest posiadanie przyjaciół. Cho-
ry, jak twierdzi Saunders, mając przy sobie opiekuna, na którym moż-
na polegać – czuje się bezpieczny w sytuacji zagrożenia poniżeniem14 .

Pacjenci w zespołach otępiennych – objawy kliniczne

Należy pamiętać, iż zaburzenia u chorych z otępieniem mają cha-
rakter trwały i postępujący, co wymaga ciągłego dostosowywania się 
do stanu chorego i jego aktualnej sytuacji.

Faza prodromalna jest ściśle związana ze zmianą osobowości pa-
cjenta. Jak podaje K. Obuchowski15, pacjent ma zaburzenia związane 
z orientacją w przestrzeni i w czasie. Uwidacznia się to w zakresie 

13 Jan Paweł II, O cierpieniu, Kraków 1984.
14 C. Saunders, Hospicjum Św. Krzysztofa, w: Sens choroby, sens śmierci, sens życia, 

red. H. Bortnowska, Kraków 1993.
15 K. Obuchowski, Cywilizacja – Kultura – Osobowość, w: Polacy na progu na progu 

XXI wieku, red. Z. Kwieciński, J. Brzeziński, „Forum Oświatowe” 1-2/1997(16-17).
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percepcji, myślenia i zachowania. Jest to tak zwana osobowość uboże-
jąca. Może zaczynać się objawami trudnymi do zauważenia i nasilają-
cymi się bardzo powoli. Niemożliwe staje się wszelkie celowe działa-
nie. Do zaburzeń pamięci dochodzą stopniowo wszystkie wymienione 
wcześniej zakłócenia dotyczące czynności dnia codziennego.

U chorych z zaburzeniami funkcji wykonawczych, jak pisze R.A. 
Adcock16, można obserwować wyodrębnione objawy psychiczne, na 
przykład chory niechętnie ćwiczy, niechętnie współpracuje z terapeu-
tą, jest niezdyscyplinowany i nieprzewidywalny. życie z nim jest nie-
zwykle trudne. 

Wracając jeszcze do fazy prodromalnej, można zaobserwować 
u pacjenta subtelne zmiany charakterologiczne, polegające na swo-
bodniejszym traktowaniu norm społecznych, utratę dobrych manier, 
zachowania nacechowane labilnością emocjonalną, impulsywnością, 
uporem. Z czasem dochodzi do pogorszenia elastyczności poznawczej 
i utraty krytycyzmu w stosunku do choroby.

Ponadto występują jeszcze stany depresyjne i zaburzenia lękowe 
pod postacią lęku uogólnionego oraz przejściowe zaburzenia treści 
myślenia, na przykład urojenia.

Zgodnie z doniesieniami M. Pąchalskiej17 i H. Olszewskiego18, w fa-
zie pośredniej choroby na plan pierwszy wysuwają się następujące za-
burzenia zachowania:

 – nieprzestrzeganie norm społecznych,
 – utrata empatii,
 – rozhamowanie (m.in. w postaci niepokoju ruchowego, grubiań-

skich dowcipów, hiperseksualności),
 – zachowania utylizacyjne polegające na nieopanowanym używa-

niu przedmiotów znajdujących się w otoczeniu chorego zgodnie 
z ich zastosowaniem,

 – zachowania stereotypowe ruchowe oraz językowe związane 
z wykonywaniem czynności,

16 R.A. Adcock, R.T. Constable, J.C. Gore, P.S. Goldman-Rakic, Functional neuroanat-
omy of executive processes involved in dual-task performance, „Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the United States of America” 97/2000, s. 3567-3572.

17 M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna, Warszawa 2008.
18 H. Olszewski, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków 

2008 .
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 – nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej,
 – utrata dbałości o wygląd,
 – zmiana nawyków żywieniowych, na przykład nadmierna aktyw-

ność oralna.

Nieodpowiedzialne formy zachowania w trakcie postępującego 
procesu otępiennego u pacjenta charakteryzuje narastająca apatia, 
brak inicjatywy, bezsenność, stopniowy rozwój deficytu językowego, 
ale przede wszystkim zaburzenia funkcji wykonawczych.

W otępieniu głębokim występuje znaczne lub całkowite ograni-
czenie procesów myślowych, przy czym chorzy wymagają karmienia 
i stałej pomocy przy czynnościach higienicznych.

Oczywiście każdy przypadek zmian otępiennych u poszczególnego 
pacjenta ma inny przebieg ze względu na swoistą konstrukcję w życiu 
rodzinnym, zawodowym czy towarzyskim.

W neuropsychiatrycznych aspektach otępień przebiegających z za-
burzeniami ruchu występuje choroba Huntingtona, której szczyt za-
chorowań przypada na czwartą i piątą dekadę życia. Najczęstszymi 
objawami psychicznymi w tym wypadku są: depresja, drażliwość, im-
pulsywne i niecelowe zachowania i wcześnie występujące zaburzenia 
pamięci i koncentracji uwagi19. Zaburzenia funkcji poznawczych wy-
stępują wcześnie i mają charakter postępujący20. Mendez stwierdził, iż 
w okresie niewielkiego otępienia (20-24 pkt w Mini-Mental State Exa-
mination) chorzy na chorobę Huntingtona są bardziej upośledzeni w za-
kresie seryjnego odejmowania po 7 od 100, podczas gdy chorzy z choro-
bą Alzheimera popełniają błędy w zakresie przypominania21 . Ponadto 
w chorobie Huntingtona wcześnie są zakłócone funkcje wykonawcze, 
jak trudności w planowaniu, organizowaniu i elastyczności myślenia22 . 

19 A.J. Lerner, D. Riley, Neuropsychiatryczne aspekty otępień związanych z zaburze-
niami ruchu, w: Neuropsychiatria, red. S.C. Yudofsky, R E. Hales, (red. I wyd. polskiego 
J. Wciórka), Wrocław 2012.

20 M . Morris, Dementia and cognitive changes in Huntington s disease, in Behavioral 
Neurology of Movement Disorders (Advances in Neurology Series, Vol. 65), New York, 
Raven, 1995.

21 M .F . Mendez, Huntington s disease: update and review of neuropsychiatric aspects, 
„International Journal of Psychiatry in Medicine” 24/1994, s. 187-208.

22 F.W. Bylsma, M.S. Brandt, M.E. Strauss, Aspects of procedural memory are differen-
tially impaired in Huntington s disease, „Archives of Clinical Neuropsychology” 5/1990, 
s. 287-294.
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W chorobie Parkinsona otępienie występuje prawdopodobnie 
u 20–40% chorych23. Objawy ruchowe powodujące największą nie-
sprawność to bradykinezja i sztywność. Zaburzona jest praksja kon-
strukcyjna, upośledzone są funkcje językowe polegające na zmniejsze-
niu płynności mowy i trudnościach w nazywaniu24. Nieprawidłowości 
w zakresie funkcji wykonawczych i uwagi można przypisać czynności 
płata czołowego. Deficyty te obejmują trudności w zachowaniu ko-
lejności wykonywania dowolnych czynności ruchowych, trudności 
w utrzymaniu lub przestawianiu się z jednego zestawu działań na inny 
oraz nieprawidłowości w zakresie wybiórczości uwagi25 . 

W otępieniu czołowo-skroniowym często pojawiają się zaburze-
nia zachowania. Jest to niejednorodna grupa schorzeń, w których wy-
stępują wczesne zaburzenia zachowania o charakterze odhamowa-
nia, w tym choroba Picka, afazja semantyczna, dziedziczne otępienie 
z dysfazją26. W otępieniu czołowo-skroniowym charakterystyczne jest 
wczesne upośledzenie zachowań społecznych i wczesne upośledzenie 
kontroli własnych zachowań, brak płynności mowy oraz, w otępieniu 
semantycznym, utrata wiedzy o znaczeniu słów z upośledzeniem na-
zywania i rozumienia pojedynczego słowa27 . 

W otępieniu z ciałami Lewy’ego występują nawracające upadki 
i omdlenia, halucynacje lub urojenia i zaburzenia czynności autono-
micznych. Jedną z klinicznych cech otępienia z ciałami Lewy’ego są 
fluktuacje przytomności. Ferman i współpracownicy zidentyfikowali 
cztery cechy fluktuacji poznawczych: senność w ciągu dnia, sen w cią-
gu dnia trwający co najmniej dwie godziny, przedłużone wpatrywanie 
się oraz epizody zaburzonej mowy28 . 

23 K.P. Ebmeier, S.A. Calder, J.R. Craford and al, Clinical features predicting demen-
tia in idiopathing Parkinson s disease a followup stady, „Neurology” 40/1990, s. 1222-
1224.

24 R. Matison, R. Mayeux, J. Rosen, and al, „Tip of the tonque” phenomenon in Parkin-
son s disease. „Neurology” 32/1982, s. 567-570.

25 M . Freedman, Parkinson s disease, in Subcortical Dementia, New York, 1990,  
s. 108-122.

26 J.C. Morris, M. Cole, B.Q. Banker et al, Hereditary dysphasic dementia and the Pick-
Alzheimer spectrum, „Annals of Neurology” 16/1984, s. 455-466.

27 L. Bidzan, Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego, w: Otępienie 
czołowo-skroniowe, red. M. Pąchalska, L. Bidzan, Kraków 2012.

28 T.J. Ferman, G.E. Smidt, B.F. Boeve et al, DLB Fluctuations: specific features that re-
liably differentiate DLB from AD and normal aging, „Neurology” 62/ 2004, s. 181-187.
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Zmiany patologiczne w otępieniu naczyniopochodnym są nie-
jednorodne. Mogą one prowadzić na przykład do zespołu otępienia 
spowodowanego uszkodzeniami wzgórza w obszarze unaczynionym 
przez tętnicę mózgu tylną lub w udarach podstawnej części przodo-
mózgowia29. Stąd w tym przypadku obserwuje się upośledzenie funk-
cji poznawczych w dwóch lub więcej domenach, które będą zakłócały 
codzienne funkcjonowanie. Początek otępienia pojawia się w ciągu 
trzech miesięcy od udokumentowanego udaru mózgu30 . 

W padaczce, skutkiem często występujących napadów padaczko-
wych (szczególnie napadów uogólnionych toniczno-klonicznych, na-
padów miokloniczno-astatycznych), może u chorych powstać zespół 
otępienny będący wynikiem zmian organicznych. Proces otępienny na 
przykład u dziecka chorego na padaczkę może być rozpoznany wów-
czas, gdy pojawiające się objawy chorobowe były poprzedzone pra-
widłowym okresem rozwoju psychicznego i ruchowego dziecka. Nie-
dotlenienie mózgu i obrzęk mózgu, częste urazy czaszkowo-mózgowe 
podczas napadów powodują zahamowanie rozwoju psychoruchowe-
go. Przy okołoporodowych uszkodzeniach mózgu i napadach skłonów 
powtarzających się seriami występują postępujące zmiany otępienne, 
w wielu przypadkach niepodatne na leczenie. Pierwszymi zwiastuna-
mi i objawami zespołu otępiennego u dzieci z napadami padaczkowy-
mi mogą być stopniowo nasilające się trudności szkolne. W zespołach 
padaczkowych pojawienie się postępującego zespołu otępiennego 
może też być spowodowane długotrwałym podawaniem leków prze-
ciwpadaczkowych. W tym wypadku trzeba przeprowadzić rewizję 
sposobu leczenia farmakologicznego, przy czym należy włączyć leki 
poprawiające metabolizm i ukrwienie mózgu31 .

Biorąc pod uwagę ludzi w starszym wieku, chorzy z otępieniem ce-
chują się nadmierną drażliwością, napięciem psychicznym, wybucha-
mi złości i skłonnością do agresji i autoagresji. Najczęściej występuje 

29 A.D. Korczyn, The complex nosological concept of vascular dementia, „Journal of 
the Neurological Sciences” 203-204/2002, s. 3-6.

30 G.C. Roman, T.K. Tatemichi, T. Erkinjuntti, et al, Vascular dementia: diagnostic 
criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop, „Neu-
rology” 43/1993, s. 250-260.

31 B. Grochmal-Bach, M. Rorat, Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi. Aspekty pe-
dagogiczne i psychologiczne, Kraków 2003.



29Terapia, neurorehabilitacja i wsparcie społeczne osób

agresja słowna (u ok. 50% pacjentów), agresja fizyczna (ok. 25%), 
umyślne niszczenie przedmiotów (ok. 12%) i krzyczenie (ok. 8%). Za-
chowania agresywne u 25% osób są związane z przeżyciami psycho-
tycznymi32 . 

Chorzy ci wykazują w większości (ok. 75%) zwiększoną aktywność 
ruchową w postaci niepokoju manipulacyjnego i ruchowego, z towa-
rzyszącym lękiem i poczuciem zagrożenia33 . 

U osób z otępieniem (ok. 25–60%) często spotyka się skłonność do 
przemieszczania się bądź wędrowania. Pacjenci ci bezcelowo chodzą, 
kręcą się po domu, sprawdzają na przykład, czy jest opiekun, i błądzą 
poza domem, szczególnie nocą. Niepokojące są te nocne wędrówki 
i duże trudności w zatrzymaniu seniorów w domu, bowiem trudno jest 
opiekować się pacjentem ujawniającym upór, przekorę i negatywizm. 
Zaburzenia snu można obserwować u około 60% chorych, przejawiają 
oni bowiem wzmożoną aktywność w godzinach nocnych. 

Można obserwować też niewłaściwe zachowania seksualne  
(ok. 9%) oraz zaburzenia neurowegetatywne (zaburzenia przyjmowa-
nia pokarmów – 45–75%, nietrzymanie moczu – 35%, nietrzymanie 
kału – 13%).

U 75% chorych z otępieniem duże znaczenie ma zmiana ich osobo-
wości, która wynika ze zmian organicznych w mózgu.

Zaburzenia psychiatryczne w otępieniu mogą się pojawiać na róż-
nych etapach otępienia. W zaburzeniach postrzegania spotykamy uro-
jenia, najczęściej urojenia okradania (18–43% pacjentów), opuszcze-
nia (3–18%) czy niewierności (1–9%). Urojeniom często towarzyszy 
lęk i poczucie zagrożenia. Omamy są najczęściej wzrokowe (ok. 30%),  
natomiast halucynacje mają charakter głównie słuchowy (ok. 10% pa-
cjentów). Natomiast u osób z otępieniem pojawiają się inne problemy: 
mylne rozpoznawanie osób z rodziny czy znajomych, przeświadcze-
nie o obecności obcej osoby w domu czy na przykład mylne rozpozna-
wanie w lustrze swojego odbicia. U niewielkiej liczby osób występuje 
również rozpoznawanie ludzi obcych jako bliskich sobie osób (objaw 
Capgrasa) oraz zaburzenia odwrotne (objaw Fregoliego).

32 T. Gabrylewicz, Niefarmakologiczne metody postępowania w otępieniu, w: Otępie-
nie, red. A. Szczudlik, P. Liberski, M. Barcikowska, Kraków 2004, s. 166-170.

33 P.P. Liberski, Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony –  
pasażowalne encefalopatie gąbczaste, Lublin 2003.
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U chorych z objawami demencji ciągłe jest powtarzanie przez cho-
rych pytań o nadchodzące zdarzenia (objaw Godota).

Obniżenie nastroju występuje zwykle na początku choroby (zabu-
rzenia subdepresyjne i depresyjne u 40–50% pacjentów.) Również, 
u tej samej liczby chorych, spotykamy lęk, obawy, fobie34 .

Oddziaływanie niefarmakologiczne 
w terapii chorych z otępieniem

Postępowanie rehabilitacyjne pacjentów z otępieniem, jak wiado-
mo, powinno być zindywidualizowane, oparte na elastycznym i dłu-
gotrwałym programie działania. W tym indywidualnym programie 
oddziaływań na chorego uwzględnia się z innymi członkami rodziny 
zaburzenia w słownictwie czy trudności w samoobsłudze. Wśród me-
tod stymulujących procesy poznawcze należy indywidualnie dobrać 
ich przebieg, jak pamięć słowną epizodyczną i semantyczną, pamięć 
wzrokowo-przestrzenną, funkcje językowe, myślenie i rozwiązywanie 
problemów, planowanie i uwagę. Zajęcia te prowadzone głównie przez 
terapeutów dotyczą chorych we wczesnych stadiach otępienia. Mają 
one na celu wydłużenie okresu skutecznej adaptacji do otoczenia, czyli 
myślenia, pamięci i uwagi, a przy tym poprawę orientacji, niwelowanie 
zaburzeń nastroju, hamowanie nadpobudliwości, agresywności, nie-
ufności i lęku. Powinno się dążyć do przedłużenia u pacjenta okresu 
zintegrowanego poczucia tożsamości. 

Karol Wojtyła mówił w homilii dla pielęgniarek w 1974 roku, że 
gdy się spotkamy z cierpieniem chorego, to zawsze stoi przed nami 
cały człowiek. Pomniejszone widzenie człowieka, widzenie ciała bez 
duszy – nieustannie zagraża terapeutom.

34 T. Gabrylewicz, Zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i zaburzenia 
afektywne w otępieniu, w: Otępienie. Zeszyt edukacyjny. Medycyna po Dyplomie, red .  
M. Barcikowska, Warszawa 2012.
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Rys. 4. Pomoc stosowana w opiece nad pacjentami z zespołami otępiennymi

Źródło: B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, podejście te-
rapeutyczne, dz. cyt., s. 186.

Rehabilitacja osób z otępieniem opiera się na konieczności jedno-
czesnego oddziaływania na różne sfery życia społecznego, jak na przy-
kład rodzinną, towarzyską i społeczną. Stąd zarówno przedstawicie-
le służby zdrowia, jak i rodzina czy znajomi powinni orientować się 
w psychoterapii elementarnej i podtrzymującej, przez którą staramy 
się uaktywnić chorego, usamodzielnić, wyrobić sprawność i czyn-
ną uwagę. Zgodnie z psychoterapią podtrzymującą należy u chorego 
stosować psychagogikę (wyjaśnianie i perswadowanie pacjentowi 
trudności i wątpliwości). Poprzez rozmowę i perswazję wykorzystaną 
w najwcześniejszych stadiach otępienia pacjent świadomie współpra-
cuje z terapeutą. Na przykład zmiana biernej postawy pacjenta wobec 
choroby i leczenia na postawę aktywną (walczącą) stanowi moment 
ułatwiający akceptację i adaptację do zaburzeń. 

Aktualnie wyróżniamy dwie postacie otępienia. W jednej mamy 
do czynienia z alogią, abolicją, anhedonią, apatią itp., czyli z objawami 
ubytkowymi, negatywnymi. W drugiej obserwuje się wrogość, pobu-
dzenie i objawy psychotyczne.
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W pierwszym okresie leczenia zachęcamy pacjentów do rozwiązy-
wania krzyżówek, gry w szachy, gry w warcaby, następnie stosujemy 
biblioterapię, muzykoterapię, spacery, pracę w ogrodzie. Potem jest 
rehabilitacja późna, gdy ludzie coraz bardziej tracą umiejętności nie-
zbędne do samodzielnego życia. Wówczas u tych chorych stosujemy 
między innymi aromaterapię, filmoterapię, animaloterapię.

W latach 80. XX wieku terapię śmiechem zaczęto wprowadzać 
wszędzie tam, gdzie ludzie borykają się z dużym stresem. Utwory sa-
tyryczne, seanse filmów komediowych, opowiadane dowcipy rozłado-
wują stany zdenerwowania i wpływają na samopoczucie. Ma to istotne 
znaczenie dla wszystkich chorych.

W stanie stresu człowiek traci wiarę w siebie, widzi przyszłość jako 
groźną i przeżywa silne poczucie niższej wartości. Regeneracyjne od-
działywanie na samego siebie wymaga wprowadzenia chorego w stan 
relaksu. Próbuje się przywołać takie sytuacje życiowe, w których pa-
cjent czuł się zadowolony i szczęśliwy oraz dzięki którym jest z siebie 
dumny.

W metodzie relaksacji opracowanej w Paryżu przez neuropsy-
chiatrę H. Wintreberta w latach 1951–1957 wykorzystuje się różne 
rodzaje ruchów, obroty, krążenie, huśtanie oraz bierne opuszczanie. 
Stan odprężenia mięśniowego i psychicznego osiąga się poprzez wy-
konywanie ruchów biernych w sposób powolny, rytmiczny. Relaksacje 
według Wintreberta wykorzystuje się u chorych z zespołami otępie-
nia na każdym etapie choroby (Wintrebert wykorzystał je poprzednio 
dla dzieci). Do metod relaksacyjnych należy też relaksacja stopniowa-
na Jakobsona i trening autogenny Schultza. Program rehabilitacji ru-
chowej musi być elastyczny, uwzględniać cechy osobowości pacjenta 
i jego psychiczne zainteresowania. Wszelkie zajęcia rehabilitacyjne 
muszą być dobrane do odpowiedniej fazy choroby, stąd konieczność 
opieki nad pacjentem .

Jak wiadomo, celem strategii terapeutycznej jest uaktywnienie cho-
rych. Wymaga to od terapeuty pełnej mobilizacji oraz wiedzy psycholo-
giczno-pielęgniarskiej. Ponieważ czynnikami leczącymi w arteterapii 
są rytmika i choreoterapia, skupiamy się tu na ruchu, dotyku, rytmie, 
wreszcie na muzykoterapii, na tempie tej muzyki, na przestrzeni, 
w której odbywają się zajęcia, i w końcu na samym terapeucie. Czas na-
wiązania kontaktu terapeutycznego jest indywidualnie dostosowany 
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do każdego pacjenta, przy czym dobrze jest, jeśli pacjenci wykonują 
proponowane im zadania z przyjemnością. 

D. Koziełło35 wykazał, iż terapia tańcem prowadzi do pobudzenia 
i uwolnienia uczuć przez fazy i ruchy ciała, dąży do zmniejszenia nie-
pokoju i przeżywania stanu zadowolenia oraz powoduje nawiązanie 
komunikacji w kontaktach społecznych. E. Dalcroze, twierdząc, iż 
rytm jest podstawowym motorem ludzkiego działania, stworzył „mu-
zykowanie ruchem”. I również w tym wypadku u osób we wczesnych 
stadiach otępienia można osiągnąć lepszą pamięć, podzielność uwagi 
i koordynację ruchowo-słuchową.

Przekształcenie złych doświadczeń w dobre doświadczenia można 
prześledzić w muzykoterapii, bowiem muzyka wpływa na emocjonalną 
sferę osobowości człowieka, jego temperament, zamiłowania, zacho-
wanie i stosunek do otoczenia. Ponadto oddziałuje też na ośrodkowy 
układ nerwowy, między innymi na twór siatkowaty, który odpowia-
da za pracę mięśni. Podwzgórze również ma bezpośredni wpływ na 
pracę przysadki mózgowej, a w związku z tym stymuluje wydzielanie 
hormonów w gruczołach dokrewnych. Różne zabawy ruchowe przy 
muzyce, jak wybijanie rytmu, stukanie w takt muzyki, rytmiczne po-
wtarzanie wierszy – wszystko to stanowi coraz większą płaszczyznę 
oddziaływań na chorego. Stany emocjonalne przeżyte podczas słucha-
nia muzyki, na przykład w których chory się wypłacze, można prze-
mienić w muzykodramę. 

Dramatoterapia jest to forma postępowania terapeutyczno-reha-
bilitacyjnego. Celem dramatoterapii dla osób starszych jest stworze-
nie znaczących relacji pomiędzy członkami grupy, czyli zmniejszenia 
biernej postawy wobec życia, otwarcie się na otoczenie, co wiąże się 
z podniesieniem samooceny. Psychodrama korzysta z tych samych 
technik co drama, ale tematem roli odgrywanej przez pacjenta są jego 
własne przeżycia czy problemy. Osoby chore są wyprowadzane z sza-
rej rzeczywistości w inny świat, przy czym ważne są przyjazne gesty, 
patrzenie w twarz chorego, uśmiechanie się, dotykanie, pochylanie się 
nad pacjentem itp. Ważna jest także mimika twarzy i gestykulacje, czy-
li to, co przechodzi kanałem niewerbalnym i umożliwia spontaniczne 
wyrażanie emocji.

35 D. Koziełło, Taniec i psychoterapia, Poznań 2002.
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W ramach terapii zajęciowej w rehabilitacji osób z otępieniem włą-
czamy różne układanki, jak domino, klocki, proste gry, segregowanie 
i układanie książek czy zdjęć, roboty na drutach, wyszywanie, szydeł-
kowanie lub zwijanie wełny.

Arteterapia poprzez rysunek, malarstwo, rzeźbienie jest również 
wykorzystywana w rehabilitacji geriatrycznej. Można tu zająć się ko-
lorowaniem i lepieniem wyrobów z masy solnej, plasteliny i modeliny. 
Praca z wodą i bezbarwnym błotem, podobnie jak z piaskiem i gliną, 
ułatwia rozładowanie napięcia i agresji. Na przykład plastelina stawia 
dłoniom większy opór niż piasek i działa kojąco na niepokój pacjenta.

Ch. Muths36, D.I.H. Sun37, D. Campbell38 sugerowali, iż terapia barw-
na zwiększa aktywność tkanek, aktywizuje i stabilizuje przemianę 
materii, polepsza transport tlenu i oddychanie komórkowe, wspiera 
czynność systemu immunologicznego oraz wpływa tonizująco lub po-
budzająco na psychikę, a w szczególności na sferę emocjonalną oso-
bowości. Każda barwa emituje określoną częstotliwość drgań. U czło-
wieka zdrowego częstotliwość drgań jest stała, natomiast wskutek 
choroby ulega zakłóceniu. Zastosowanie w leczeniu barwy o odpo-
wiedniej częstotliwości drgań przywraca komórkom prawidłową czę-
stotliwość wibracji.

Biblioterapia stoi na pograniczu psychologii pedagogiki i medycy-
ny. Lektura może prowadzić do wyciszenia wewnętrznego, do reflek-
sji. Proces biblioterapeutyczny stosowany u osób starszych z zespoła-
mi otępienia jest istotny w rehabilitacji, ponieważ nawet w otępieniu 
łagodnym dostarcza refleksji nad tekstem, nad samym sobą i nad 
sytuacją, w której chory się znajduje. Czytanie krótkich opowiadań, 
wierszy, analizowanie ich, pozwala seniorowi spojrzeć na swoje życie 
w sposób bardziej pozytywny. Podczas zajęć biblioterapeutycznych 
chory powinien przygotowywać się także do śmierci. 

Problem śmierci jest jednym z najtrudniejszych zagadnień. „Ucząc 
się śmierci”, należy nasze życie określić jako wartościowe i dobre. 
W terapii osób starszych istotne znaczenie ma powrót do „kraju lat 
dziecinnych”. W tym wypadku mamy do czynienia z biblioterapią 

36 Ch. Miths, Kolorowa terapia. Łagodna droga do zdrowia, Warszawa 1994.
37 D.I.H. Sun, Kolory życia, łódź 1996.
38 D. Campbell, Kolorowe energie. O energii kolorów, kamieni i kryształów, Bydgo-

szcz 1995.
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reminiscencyjną, wspomnieniową, przy czym można wykorzystać au-
diowizjoterapię, czyli „słowo pisane filmem”.

Filmoterapia może być przygotowana jako zestaw filmów kome-
diowych albo na bazie filmów, które nakręcił sam pacjent. Percepcja 
filmów jest najłatwiejszą formą percepcji i oddziaływanie takie można 
stosować nawet w późniejszych stadiach choroby. Odpowiednio dobra-
ny spektakl filmowy powoduje wzrost ciśnienia krwi, wzmożone poce-
nie, przyspieszone bicie serca oraz redukcję bólu poprzez wydzielanie 
adrenaliny, endorfiny czy enkefaliny (wewnętrzny narkotyk działający 
antydepresyjnie). Poprzez film można uzyskać wsparcie psychiczne. 
W wielu wypadkach ponowne oglądanie filmu, którego autorem był 
chory, przypomina dawne zdarzenia, osoby bliskie bądź sytuacje hu-
morystyczne. Pozwala to dłużej utrzymać zintegrowaną tożsamość.

Wykorzystując połączenia asocjacyjne w strukturach odpowiedzial-
nych za emocje, eksponujemy zapachy, którym nadaliśmy indywidual-
ne znaczenie uczuciowe. Na przykład starzy ludzie przywiązują się do 
miejsc, w których przeżyli piękne chwile. Towarzyszą temu dźwięki, 
obrazy i zapachy kojarzące się z tymi miejscami. Poszczególne zapa-
chy występujące w sytuacjach o dużym ładunku emocjonalnym mogą 
mieć aspekt pozytywny i negatywny (np. silne pozytywne emocje mo-
że budzić zapach wypieków, które zwiastowały nadchodzące święta). 
Aromaterapia jest prostą metodą usuwania wielu dolegliwości przy 
użyciu naturalnych olejków eterycznych do kąpieli, masażu i inhalacji. 
Najpopularniejszą i najwygodniejszą metodą są kominki aromotera-
peutyczne.

Duże zadowolenie przynosi pacjentom praca w ogrodzie (ta pra-
ca, którą będą w stanie wykonać), spacery po lesie, odpoczynek nad 
morzem. Kąpiele w morskiej wodzie, kontakt z aerozolem chlorkowo-
sodowo-jodowym sprawiają, iż u chorych poprawia się praca układu 
krążenia, układu nerwowego, nerek, a przede wszystkim praca układu 
oddechowego i hormonalnego. Uderzenie fal morskich stanowi swo-
isty masaż. W powietrzu znajduje się wiele jonów ujemnych, a w pia-
sku i mule są sole mineralne, wchłaniane błyskawicznie przez całą 
skórę. Gorący piasek może służyć do okładów na bolesne części ciała.

Jedną z form animaloterapii jest rehabilitacja przy pomocy psów. 
Dogoterapia daje wspaniałe rezultaty w terapii osób samotnych i star-
szych, zarówno w sensie emocjonalnym, jak i ruchowym. Obecność 
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psów, głaskanie ich, karmienie, czesanie, przytulanie – działa wielo-
płaszczyznowo na zmysły i wyzwala spontaniczną aktywność. Podob-
nie felinoterapia rozwija funkcje motoryczne, równowagę, podnosi 
pewność siebie, obniża lęk oraz rozwija interakcje z otoczeniem.

Rys. 5. Terapia stosowana w opiece nad pacjentem z otępieniem

Źródło: B. Grochmal-Bach, Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, podejście te-
rapeutyczne, dz. cyt., s. 169.

Trening w zakresie podstawowych czynności życia codziennego 
u osób z otępieniem jest ukierunkowany na podtrzymanie niezabu-
rzonych jeszcze umiejętności praktycznych. Wydłuża się więc okres, 
kiedy pacjent nie wymaga pomocy ze strony innych osób. Dotyczy to 
treningu mycia zębów, twarzy i rąk, otwierania i zamykania drzwi klu-
czem, robienia kanapek, korzystania z telefonu, czytania krótkich zdań 
czy ubierania się zgodnie z wymogami pogody. W treningu określonych 
czynności bardzo istotny okazał się trening pamięci. Dzięki temu cho-
rzy nawet po upływie czterech miesięcy od czasu zakończenia poszcze-
gólnych ćwiczeń nie mieli żadnej trudności z wykonaniem zadań39 . 

39 M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna, dz. cyt.
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Pomoc w relacjach chory – opiekun

Wszelkie kontakty z pacjentami powinny być nasycone przyjaź-
nią i miłością. Sygnały pozawerbalne pozwalają opiekunom dostrzec 
i zrozumieć to, co chory czuje, co chce powiedzieć. Pacjent bardzo 
pozytywnie reaguje na ciepły, spokojny głos opiekuna i na jego kon-
takt fizyczny, czyli na przykład przytulanie, głaskanie. Kłopoty z wy-
rażaniem swych myśli w porozumiewaniu się z otoczeniem sprawiają, 
iż chory ma problemy od lekkiego drżenia z niepokoju aż do bardzo 
gwałtownych wybuchów słownych czy rękoczynów.

Wielu badaczy szuka sposobów opracowania narastających zabu-
rzeń pamięci w postaci trudności w zapamiętywaniu i przypominaniu 
nowych i nabytych wcześniej informacji w stopniu zakłócającym co-
dzienne funkcjonowanie. W wyniku tych poszukiwań powstał w Sta-
nach Zjednoczonych program komunikacji „Kontakt” opracowany 
przez D. Ripich i E. Ziol w 1994 i 1995 roku40. „Kontakt” jest akroni-
mem, w którym każda z liter oznacza jedną z siedmiu technik komu-
nikacyjnych. Każda z technik podnosi efektywność interakcji pacjenta 
z otoczeniem .

Program „Kontakt” obejmuje następujące czynniki:

1 . Kontaktuj się 
W tym wypadku najważniejsze jest nawiązanie kontaktu wzroko-

wego, czyli opiekun zwraca się twarzą do chorego i stara się utrzymać 
jego uwagę.

2 . Odblokuj 
Gdy chory nie może przypomnieć sobie słowa, którego chce użyć – 

może albo zastąpić je słowem nieodpowiednim, albo milczeć. Opiekun 
czy rozmówca powinien zasugerować słowo, którego pacjent szuka, 
ale tak, aby nie urazić poczucia własnej wartości osoby chorej.

3. Nawiązuj 
Przy kontynuowaniu jednego tematu rozmowy chory potrzebuje 

ciągłości i płynności, stąd opiekun nawiązuje ponownie do rozmowy, 
tak aby pacjent mógł się do niej włączyć. Przy zmianie tematu rozmo-
wy należy pomóc osobie chorej, stosując techniki niewerbalne.

40 D.N. Ripich, S.A. Petril, P.J. Whitehouse, E.W. Ziol, Gender difference in language of 
AD Patients: a logitundial stady, „Neurology” 45/1995(2), s. 299-302.
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4. Twórz pytanie 
Przy zespołach otępiennych stosujemy pytania do pacjenta wyma-

gające odpowiedzi „tak” lub „nie”, przy czym pytania te powtarzamy. 
Unikamy pytań otwartych.

5. Angażuj 
Celem tej strategii jest inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy 

przez możliwie najdłuższy czas. Technika, którą tu stosujemy, to na 
przykład używanie sformułowań: „Świetnie”, „Ach tak”.

6 . Konstruuj 
Ważną techniką jest umiejętne stosowanie słów i zdań używanych 

w rozmowie. Zdania powinny być krótkie, proste, rzeczowe. Należy 
powtarzać słowa i zdania. Jeśli chory ma problemy ze zrozumieniem, 
należy przeformułować zdanie.

7 . Toruj 
Zaangażowanie osoby z zespołem otępiennym w proces komunika-

cji uzyskuje się, stosując krótkie zdania twierdzące, używając gestów, 
przedmiotów, obrazów (K. Gustaw, Kontakt, czyli strategie komunikacji 
z pacjentem z chorobą Alzheimera, praca wydana przez Lundbeck).

Należy zauważyć, że im dłużej chorzy utrzymują zdolności komu-
nikacyjne, tym dłużej zachowują integralność, tożsamość i poczucie 
wartości swojej osoby. Spojrzenie na opiekuna, uśmiech, skinienie gło-
wą stanowi u pacjenta próbę nawiązania komunikacji, stąd ważna jest 
odpowiedź opiekuna na każdy najdrobniejszy gest chorego.

Terapeuta pomagający choremu może w stanie cięższym tylko mi-
nimalnie reagować na pacjenta, a w stanach lepszej komunikacji może 
go sondować, klaryfikować (koncentracja na wypowiedzi chorego ce-
lem zrozumienia jej istoty), a nawet informować czy podsumowywać 
jego działania.

Kontakt z pacjentem dementywnym nawet poprzez dotyk czy 
trzymanie go za rękę działa wspierająco. Działania na chorego po-
przez motywację, dodawanie otuchy, przy niezmienionym planie dnia 
zmniejszają niepokój ruchowy, a ciągła stymulacja poznawcza spowal-
nia postęp choroby.

Istotną rolę odgrywa tu wiedza dotycząca sytuacji społecznej 
oraz społecznego wsparcia. Skuteczne i etyczne pomaganie wyma-
ga także nie tylko kompetencji terapeuty, ale również umiejętności 
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zastosowania odpowiedniej strategii pomagania. Dla osób pomagają-
cych duże znaczenie ma dobroć i zdolność do okazywania zrozumie-
nia, a z innych cech osobowości – zaufanie i dyskrecja. Na końcu wy-
mieniana jest kompetencja, doświadczenie i wiedza41 . 

Wsparcie społeczne i neurorehabilitacja chorych 
z zespołami otępiennymi

Wsparcie społeczne, które jest niezwykle istotne w rehabilitacji 
osób z otępieniem, opisuje się pod kątem wielu jego aspektów, na 
przykład wsparcia strukturalnego i funkcjonalnego, źródeł wsparcia 
społecznego, rodzajów wsparcia, wsparcia otrzymywanego i spostrze-
ganego, potrzeb wsparcia i mobilizacji wsparcia. Najczęściej opisuje 
się wsparcie w ujęciu funkcjonalnym jako rodzaj integracji społecznej, 
która została podjęta w sytuacji trudnej. W dynamicznym układzie in-
terakcji można wyróżnić osobę wspierającą oraz osobę otrzymującą 
wsparcie42 .

W zależności od tego, co w toku interakcji wspierającej jest treścią 
wymiany społecznej, można wyodrębnić następujące rodzaje wspar-
cia: emocjonalne (przekazywanie emocji podtrzymujących i dawanie 
poczucia bezpieczeństwa), poznawcze (wymiana informacji ułatwia-
jących zrozumienie sytuacji), instrumentalne (informacje o sposo-
bach postępowania), podtrzymujące nadzieję lub samoocenę, wresz-
cie wsparcie duchowe lub materialne. W toku interakcji związanej 
z udzieleniem wsparcia zachodzą również skomplikowane procesy 
dotyczące zarówno osoby wspomaganej, jak i pomagającej (terapeu-
ty). Jak przedstawiają to H. Sęk i R. Cieślak, działanie wsparcia wyja-
śniono za pomocą kilku hipotez, tak zwanego efektu bezpośredniego 
i buforowego. Bezpośrednie działanie wsparcia polega na tym, iż daje 
choremu poczucie przynależności i działa na niego wzmacniająco. Na-
tomiast hipoteza pośredniego wsparcia działa tak, iż pacjent w sytua-

41 K . Galus, Odrębności diagnostyczno-lecznicze w geriatrii, w: Vademecum lekarza 
praktyka, red. R. Brzozowski, Warszawa 2001, s. 1115-1142.

42 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła 
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red .  
H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004.
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cji silnego stresu istniejące, spostrzegane i otrzymywane wsparcie 
społeczne odbiera tak jak bufor wobec coraz intensywniejszego za-
grożenia patologią43 .

Wsparcie społeczne w rezultacie swojego wpływu na chorego ma 
się również przyczynić do maksymalizacji uczenia się poprzez tech-
niki behawioralne w ramach rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami 
pamięci. W programach terapii behawioralnej mamy do czynienia 
z usprawnianiem pamięci przez zapamiętywanie różnych informacji, 
kojarzeniem informacji łańcuchowo czy wzmacnianiem warunko-
wym. Po określonym czasie sprawdza się trwałość śladów pamięcio-
wych. Okres między zapamiętywaniem a przypominaniem materiału 
jest stopniowo wydłużany i wypełniany przez informacje zakłócające 
(dystraktory) i dodatkowe polecenia44. Niestety, nie ma jednoznacz-
nych dowodów na trwałą poprawę pamięci dzięki stosowaniu strategii 
nastawionych na odbudowę funkcji przez intensywne ich ćwiczenie45 .

W przezwyciężeniu bardziej trwałych zaburzeń pamięci wyko-
rzystuje się strategie kompensacyjne. W rehabilitacji pacjentów na 
przykład po urazach mózgu są stosowane metody mnemotechniczne, 
między innymi metody komputerowe. Służą one zwiększaniu zakre-
su zapamiętywanych informacji, przy czym, w tym wypadku, jest wy-
magany pewien poziom sprawności pamięci operacyjnej oraz, choć 
w małym stopniu, zachowanej zdolności uczenia się46. Wśród chorych 
z intensywnymi zaburzeniami pamięci terapia neuropsychologiczna 
może przeciążyć ograniczone zasoby poznawcze pacjenta, co oczywi-
ście zmniejsza ich przydatność47 .

W rehabilitacji pacjentów z zespołami otępiennymi duże znaczenie 
przypisuje się terapii zaburzeń emocjonalnych. Ważna w tym wypadku 

43 H. Sęk, Psychologia kliniczna, t.1, Warszawa 2005.
44 M.M. Sohlberg, O. White, E., C.A. Eyans, Mateer An investigation of the effects of 

prospective memory training, „Brain Injury” 5/1992, 139-150.
45 I .R . Robertson, J .M . Murre, Rehabilitation of brain damage : brain plasticity and 

principles of guided recovery, „Psychological Bulletin” 125/1999(5), s. 544-575.
46 R. Parente, A. DiCesare, Retrainning memory. Theory, evaluation, and applications, 

w : Cognitive Rehabilitation for Persons with Traumatic Brain Injury, red . J .S . Kreutzer, 
P.H. Wehman, Besbee, Arizona, 1991, s. 147-162.

47 K. Jodzio, M. Lembowicz, Wpływ powtarzających się urazów czaszkowo-mózgo-
wych na sprawność pamięci w: Neurologiczne konsekwencje urazów głowy . Jakość ży-
cia pacjentów, red. A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B.D. MacQueen, Lublin 2003,  
s. 119-128. 
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jest sama istota uszkodzenia mózgu, gdyż pacjent może mieć poważ-
ne trudności ze zrozumieniem własnego położenia, a także problemy 
z wyrażaniem swoich uczuć48. W literaturze neuropsychologicznej 
brak jest opisu technik i metod terapii poznawczej, które są ukierun-
kowane na redukcję zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z różno-
rodnymi uszkodzeniami mózgu49. Stosuje się w tym wypadku trening 
funkcjonowania emocjonalnego, niezwykle przydatny program kom-
puterowy, który sprzyja redukcji zaburzeń emocjonalnych. Jest to Pro-
gram EMA-1 (Emotion Microgenetic Approach-1) stosowany w Cen-
trum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Yorku, zbudowany 
na gruncie teorii mikrogenetycznej i zweryfikowany w praktyce50 . 
W strategiach kompensacyjnych tego programu należy na przykład 
czytać każde krótkie opowiadanie tyle razy, ile trzeba, aby ćwiczyć 
pamięć. U chorych w pierwszych etapach demencji należy podkreślić 
te szczególne aspekty każdego opowiadania, które powinny wywołać 
emocje, oraz omawiać każdą sytuację z chorym podczas opowiadania. 
Ponadto należy wiązać przedstawione opowiadanie z prawdziwymi 
wydarzeniami z własnego życia czy życia pacjenta. W terapii emocji 
można również wykorzystać różne historyjki obrazkowe. Ponadto 
ważne jest usprawnianie zdolności pacjenta w zakresie wyrażania 
własnych emocji wobec określonych sytuacji.

Odbudowa funkcji wykonawczych stanowi większość interwencji 
terapeutycznych. Można to sprowadzić do trzech ogólnych strategii, 
mianowicie do modyfikacji środowiska, różnych technik interwencji 
poznawczej oraz trenowania specyficznych umiejętności i zadań. Przy 
modyfikacji środowiska może dojść do zmiany kontekstu fizycznego 
czy społecznego, na przykład zmiany układu mebli w pokoju, stoso-
wania dyktafonu, korzystania z pamiętnika czy notesu. Przy techni-
kach interwencji poznawczej utrwalenie konkretnego zadania polega 

48 W. Levin, Computer applications in cognitive rehabilitation, w: Cognitive Rehabili-
tation for Persons with Traumatic Brain Injury, red. J.S. Kreutzer, P.H. Wehman, Besbee, 
Arizona, 1991, s. 163-179.

49 E.T. Rolls, J. Hornak, D. Wade, J. McGrath, Emotion related learning in patients 
with social and emotional changes associated with frontal lobe damage, „Journal of 
Neurology, Neurosurgery and Psychiatry” 57/1994, s. 1518-1524.

50 M. Pąchalska, Z. Gans, The Centerfor Cognition and Communication. Complex re-
habilitation programme, Poster presented during the 9th International Congress of the 
Polish Neuropsychological Society, Poland, Cracow 2004.
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na kilkakrotnym powtarzaniu. Dobre rezultaty przynoszą ćwiczenia 
z wykorzystaniem labiryntów (np. „Pirat” czy „Zamek”), które służą 
poprawieniu orientacji topograficznej51 .

W tradycyjnym podejściu do terapii poszczególne interwencje te-
rapeutyczne są zorganizowane wokół określonych kategorii zaburzeń. 
W dobie obecnej, do zaburzeń funkcji wykonawczych zgodnie z podej-
ściem mikrogenetycznym i heurystycznym, należy prowadzić rehabili-
tację z perspektywy przebiegającego procesu. I stąd powodzenie w re-
habilitacji zależy od tego, czy terapeuta poradzi sobie ze sprawami 
bardzo trudnymi, czyli brakiem powszechnie przyjętego podejścia do 
diagnostyki i terapii zespołów otępiennych, bowiem zaburzenia funk-
cji wykonawczych manifestują się w różny sposób i dotyczą między 
innymi poznania, nastroju i zachowania. Termin w tytule niniejszego 
rozdziału należy zatem rozumieć nieco inaczej, bowiem w przypadku 
objawów neurobehawioralnych uszkodzenie mózgu zaburza sam pro-
ces, czyli normalne działania systemu, a nie tylko jedną funkcję, lokali-
zowaną w odpowiednim miejscu w mózgu. Obecnie, w złożonym syste-
mie, jaki przestawia każdy człowiek, opisany tu indywidualnie system 
mózgowy u poszczególnych chorych zakłóca pracę jednego lub wię-
cej obiektów i z konieczności zmienia dynamikę całego systemu, przy 
czym poszczególne jego obiekty mogą znaleźć się w różnych częściach 
mózgu. Podejście systemowe ma więc tu istotne znaczenie, bowiem 
„w procesie rehabilitacji – zamiast poprawy poszczególnej funkcji ste-
rujemy nasze oddziaływania terapeutyczne w kierunku przywracania 
stabilności systemu, który stał się niestabilny”52 .

Sumując, w niniejszym artykule położono szczególny nacisk na po-
dejście terapeutyczne i różne techniki rehabilitacji, które mają na ce-
lu zwiększenie stabilności systemu, którym jest człowiek z zespołem 
otępiennym. 

51 Tamże, s. 388-389.
52 M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna, dz. cyt., s. 21.
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Formy wsparcia rehabilitacji osób 
z niesprawnością wzrokową

Summary

The starting point for consideration of the forms of a support of rehabilita-
tion of people with visual disability is analysis the possibilities fulfil of needs, 
which according to previous theoretical studies limited activity of the blind 
and their integration with the community of non-disabled people. Due to 
changes in legislation and – admittedly slow, but still progressive - changes 
in social attitudes towards disability, many of needs described in the litera-
ture as difficult to achieve by the blind becomes feasible with the appropriate 
equipment. Great progress of computer science has meant that opened up 
for people with visual disability access to exchange of information, access to 
unlimited interpersonal communication and cognition literature previously 
inaccessible if it was not written in Braille. Another important aspect of the 
rehabilitation support of blind children and their families is universal access 
to specialists covering aided the early development of children and psycho-
logical support their families. Finally, the last problem is professional support 
for older people who, because of their age have the disease causing visual 
dysfunctions. The use of assistant of disabled persons, according to research 
presented, is the expected form of support for the elderly. At the end are also 
presented results of studies on the possible use of voluntary human potential 
in the form of voluntary work aimed at blind adults and children and their 
families. Shown the possibility of support rehabilitation of the people with 
visual disability author used her scientific knowledge and practical experi-
ence on the basis of the European Union countries.

Wprowadzenie 

Wzrok jako jeden z receptorów, bez którego człowiek czuje się szcze-
gólnie dyskomfortowo, jest uznawany za najbardziej odpowiedzialny 
za poczucie bezpieczeństwa i prawidłowej orientacji w otoczeniu. Brak 
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wzroku lub poważne jego uszkodzenie pozbawia człowieka nie tylko 
możliwości swobodnego przemieszczania się w dużej przestrzeni, ale 
także ogranicza w bardzo poważnym stopniu ilość informacji docie-
rających do każdego człowieka z otoczenia, tym samym zmniejsza 
szanse odebrania i interpretowania we właściwym czasie bodźców, 
które informują o zagrożeniu zdrowia lub życia. Stała świadomość 
zagrożenia wpływa przede wszystkim na permanentne przeciążenie 
systemu nerwowego, co w rezultacie powoduje poczucie większego, 
niż przeciętne, zmęczenia, może tłumaczyć chwilowe rozdrażnienie, 
wybuchy złości czy zniecierpliwienie. Oczywiście nie są to cechy cha-
rakteryzujące osoby niewidzące, bo takich cech nie posiadają żadne 
osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością i – jak wskazują liczne ba-
dania1 – nie ma specjalnej osobowości człowieka niepełnosprawnego, 
ale permanentna sytuacja zagrożenia i niepewności może wywoływać 
w niesprzyjających warunkach pewne zachowania, za które wpraw-
dzie brak wzroku nie jest bezpośrednio odpowiedzialny, ale które 
można wytłumaczyć pośrednio skutkami stałej jego deprywacji. 

Wyobrażenie sobie sytuacji braku wzroku nie jest trudne dla prze-
ciętnego człowieka, ponieważ każdy z nas przynajmniej raz musiał 
chociaż przez chwilę poradzić sobie, gdy nagle zgasło światło albo 
gdy bawił się jako dziecko w popularną „ciuciubabkę”. Doświadcze-
nie braku wzroku i konieczność zastąpienia go pozostałymi zmysłami 
wcale nie są łatwe, ale dają pewną orientację co do trudności, które 
może mieć osoba na stałe pozbawiona wzroku. W dużo lepszej pod 
tym względem sytuacji są osoby słabowidzące, których niesprawność 
wzrokowa daje szansę poczucia niezależności i realnie zmniejsza po-
czucie zagrożenia wobec możliwości wzrokowo-słuchowo-dotykowej 
percepcji świata, z przewagą jednak poznania wzrokowego.

1 Zob. D.C. MacFarland, The blind and the visually impaired, w: Rehabilitation prac-
tices with the physically disabled, red . J.F. Garret, E.S. Levine, New York–London 1973; 
A . Hulek, Spór o zmiany zachodzące w cechach osobowości na skutek inwalidztwa,  
w: Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów, red. H. Larkowa, Warszawa 
1974; J. Konarska, Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność, 
Mysłowice 2002.
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Relatywne ujęcie ograniczenia potrzeb osób niewidzących

W miarę postępu techniki oraz wraz ze zmianami stosunku spo-
łeczeństwa do niepełnosprawności zmienia się także sposób i możli-
wości zaspokajania potrzeb przez osoby niewidzące. W tym miejscu 
warto zwrócić uwagę, że nie ma różnicy między potrzebami osób peł-
nosprawnych i niepełnosprawnych, ale jest różnica w możliwościach 
i sposobach ich realizacji. Zdarza się, że niektóre potrzeby u osób 
z różnym rodzajem niepełnosprawności się nie wykształcą, ponieważ 
nie mogły być zrealizowane potrzeby, na których bazie tworzą się te 
nowe, niewykształcone. Tak zresztą dzieje się ze wszystkimi potrze-
bami u wszystkich ludzi, tyle tylko, że osoby niepełnosprawne częściej 
doświadczają deprywacji potrzeb z racji niemożności ich realizacji al-
bo niemożności ich rozbudzenia wskutek deprywacji bodźców, które 
wywołują te potrzeby.

W tyflopsychologii znana jest lista potrzeb ograniczonych z racji 
braku wzroku sporządzona przez Z. Sękowską2. Ze względu na dużą 
liczbę potrzeb, których deprywacja obecnie nie jest tak drastyczna, lub 
nie są w ogóle niemożliwe do realizacji, lista ta będzie przytoczona da-
lej w całości. 

Zmiany, które spowodowały, że większość potrzeb z prezentowanej 
listy jest możliwa do realizacji, to zasługa zarówno osiągnięć techniki – 
zwłaszcza informatyki, jak i większej świadomości osób pełnospraw-
nych, dla których „inność” drugiego człowieka nie jest powodem do 
drwin i wątpliwym sposobem podwyższania poczucia własnej war-
tości. Jest to także skutek większej wiedzy społecznej i lepszej umie-
jętności współżycia z osobami niepełnosprawnymi, co jest swoistym 
rodzajem bardzo pożądanego wsparcia społecznego.

Z. Sękowska dokonała klasyfikacji potrzeb ograniczonych przez 
brak wzroku w trzech grupach:
 1. ograniczenia poznawcze i estetyczne;
 2. ograniczenia potrzeb osobistych, uczuciowych i orientacyjnych;
 3. ograniczenia potrzeb społecznych.

Ad . 1 .
 a) brak wizualnego poznania świata – nieadekwatność w myśle-

niu, schematyzm pojęć;

2 Zob. Z. Sękowska, Pedagogika specjalna, Lublin 1978, s. 60-62. 
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 b) ograniczenie możliwości kształcenia się;
 c) ograniczenie znajomości literatury naukowej, beletrystycznej, 

prasy, poezji;
 d) ograniczenie w wypowiadaniu się na piśmie, w twórczości lite-

rackiej lub korespondencji;
 e) ograniczenie orientacji przestrzennej;
 f) ograniczenie doznań estetycznych z dziedziny malarstwa, rzeź-

by, architektury oraz ograniczenie twórczości artystycznej.
Ad . 2 .

 a) ograniczenie w swobodzie ruchów;
 b) ograniczenie możliwości uniknięcia bólu, cierpień, przykrości 

związanych z leczeniem;
 c) utrata poczucia własnej wartości, siły, zdrowia na rzecz stałej 

świadomości kalectwa (termin za tekstem źródłowym – przyp. 
autora);

Ad. 3.
 a) ograniczenie instynktu współżycia społecznego na rzecz inności;
 b) ograniczenie zaspokajania potrzeby szacunku na rzecz częstych 

upokorzeń, drwin, poczucia bezradności i bezbronności;
 c) ograniczenie możności zaspokojenia potrzeby miłości i kontak-

tu osobistego;
 d) ograniczenie w zakresie samodzielnego obsłużenia się;
 e) ograniczenie możliwości wyboru drogi życiowej i zawodu3 . 

Kiedy przeciętny człowiek przygląda się tej liście, pewnie zgadza 
się ze wszystkimi wyszczególnionymi tutaj ograniczeniami, ale kie-
dy takiej liście przygląda się człowiek, który miał do czynienia z oso-
bą pozbawioną wzroku, z pewnością będzie miał wątpliwości co do 
wszystkich wymienionych ograniczeń.

Podział na grupy potrzeb, które zaproponowała Z. Sękowska, po-
zwala na uporządkowanie wiedzy, jakiego obszaru rzeczywistości 
dotyczą omawiane potrzeby. Niewątpliwie deprywacja bodźców 
wzrokowych, które dostarczają ponad 80% wiedzy o świecie, jest 
poważnym zagrożeniem dla zaspokajania potrzeb poznawczych i es-
tetycznych, ale przyjrzyjmy się dokładnie wyszczególnionym potrze-
bom. Rzeczywiście jest to utrudnienie, które wymaga – przynajmniej 

3 Tamże. 
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w początkowych fazach rozwoju poznawczego – schematyzmu pojęć, 
ale w żadnym wypadku nie musi prowadzić do nieadekwatności myśle-
nia i ograniczenia rozwoju pojęciowego, jeśli proces rehabilitacji i edu- 
kacji będzie dokonywany świadomie od pierwszych chwil życia dziec-
ka. Szczegółowo procesem tym zajmuje się autorka w oddzielnej  
publikacji4 . 

Ograniczenia potrzeb społecznych osobistych i uczuciowych są tak-
że rezultatem niewłaściwych postaw rodzicielskich, z którymi dzisiaj 
– przy wsparciu specjalistów – większość rodzin radzi sobie zupełnie 
nieźle. Dodatkowym ułatwieniem są obowiązujące przepisy integra-
cyjne, które zapobiegają izolacji społecznej, zarówno małych dzieci, 
jak i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Media również odgrywa-
ją pozytywną rolę w przybliżaniu rzeczywistych problemów, ale także 
możliwości ludzi z różnego typu niepełnosprawnością oraz w różnym 
wieku, nierzadko kreując pozytywny obraz osób niepełnosprawnych 
jako bohaterów popularnych seriali, filmów pełnometrażowych czy 
dokumentalnych. Tego typu wszechstronne działania edukacyjne 
wspomagają proces inkluzji osób niepełnosprawnych i zmieniają po-
stawy społeczeństwa wobec niepełnosprawności, dając rzetelną wie-
dzę zamiast uprzedzeń, likwidując bariery lękowe przed kontaktem 
z osobami niepełnosprawnymi, pozwalając widzieć w osobie niepełno-
sprawnej Człowieka, a nie jedynie jego niesprawność i jej wyimagino-
wane konsekwencje. Wyrazem – obecnie nie do końca prawdziwych –  
konsekwencji braku wzroku są wymienione w trzeciej grupie ogra-
niczenia instynktu współżycia społecznego na rzecz inności, ograni-
czenia zaspokajania potrzeby szacunku na rzecz częstych upokorzeń, 
drwin, poczucia bezradności i bezbronności, oraz ograniczenia moż-
ności zaspokojenia potrzeby miłości i kontaktu osobistego.

Wróćmy jednak do analizy pozostałych ograniczeń potrzeb z grupy 
poznawczych i estetycznych. Wymienione są: 
 – ograniczenie możliwości kształcenia się;
 – ograniczenie znajomości literatury naukowej, beletrystycznej, 

prasy, poezji; 
 – ograniczenie w wypowiadaniu się na piśmie, w twórczości lite-

rackiej lub korespondencji . 

4 Zob. J. Konarska, Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzące-
go w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, Kraków 2010.
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Biorąc pod uwagę edukacyjne przepisy integracyjne, zaistniałe już 
zmiany w świadomości społecznej, większą świadomość rodziców 
wychowujących małe dzieci niewidzące i bardzo wczesny współudział 
wielodyscyplinarnych zespołów rehabilitacyjnych oraz ich rezultaty, 
można stwierdzić, że większość dzieci niewidzących nie doznaje alie-
nacji w zakresie możliwości kształcenia, a nawet w zakresie poziomu 
tego kształcenia, bowiem osoby niewidzące są najlepiej wykształ-
conymi ludźmi w porównaniu z pozostałymi grupami osób niepeł-
nosprawnych. Ograniczenia wyboru zawodu również nie są dla nich  
zbyt dotkliwe dzięki wszechstronnej wiedzy, jaką otrzymują w szko-
łach integracyjnych i masowych, do których także bez problemu 
uczęszczają.

Ograniczenia znajomości literatury naukowej, beletrystycznej, pra-
sy, poezji, w wypowiadaniu się na piśmie, w twórczości literackiej lub 
korespondencji na szczęście dzisiaj można już włożyć między bajki, 
bo rozwój informatyki i komputeryzacji doprowadził do likwidacji 
jednego z najbardziej dotkliwych ograniczeń – niedostępności czarne-
go druku. Jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze 
programy komputerowe umożliwiające czytanie czarnego druku oso-
bom niewidzącym w systemie DOS, do których wyprodukowano także 
specjalną przystawkę z dwudziestoma albo czterdziestoma znakami 
w alfabecie Braille’a, dominującym sposobem zapoznawania się z lite-
raturą czy przyswajania wiedzy książkowej był i tak alfabet Braille’a.  
Zaporowa była cena takiego urządzenia – porównywalna wówczas 
z ceną średniej klasy samochodu. Rozwój informatyki i jej zastosowa-
nie we wszystkich dziedzinach życia doprowadziły bardzo szybko do 
pierwszych ułatwień czytania za pomocą syntezatora mowy, co pozwa-
lało zmniejszyć koszt zakupu urządzenia bez przystawki brajlowskiej. 
W końcu opracowano także dla osób niewidzących możliwość ko-
rzystania z systemu Windows, co już całkowicie zrewolucjonizowało 
dostęp nie tylko do materiałów czarnodrukowych, ale także ułatwiło 
dostęp do wszelkiej wiedzy komputerowej, łącznie z Internetem. Dzię-
ki Internetowi rozszerzył się świat kontaktów dla osób niewidzących, 
którym pokonywanie przestrzeni nadal sprawia największą trudność. 
Dostęp do korespondencji mailowej i Skype’a w znacznym stopniu 
powiększył świat realnych – nie tylko wirtualnych – kontaktów osób 
niewidzących. 
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W tej samej grupie są wymienione jeszcze ograniczenia doznań 
estetycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby, architektury oraz ograni-
czenie twórczości artystycznej.

To fakt, że malarstwo jest raczej niedostępne dla osób niewidzą-
cych, chyba że artysta zastosował inną technikę ekspresji, w której 
można wyczuć wypukłości farby albo użytych niekonwencjonalnych 
materiałów. Na ogół jednak malarstwo stanowiące dziedzictwo kul-
turowe jest poza możliwościami percepcyjnymi osób niewidzących. 
Wyjątek stanowią inicjatywy podejmowane w niektórych muzeach, 
gdzie albo są tworzone dotykowe repliki sławnych dzieł (np. Ostatnia 
Wieczerza Leonarda da Vinci w Mediolanie), albo – co zdarza się czę-
ściej – jest dostępna narracja opisująca ze szczegółami poszczególne 
obrazy. Wprawdzie nie wszystkie rzeźby w oryginale można poznać 
dotykowo, ale w muzeach na całym świecie osoby niewidome nie tylko 
mogą dotykać rzeźb, mebli, reliefów i innych eksponatów, aby je w ten 
sposób poznać, ale także mają duże zniżki cen biletów albo zupełnie za 
darmo wchodzą wraz z osobą towarzyszącą. 

Jeśli chodzi o architekturę, to rzeczywiście trudno ogarnąć dotyko-
wo całe obiekty, ale można obejrzeć dotykiem ich charakterystyczne 
części, przeanalizować miniaturową, bardzo realną replikę poznawa-
nego obiektu (najczęściej są one dostępne w sklepach z pamiątkami), 
a reszty dokonuje intelektualna analiza i wyobraźnia, która doprowa-
dza do uruchomienia wytworzonych wcześniej w procesie rehabilita-
cji mechanizmów kompensacyjnych. 

W tej sytuacji trudno mówić o ograniczeniu dostępności do twór-
czości artystycznej. Co do ekspresji artystycznej, to przecież zawsze 
zależy ona od indywidualnej drogi rozwoju, możliwości, upodobań 
i zdolności, które nie wszystkim osobom pełnosprawnym są dane  
i w takim samym stopniu stanowią ograniczenie dla tych, których edu-
kacja nie zostanie właściwie pokierowana, z tym jedynie wyjątkiem, 
że edukacja dziecka niepełnosprawnego musi być równocześnie reha-
bilitacją. Zresztą właściwie prowadzone wychowanie, które autorka 
proponuje nazywać wychowaniem rehabilitującym5, w sposób natu-
ralny doprowadzi również do likwidacji następnych wymienionych 
ograniczeń, a praktycznie – do ich niewykształcenia się: ograniczenia 

5 Zob. tamże.
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w zakresie samodzielnego obsłużenia się oraz ograniczenia możliwo-
ści wyboru drogi życiowej i zawodu. 

Spośród wszystkich wymienionych przez Z. Sękowską potrzeb za-
grożonych deprywacją najtrudniej jest zaspokoić potrzeby wymienio-
ne w grupie drugiej: ograniczenia potrzeb osobistych, uczuciowych 
i orientacyjnych. Do nich należy z pewnością ograniczenie orientacji 
przestrzennej (stąd jednak istniejące ograniczenia poznawcze) oraz 
ograniczenie w swobodzie ruchów i ograniczenie możliwości uniknię-
cia bólu, cierpień, przykrości związanych z leczeniem. 

Dotychczas nie wynaleziono niczego, co w bezpieczny i satysfak-
cjonujący osoby niewidzące sposób pozwalałoby pokonywać niewi-
dzialną przestrzeń. Wiąże się to zarówno z zagrożeniem poczucia bez-
pieczeństwa, jak i niezależności, a czasami z poczuciem bezradności. 
Zarówno zależność, jak i bezradność są przyczyną wielu upokarzają-
cych doznań – jeśli nie bezpośrednio wyrażonych przez otaczających 
ludzi, to w subiektywnym odczuciu. Tego rodzaju doznania, jeśli nie 
są odpowiednio stymulowane i racjonalizowane, mogą bardzo łatwo 
prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości lub ukształtowa-
nia się obrazu siebie opartego na wartościowaniu, w którym prioryte-
tem będą niedoskonałości organizmu i jego funkcji, a nie rzeczywiste 
umiejętności. Wśród zagrożonych potrzeb natury osobistej szczegól-
ne miejsce zajmuje utrata poczucia własnej wartości, siły, zdrowia, 
ale jeśli to się dzieje „na rzecz stałej świadomości kalectwa” (termin 
Z. Sękowskiej), to świadczy jedynie o całkowitej ignorancji rodziców 
i wszystkich wychowawców współuczestniczących w rozwoju dziecka 
wobec ich podstawowej powinności – dbania o ukształtowanie osobo-
wości człowieka wolnego od oceny swoich cech i umiejętności przez 
pryzmat niepełnosprawności.

Na koniec warto wspomnieć o badaniach prowadzonych przez 
autorkę, w których dorosłe osoby z niesprawnością wzrokową i nie-
sprawnością narządu ruchu wybierały wartości w teście Rokeacha6 . 
Relacje między wartościami a potrzebami są bardzo ścisłe, zaś granice 
między nimi niejednokrotnie trudno ustalić, dlatego wybór odpowied-
nich wartości świadczy jednocześnie o potrzebach i ewentualnym 

6 Zob. J. Konarska, Zmiana wartości, czy moralności? (Niesprawność nabyta), My-
słowice 2003.
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zablokowaniu czy utrudnieniu ich realizacji. Rokeach dokonał podziału 
na wartości ostateczne i wartości instrumentalne. Wartości ostateczne 
są charakterystyczne dla wszystkich ludzi, a wartości instrumentalne 
są zależne od możliwości realizacji wartości ostatecznych i stanowią 
w pewnym sensie sposób realizacji wartości ostatecznych. W sytuacji 
niepełnosprawności sposoby realizacji celów i wartości (cel może być 
wartością samą w sobie, a jego realizacja staje się potrzebą) są zależne 
od stanu organizmu, jego wydolności i od warunków zewnętrznych, 
a człowiek może nadać wartość tym celom, które tworzą pomost mię-
dzy celem ostatecznym a utrudnieniem w jego realizacji. Często są to 
działania nabierające znaczenia, a więc wartości, bez których osiągnię-
cie celu właściwego nie byłoby możliwe. Może to być potrzeba naucze-
nia się pewnych czynności, opanowania umiejętności, które są zupeł-
nie zbędne innym ludziom. Taką potrzebą jest na przykład nauczenie 
się alfabetu Braille’a albo opanowanie obsługiwania klawiatury kom-
putera bez myszki, bo jest ona razem ze swoim kursorem błądzącym 
po ekranie całkowicie nieprzydatna dla osoby niewidzącej. We wspo-
mnianych badaniach okazało się, że nie występują istotne statystycz-
nie różnice między wybranymi wartościami ostatecznymi w grupie 
osób pełnosprawnych, osób z niesprawnością ruchową i osób z nie-
sprawnością wzrokową, ale istotne różnice pojawiły się we wszystkich 
grupach badanych w wyborze wartości instrumentalnych. Ten wynik 
świadczy o tym, że nie można zaniedbywać rozwoju ani czasu realiza-
cji potrzeb, które dla wszystkich ludzi mają tę samą wartość. Do jednej 
z najważniejszych powinności osób kształtujących osobowość czło-
wieka z niepełnosprawnością należy wobec tego znalezienie i poka-
zanie sposobów realizacji potrzeb, a także dbałość, by żadna z potrzeb 
nie została przyblokowana w rozwoju wskutek niezrealizowania tych, 
które stanowią bazę wyjściową dla następnych. 

Wczesne profesjonalne wsparcie rodziców dzieci  
niewidzących oraz wczesna rehabilitacja

Bardzo ważnym etapem w rehabilitacji każdego dziecka niepeł-
nosprawnego, w tym także dziecka z niesprawnością wzrokową, jest 
jak najwcześniejsze podjęcie kompleksowej, interdyscyplinarnej 
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rehabilitacji przy wydatnym udziale nie tylko rodziców, ale całej obec-
nej przy dziecku rodziny. Dotyczy to w równym zakresie matki, ojca, 
dziadków i rodzeństwa, a jednak praktyka dowodzi, że rehabilitacja 
małego, niepełnosprawnego dziecka spada jedynie na barki matek, 
jakby to była wyłącznie ich sprawa i zadanie. Skutki takiego nieofi-
cjalnego stanowiska rodziny (profesjonaliści doskonale wiedzą, że 
w procesie rehabilitacji dziecka powinna uczestniczyć cała rodzina) 
są fatalne zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Rehabilitanci starają 
się wesprzeć tego członka rodziny, na którym spoczywa odpowiedzial-
ność za postępy rozwojowe dziecka, bo właśnie tej osobie najbardziej 
taka pomoc jest potrzebna. Oczekiwanie na udział pozostałych człon-
ków rodziny w rehabilitacji najczęściej okazuje się nieskuteczne. 

Z badań prowadzonych przez autorkę na terenie całej Polski w 2009 
roku wynika, że 69% badanych rodziców nie doznało trudności w do-
tarciu do specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka, ale zasadniczo 
rodzice narzekają na bardzo długie terminy oczekiwania na specja-
listów. Ocena kompetencji rehabilitantów jest zdecydowanie pozy-
tywna (12% rodziców – wzorowa, 54% – bardzo dobra, 22% – dobra 
i 14% – odpowiednia). Nie ma odpowiedzi negatywnych, co z jednej 
strony świadczy o kompetencji rehabilitantów, a z drugiej strony może 
wskazywać na tendencję rodziców do pozytywnej oceny każdego, kto 
jest w stanie udzielić profesjonalnego wsparcia im i ich dziecku7 .

Nie można lekceważyć stanu psychicznego rodziców po uzyskaniu 
informacji o niepełnosprawności dziecka, bo jest to kryzys psycholo-
giczny, który wymaga natychmiastowej interwencji. Rodzice w tym 
stanie nie mogą skutecznie współuczestniczyć w rehabilitacji swojego 
dziecka i to im jest potrzebna natychmiastowa, specjalistyczna pomoc.

Takiej pomocy mogą się spodziewać w ośrodkach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i pewnie podświadomie też jej ocze-
kują. Problemowi temu autorka poświęciła więcej miejsca w odrębnej 
publikacji8 .

7 Zob. J. Konarska, Wsparcie rodziców w ramach wczesnej interwencji na terenie Pol-
ski – raport z badań, w: Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, 
red. J. Szempruch, Z. Zbróg, A. Ratajek, Kielce 2011.

8 Zob. J. Konarska, Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie, 
w: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubac-
ka-Jasiecka, K. Mudyń, Toruń 2003.
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Niestety – jak wynika z przytoczonych badań, aż 34% rodziców 
twierdzi, że w ośrodkach, do których uczęszczają wraz z dzieckiem, 
taka pomoc dla rodziców w ogóle nie jest oferowana, 10% rodziców 
przyznaje, że pomoc jest oferowana sporadycznie, a po 4% rodziców 
mówi, że pomoc jest oferowana odpowiednio dwa lub cztery razy w ro-
ku. Tylko 16% rodziców może korzystać z oferowanej im pomocy raz 
w miesiącu; 12% rodziców – dwa razy w miesiącu, a 24% rodziców –  
raz w tygodniu.

Pozytywnym akcentem tych niezbyt optymistycznych wyników ba-
dań niech będą oficjalne zmiany w aktach prawnych, które zmierza-
ją do ułatwienia dostępu i rozszerzenia zakresu działania ośrodków 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 3 lutego 2009 roku (a więc 
w roku prowadzenia badań) weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 23, poz. 133), na którego mocy prawo 
do organizowania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju mają także niepu-
bliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niepubliczne porad-
nie specjalistyczne. Tym samym zwiększa się liczba specjalistycznych 
ośrodków gotowych i przygotowanych profesjonalnie do udzielania 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonych nieprawidło-
wościami rozwojowymi, a także ich rodzicom. 

Wsparcie dla osób starszych

Z powodu wielu chorób i postępujących zmian degeneracyjnych 
organizmu w wieku starszym wzrasta w tej grupie osób liczba tych, 
którym niezbędna jest pomoc i wsparcie społeczne. Zazwyczaj niedo-
łężność przychodzi powoli wskutek nasilania się objawów zmian cho-
robowych organizmu, a więc osoby dotknięte nią są pod opieką lekar-
ską. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się ludzie starsi, którzy stają 
się niepełnosprawni i wymagają pomocy w wielu czynnościach dnia 
codziennego. Starcze zmiany degeneracyjne oka związane z akomoda-
cją soczewki prowadzą do zaburzeń ostrości widzenia przy zmianach 
odległości, ale to jeszcze nie jest niepełnosprawność. Problem zaczyna 
się wówczas, gdy inne zmiany chorobowe przyczyniają się do zmian 
chorobowych oka i nerwu wzrokowego. 
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Choroby oczu związane z samym starzeniem się dotyczą aparatu 
ochronnego oka, gałki ocznej oraz chorób naczyniowych. Schorzenia 
aparatu ochronnego oka prowadzą do zmian głównie estetycznych, ale 
i funkcjonalnych (podwijanie i odwijanie się powiek, niedrożność dróg 
łzowych).

Wśród schorzeń gałki ocznej najczęściej występuje zaćma, ale – 
choć czasem prowadzi do ślepoty – jej operacyjne usunięcie przywra-
ca wzrok .

Zwyrodnienie plamki żółtej jest przykładem schorzenia naczynio-
wego, które znacznie upośledza wzrok i zniekształca widziane obrazy. 
Choroba ta może prowadzić do ślepoty, ale obecnie jest z powodze-
niem leczona przez podawanie leku bezpośrednio do gałki ocznej.

Bezpośrednio z wiekiem jest związana jaskra prowadząca od stop-
niowego pogarszania widzenia aż do całkowitej ślepoty. Im starszy 
człowiek, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia jaskry. Ja-
skra zaawansowana jest nieuleczalna .

Poważne schorzenia narządu wzroku wynikają też z innych chorób. 
Należy do nich cukrzyca, która prowadzi do retinopatii cukrzycowej, 
a ta – w krótkim czasie – do poważnego, nieodwracalnego upośle-
dzenia widzenia. Nadciśnienie tętnicze jest między innymi przyczyną  
retinopatii . 

Prawdopodobieństwo wystąpienia niedowidzenia lub ślepoty 
u osób w wieku podeszłym – wskutek powikłań innych chorób oraz 
jako bezpośredni rezultat starzenia się narządu wzroku – jest duże. 
Stąd również duża grupa ludzi starszych wymaga takiej samej pomocy 
jak osoby niewidzące lub z poważnym uszkodzeniem wzroku. 

Wydaje się, że realnym i rozsądnym rozwiązaniem będzie zaanga-
żowanie asystenta osoby niepełnosprawnej przy osobach starszych. 
Są to profesjonaliści, którzy mają wiedzę na temat różnych niepełno-
sprawności i sposobu postępowania (także rehabilitacyjnego) ze swo-
imi podopiecznymi, a jednocześnie jest to ta grupa zawodowa, która 
nie została jeszcze w dostatecznym stopniu zaangażowana w odgry-
wanie swojej zawodowej roli .

W Polsce zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest bardzo mło-
dą profesją, ponieważ został wpisany do klasyfikacji zawodów dopiero 
w 2001 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 29 marca 2001 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405) 
wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346 101 za-
wód: asystent osoby niepełnosprawnej. W akcie prawnym zawód ten 
został opisany następująco:

„Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynno-
ści dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samo-
dzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecz-
nymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej 
rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej”. 

„Zadania zawodowe asystenta to: – współtworzenie programów 
rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej; – doradzanie w za-
kresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania za-
wodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i in-
tegracji ze środowiskiem; – diagnozowanie warunków życia i dążenie 
do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, 
architektonicznych, komunikacyjnych itp.); – pobudzanie aktywności 
osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia ce-
lem udzielania jak najefektywniejszej pomocy; – planowanie, kontro-
lowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie 
niepełnosprawnej; – włączanie osoby niepełnosprawnej w programy 
instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne; – współ-
praca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników 
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych”9 . 

W roku 2010 pod kierunkiem autorki były prowadzone badania 
dotyczące oczekiwań osób starszych wobec asystenta osoby niepeł-
nosprawnej10. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że badane 
osoby nie oburzały się, kiedy używano terminu „asystent osoby nie-
pełnosprawnej” jako określenia potencjalnego specjalisty udzielają-
cego im wsparcia. Można wnioskować, że z racji wieku badane osoby 
65-85-letnie czuły się w pewnym sensie nie w pełni sprawne. Na py-
tanie o ocenę własnej sytuacji życiowej pod względem materialnym, 

9 J . Konarska, Asystent osoby niepełnosprawnej – brakujące ogniwo w procesie reha-
bilitacji, „Konspekt” 5/2007(28), s. 139.

10 S. Porębska, Oczekiwania osób starszych wobec asystenta osoby niepełnosprawnej, 
niepublikowana praca licencjacka pod kierunkiem J. Konarskiej, UP, Kraków 2010.
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mieszkaniowym, zdrowotnym, rodzinnym i społecznym najwięcej 
spośród nich skarżyło się na sytuację zdrowotną. 

47% badanych uznało ofertę specjalistycznej pomocy dla osób star-
szych za niewystarczającą, a aż 73% stwierdziło, że przydałby się im 
ktoś wyszkolony do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Badani byli mieszkańcami miasta, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej 
nie powinien być trudny.

50% badanych zadeklarowało, że chcieliby korzystać z usług asy-
stenta osoby niepełnosprawnej w celu zagospodarowania wolnego cza-
su, na przykład z wspólnych spacerów, wyjścia do kościoła, kina itp.

Trudności z wykonywaniem codziennych czynności deklarowało 
aż 73% badanych osób starszych, 63% z nich chciałoby otrzymywać 
w tych czynnościach pomoc od asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wśród problemów, które najczęściej dotykają osób starszych, wy-
mieniono: choroby – 100%, samotność – 83,3 %, niepełnosprawność –  
63,3%, ubóstwo i biedę – 70%, utrudniony dostęp do usług opiekuń-
czych – 56,6%, bariery architektoniczne – 30%. Kiedy przyjrzymy się 
tym problemom, to jedynie ubóstwu i biedzie asystent osoby niepeł-
nosprawnej nie może zaradzić, ale we wszystkich innych sytuacjach 
może być z powodzeniem pomocny.

Interesujący jest fakt, że 70% ankietowanych osób starszych chcia-
łoby, aby asystent osoby niepełnosprawnej był młodszy od nich, a 30% 
stwierdziło wręcz, że lubi kontakt z młodymi ludźmi. Płeć asystenta 
była obojętna dla 70% ankietowanych, ale powinna to być osoba, która 
potrafi pomóc.

Wolontariat – potencjał do wykorzystania?

W wielu krajach istnieje i funkcjonuje dobrze zorganizowana po-
moc wolontariuszy, którzy oddają swoje usługi w drobnych czynno-
ściach codziennych między innymi potrzebującym osobom z niepeł-
nosprawnością. W stosunku do osób z niesprawnością wzrokową 
szczególnie przydatna jest pomoc w dotarciu do jakiegoś konkretnego 
miejsca spotkania, urzędu czy wykorzystanie widzących oczu do prze-
czytania przychodzących rachunków albo korespondencji urzędowej. 
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Nierzadko istnieje potrzeba wypełnienia dokumentów lub formula-
rzy, bez których załatwienie najprostszych spraw staje się niemożliwe. 
Krótko mówiąc, pomoc dla osób niewidzących sprowadza się do uży-
czenia oczu wolontariusza . 

Osoby niewidzącej nie trzeba dźwigać, nie trzeba pchać na wózku, 
nie trzeba wykonywać za nią czynności samoobsługowych, co znacz-
nie rozszerza krąg potencjalnych osób, które mogą spełniać funkcję 
popularnie nazywaną „przewodnikiem”. Mogą więc to być osoby star-
sze, jeszcze czujące się na siłach komuś pomóc a często są to również 
osoby samotne, które w ten sposób zapełniają własny czas, a także 
znajdują towarzystwo dla siebie. Między wolontariuszami a osobami, 
którym jest udzielana pomoc, zawiązują się niejednokrotnie więzi oso-
biste i już poza sytuacjami wymagającymi pomocy dobrze się z sobą 
czują, spotykając się w celach czysto towarzyskich. To jest dodatkowa 
korzyść dla obu stron.

Osoba deklarująca pomoc ludziom niewidzącym nie musi posia-
dać szczególnych umiejętności. Zwalnia to organizacje koordynujące 
pomoc wolontariacką z ewentualnych kosztów szkolenia tej grupy 
wolontariuszy. Osoby niewidzące są na tyle komunikatywne, że same 
potrafią powiedzieć, czego oczekują od wolontariusza, a także w jaki 
sposób należy je prowadzić, jak ująć pod rękę, aby mogły bezpiecz-
nie i wygodnie chodzić razem z drugą osobą. Poza tym nie są po-
trzebne żadne specjalistyczne umiejętności w towarzyszeniu osobom  
niewidzącym. 

Ciekawe są motywy zainteresowania się osobami niewidzącymi, 
znane autorce z praktyki i pochodzące z krajów europejskich, w któ-
rych wolontariat dla osób niewidzących funkcjonuje bardzo dobrze. 
Starszy, ponad osiemdziesięcioletni mężczyzna, inżynier z wykształ-
cenia, stwierdził po śmierci żony, że nigdy nic dobrego nie zrobił dla 
innych osób (znałam go osobiście i nie jest to absolutnie prawdą!), 
więc teraz czas, żeby oddał innym to, co całe życie brał. Świadomie 
rozważył, że jego fizyczna kondycja nie pozwala na duży wysiłek, ale 
osoby niewidzące potrzebują jedynie jego oczu, intelektu i ewentual-
nie nóg albo samochodu, który także prowadził. Zadeklarował więc 
pomoc w Związku Niewidomych. Był wspaniałym, serdecznym czło-
wiekiem i aż do śmierci służył pomocą, radą i towarzystwem osobom 
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niewidzącym. Inny zaskakujący powód opiekowania się osobami nie-
widomymi podała sześćdziesięcioparoletnia kobieta, której pies oślepł 
i wtedy zdała sobie sprawę, że są również ludzie, którzy nie widzą 
i którzy w wielu sytuacjach są tak samo bezradni jak jej pies.

Bardzo często rozpoczęcie działalności wolontariackiej wiąże się 
z zakończeniem czynnego życia zawodowego, odejściem dorosłych 
dzieci z domu. Pustka, która pozostaje, oraz nadmiar czasu zmuszają 
ludzi do szukania sensownego zajęcia. Oczywiście nie wszyscy ludzie 
na emeryturze w ten sposób zapełniają swój czas, bo do tego są po-
trzebne też pewne predyspozycje osobowościowe, brak dystansu wo-
bec inności drugiego człowieka i świadomy wybór, że własnym czasem 
nie będzie się dysponowało w sposób nieograniczony. 

Z drugiej jednak strony znane mi centra przyjmujące zgłoszenia 
wolontariuszy i dysponujące ich czasem w sposób bardzo elastyczny 
podchodzą do planów życiowych i czasowych wolontariuszy. W ten 
sposób wolontariusz nie czuje się „zniewolony” przez swoją deklara-
cję, a to jednocześnie zachęca innych kandydatów do zgłaszania swojej 
osoby jako chętnej do pomocy. W rezultacie jest wystarczająca liczba 
osób, spośród których zawsze można wybrać kogoś, kto aktualnie ma 
czas, aby żadnego potrzebującego nie zostawić bez pomocy. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że nie jest to stała konieczność bywania w okre-
ślonych dniach i godzinach u konkretnego człowieka niewidzącego –  
przez centralę zgłasza on odpowiednio wcześniej potrzebę na przy-
kład dotarcia pod określony adres z jakiegoś miejsca, wówczas ktoś 
z wolontariuszy (nigdy nie jest to ta sama osoba – chociaż może się 
zdarzyć, że już zna potrzebującego) przybywa na określoną godzinę 
w umówione miejsce. W drodze powrotnej osobie niedowidzącej czy 
niewidomej może już towarzyszyć zupełnie inny wolontariusz, jeśli je-
go pomoc i obecność nie jest potrzebna w miejscu docelowym. 

W Polsce działalność wolontariacka jest jeszcze niezorganizowana 
(z wyjątkiem akcji na rzecz konkretnej formy pomocy wobec katastro-
fy, klęski żywiołowej itp.). Częściej jest organizowana pomoc dla osób 
z biednych rodzin niż dla osób niepełnosprawnych (np. Szlachetna 
Paczka, zbiórki żywności w supermarketach, Bank żywności, zbiórka 
pieniędzy na wakacje dla dzieci i młodzieży). Polska współuczestni-
czy także prawie zawsze w pomocy humanitarnej dla innych krajów 
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w świecie, wysyła ekipy ratownicze w sytuacjach mobilizujących cały 
świat. Są to na pewno bardzo ważne akcje, świadczące o współodpo-
wiedzialności wobec potrzeb całej ludzkości, ale mimo to są to najczę-
ściej jedynie działania czasowe, chociaż bardzo dobrze zorganizowane 
i zakrojone na szeroką skalę.

Bardziej stały charakter mają nieformalne organizacje przyko-
ścielne, które podejmują akcje zwłaszcza wobec młodych osób z nie-
pełnosprawnością – dotyczy to szczególnie osób z niesprawnością 
ruchową albo intelektualną, chociaż zdarzają się też między nimi lu-
dzie niewidzący. Osoby niewidzące z racji swoich predyspozycji psy-
chofizycznych mają jednak szanse być prawie całkowicie samodzielne 
i żyć w pełnej inkluzji społecznej, dlatego te osoby niewidzące, które 
korzystają z form integrowania się z innymi ludźmi niepełnospraw-
nymi, a nie znajdują dla siebie miejsca wśród ludzi pełnosprawnych, 
wymagają – moim zdaniem – pomocy specjalistycznej: psychologicz-
nej, pedagogicznej, rehabilitacji zawodowej, a nie intuicyjnej pomocy 
wolontariuszy.

Osobne miejsce, zasługujące na szczególne wyróżnienie, zajmuje 
doroczna akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to rzeczy-
wiście ewenement na skalę światową i tak wielkie poruszenie całego 
narodu, że wprawia w podziw inne kraje. Chociaż dochód z Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy jest z roku na rok coraz większy i więk-
szy jest zasięg jej działania (wykracza również poza granice Polski, 
docierając do Polaków rozsianych na całym świecie), to jednak nadal 
ma charakter „wielkiego pospolitego ruszenia”, które nie powoduje 
stałości zorganizowanych działań wolontariackich. 

Powyższe przykłady wskazują jednak, że Polacy są bardzo otwar-
ci i chętni do pomocy potrzebującym, ale czują się trochę zagubieni 
w poszukiwaniu ofert takiej pomocy poza „akcjami”. Zresztą tendencję 
do ofiarowania bezinteresownej pomocy bardzo dobrze obrazuje ra-
port z badań nad wolontariatem i filantropią11 . 

Z powyższego wykresu wyraźnie widać, że od roku 2001 liczba wo-
lontariuszy w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, co oznacza gotowość 
Polaków do udzielania bezinteresownej pomocy. 

11 Zob. M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań, dz. cyt.,  
2005.
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Źródło: M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań, Warszawa 2005, 
s . 7 .

Nieco gorzej przedstawia się ich orientacja, gdzie mogliby skiero-
wać swój czas, umiejętności i energię. Tu już widać potrzebę przemy-
ślanego rozwiązania kwestii wykorzystania tak wielkiego potencjału, 
a także wskazania na grupę osób niewidzących jako na tę, której udzie-
lanie pomocy jest najmniej uciążliwe i bardzo potrzebne, aby dokona-
ła się ich pełna inkluzja społeczna.

Dezorientację potencjalnych wolontariuszy obrazuje tabela za-
czerpnięta także ze wspomnianego raportu:

Tabela 1. Dowody braku zaangażowania w wolontariat

POWODY BRAKU ZAANGAżOWANIA

Procent Polaków 
nieangażujących się 

w wolontariat ani  
w filantropię w 2005

Muszę zatroszczyć się o przede wszystkim o siebie i rodzinę 36,0
Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałe(a)m 27,6
Nie mam czasu 26,3
Nikt mnie o to nie prosił 15,4
Nie napotkałem(am) żadnej interesującej grupy/organizacji 7,0
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POWODY BRAKU ZAANGAżOWANIA

Procent Polaków 
nieangażujących się 

w wolontariat ani  
w filantropię w 2005

Nie mam zaufania do działań organizacji, nie sądzę, żeby 
warto było im pomagać

6,3

Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania 6,2
Sądzę, że nie jestem do tego fizycznie zdolny(a) 5,1
Nie wiem, gdzie znaleźć informacje o możliwości zaangażo-
wania się

4,7

W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim ro-
dzajem pracy

1,9

Źródło: M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań, dz. cyt., s. 16.

Jeśli podsumować procenty osób, które wykazują gotowość lub 
niezdecydowanie, a jednocześnie brak orientacji, gdzie i w jaki sposób 
mogą spożytkować swoją energię na rzecz innych, to uzyskamy: „Nikt 
mnie o to nie prosił” – 15,4%; „Nie napotkałem żadnej interesującej 
grupy/organizacji” – 7%; „Nie wiem, gdzie znaleźć informacje o moż-
liwości zaangażowania się” – 4,7%; co razem stanowi 27,1% ludzi go-
towych do podjęcia działalności wolontariackiej, gdyby oferta takiej 
pomocy była bardziej dostępna. Jest to ogromne pole do działania dla 
organizatorów wolontariatu.

Mimo rosnącego wskaźnika gotowości Polaków do działań wolon-
tariackich trudno powiedzieć, że na tle innych krajów europejskich 
Polska wypada pozytywnie pod tym względem, ale też trudno porów-
nać dane na ten temat w Polsce i innych krajach, ponieważ w bada-
niach są wykorzystywane różne definicje wolontariatu12 . 

Niemniej jednak warto spojrzeć na problem z szerszej perspekty-
wy i podążyć za doświadczeniami krajów od dawna wykorzystujących 
dobrowolny potencjał ludzki we wspieraniu profesjonalnych działań 
rehabilitacyjnych osób z niesprawnością wzrokową. 

12 Zob. J. Konarska, Wolontariat – niewykorzystany potencjał w rehabilitacji, w: Pe-
dagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, red. Z. Palak, Lublin 
2008 .
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Współczesne osiągnięcia techniki i informatyki jako wsparcie 
dla niezależności osób niewidzących

Podczas omawiania potrzeb, których realizacja może być ograni-
czona z racji niesprawności wzrokowej, była mowa o odpowiednio 
przystosowanych komputerach, umożliwiających dostęp do czarnego 
druku, a tym samym niwelujących ograniczenia o charakterze poznaw-
czym w dostępie do literatury, podręczników, map, wykresów; dzięki 
nim brak wzroku nie stanowi już przeszkody w kształceniu się.

Urządzenia wykorzystujące współczesne osiągnięcia techniki i in-
formatyki, łagodzące skutki braku wzroku, można podzielić na:
 – urządzenia wspomagające zdobywanie wiedzy;
 – urządzenia wspomagające udział w życiu społecznym i komuni-

kację;
 – urządzenia umożliwiające samodzielność w czynnościach co-

dziennych (w tym artykuły medyczne);
 – urządzenia wspomagające orientację przestrzenną;
 – wielofunkcyjne palmtopy do wielorakiego zastosowania.

Wśród urządzeń wspomagających zdobywanie wiedzy szczególne 
miejsce należy się temu, które jako pierwsze pozwoliło „czytać” czarny 
druk. Był to optacon – rodzaj rękawicy przetwarzającej kształty liter 
drukowanych na dotykowe impulsy elektryczne oddające powiększo-
ny kształt litery na opuszki palców. Metoda ta była niezwykle żmud-
na i właściwie nie pozwalała na swobodne czytanie tekstów, ale była 
pierwszą podjętą i uwieńczoną sukcesem na początku lat 70. ubiegłe-
go stulecia próbą umożliwienia dostępu do tekstów czarnodrukowych 
osobom niewidomym. 

Wraz z pojawieniem się komputerów powstały także realne możli-
wości rzeczywistego czytania czarnodrukowych tekstów. Początkowo 
służyła temu dostawka – linijka brajlowska, czyli monitor dotykowy, 
a z czasem komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem do 
czytania druku czarnego za pomocą syntezatora mowy.

Przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania komputerów  
(w tym laptopów) można posługiwać się wszystkimi dostępnymi funk-
cjami komputera, a syntezator mowy, czytający już bardzo naturalnym 
głosem, zastępuje wzrok. Istnieje także program Dot View, odczytują-
cy grafikę.
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W celu łatwiejszej wymiany informacji oraz lepszej komunikacji 
z osobami widzącymi powstały różnego rodzaju skanery i drukarki 
z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie druku czarnego 
na alfabet Braille’a i odwrotnie, a także rozmaite czytniki (autolekto-
ry) przeznaczone dla dzieci i bardziej zaawansowanych użytkowników 
sprzętu informatycznego bez sprzężenia z komputerem. Umożliwiają 
one także odczyt dokumentów, na przykład bankowych, rachunków itp.

Ryc. 1. Notatnik brajlowski PacMate

Istnieją też mówiące kalkulatory, które ułatwiają życie już uczniom 
w starszych klasach, bowiem liczenie za pomocą alfabetu Braille’a jest 
bardzo uciążliwe.

Wśród urządzeń ułatwiających i umożliwiających niezależne funk-
cjonowanie w życiu codziennym należy wymienić:
 – zegarki, budziki, minutniki, stopery (proste i specjalistyczne 

sportowe) z syntezatorami mowy lub dotykowe;
 – telefony komórkowe z syntezatorem mowy, pamięcią, książką 

telefoniczną, aparatem fotograficznym, dostępem do Internetu;
 – dyktafony z możliwością archiwizacji oddzielnych informacji 

(aktywacja głosowa);
 – programy z syntezatorem mowy do wielorakiego zastosowania: 

nagrywanie i odtwarzanie muzyki na sprzęcie audiowizualnym, 
gry sportowe (szachy), pedometr, miernik pracy serca dla spor-
towców z alarmem zagrożenia;
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 – wagi: osobista, kuchenne: dietetyczna i zwykła, praktyczne roz-
wiązania związane z używaniem sprzętu gospodarstwa domo-
wego;

 – termometry do pomieszczeń i pogodowe, barometr, termostat 
z mówiącym czasomierzem, kompas, tester naładowania baterii;

 – dozownik pomiaru poziomu cieczy;
 – miary dotykowe i mówiące: centymetr krawiecki i metr;
 – colortest (małe przenośne urządzenie rozpoznające i nazywają-

ce kolory z syntezatorem mowy);
 – „elektroniczne oko” – najnowsze osiągnięcie techniki pozwala-

jące odczytywać informacje zamieszczone drobnym drukiem 
na okrągłych butelkach lekarstw, pudełkach kosmetyków, skład 
produktów spożywczych i sposób ich użycia. 

Niezależność i poczucie bezpieczeństwa w wypadku choroby dają 
takie urządzenia jak: termometr lekarski, ciśnieniomierz, glukometr, 
dozownik kropel z dźwiękowym sygnałem spadających kropel.

Do samodzielnego pokonywania przestrzeni od wieków służyła 
biała laska i do tej pory jest nieodłącznym „towarzyszem” osoby nie-
widomej. Ostatnio jednak coraz intensywniej są podejmowane próby 
jej ulepszenia. Pojawiły się laski z wbudowanym modułem echoloka-
cji, ale i tak nie zwalniają one człowieka od konieczności samodzielnej 
interpretacji słyszanego dźwięku.

Ryc. 2. Elektroniczna biała laska UltraCane firmy Soundforesight Ltd.
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Ostatnio największym wyzwaniem dla informatyków jest wynale-
zienie takiego urządzenia, które pozwoli na właściwą orientację prze-
strzenną, swobodne, bezpieczne poruszanie się i orientację co do sta-
nu natężenia światła w otoczeniu. To ostatnie urządzenie dźwiękiem 
o różnej wysokości informuje, jakie jest natężenie światła, a wygląda 
jak typowy breloczek do kluczy z wbudowanym zdalnym otwieraniem 
bramy. Jeśli chodzi o samodzielne przemieszczanie się i orientację 
w przestrzeni, to największe możliwości stoją przed zastosowaniem 
GPS dla osób niewidomych i rzeczywiście już są opracowane mapy 
niektórych miast europejskich, z których mogą korzystać osoby nie-
widome. Niestety nie są one tak dokładne, aby wskazać nagłe zmiany 
terenu w odległości do jednego metra i tym samym zapobiec niebez-
pieczeństwu, na przykład zagubienia się wskutek niemożności pod-
jęcia natychmiastowej decyzji o zmianie trasy. Urządzenia satelitarne 
służące powszechnie nawigacji są zbyt mało dokładne. Jest jeszcze in-
ny aspekt niezbyt chętnego korzystania z nawigacji GPS przez osoby 
niewidzące, które twierdzą, że stracą wówczas poczucie niezależności, 
bo będzie je można w każdym miejscu śledzić niezależnie od ich woli – 
chyba że wyłączą GPS, ale wtedy po co im takie urządzenie?

Pozostaje jeszcze kwestia sposobów komunikacji społecznej, którą 
w dużej mierze rozwiązała powszechna komputeryzacja i dostęp do 
Internetu, a także powszechnie używane – także przez osoby niewi-
dzące – telefony komórkowe. Tyle tylko, że są to komórki specjalnie 
oprogramowane, z syntezatorem mowy, ale prawie wszystkie najnow-
sze produkty telefoniczne dostępne na rynku można przystosować dla 
osób niewidzących. Daje to ogromne poczucie niezależności, łączności 
z otoczeniem i bezpieczeństwa, kiedy trzeba nagle wezwać pomoc. Dla 
osób niewidomych jest dostępna najnowsza generacja IPhone’a: połą-
czenie telefonu komórkowego, komputera i platformy multimedialnej 
ze standardowym oprogramowaniem głosowym.

Gdyby każda osoba niewidząca mogła być wyposażona we wszyst-
kie oferowane w handlu artykuły, byłaby rzeczywiście prawie całko-
wicie niezależna. Są to jednak przedmioty na ogół bardzo drogie, a nie 
zawsze refundacja takiego sprzętu jest możliwa. W różnych krajach 
zasady całkowitej lub tylko częściowej refundacji sprzętu rehabilita-
cyjnego są indywidualnie stosowane. Chociaż wymienione wyżej ar-
tykuły są katalogowane jako sprzęt rehabilitacyjny, to nie wszystkie 
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kraje uznają poszczególne artykuły za niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania i nie refundują ich wcale. Decyzja w tej sprawie na-
leży najczęściej do urzędników i niekoniecznie specjalistów w danym 
zakresie .

Zakończenie

Pełne, niezależne uczestnictwo osób z niesprawnością wzrokową 
jest niezbędnym warunkiem ich inkluzji i nie można problemu tego 
rozpatrywać jedynie z punktu widzenia osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Europejska Konwencja Praw Człowieka, którą Polska podpisa-
ła 26 listopada 1991 roku, a ratyfikowana została 19 stycznia 1993 
roku, wśród praw trzeciej generacji wymienia prawo do rozwoju. Ta 
sama Konwencja zakazuje dyskryminacji człowieka z jakiegokolwiek 
powodu, w tym z powodu niepełnosprawności. 

Jeśli przyjmiemy, że każdy człowiek posiada potencjał, który powi-
nien być wszechstronnie rozwijany w okresie dzieciństwa i dorastania, 
a w okresie dorosłości w pełni wykorzystany, to tym samym oczywista 
jest potrzeba stworzenia również osobom niepełnosprawnym takich 
warunków rozwoju, wychowania i rehabilitacji, a potem spożytkowa-
nia swojej wiedzy i umiejętności, aby niedoskonałość organizmu nie 
stała na przeszkodzie realizacji jednostki. Poza profesjonalnymi for-
mami rehabilitacji nie mniej ważny jest udział wszystkich osób, które 
stale lub tylko czasowo pozostają w interakcji z osobami niepełno-
sprawnymi.

Osoby z niesprawnością wzrokową, mimo ogromu przeszkód w sa-
modzielnym funkcjonowaniu, są tą grupą osób niepełnosprawnych, 
które najpełniej się integrują i które mają wspaniałe warunki intelek-
tualne, aby zdobywać wszechstronną wiedzę, a potem ją z powodze-
niem spożytkować na rzecz społeczeństwa i kraju, w którym żyją. Sta-
nowią ogromny potencjał intelektualny, który nie zawsze jest w pełni 
wykorzystany. Dlatego począwszy od społecznych form wsparcia 
i w rezultacie od zmiany nastawienia do rzekomych ograniczeń osób 
niewidzących, poprzez wszechstronną, pozbawioną uprzedzeń eduka-
cję, aż w końcu poprzez udostępnienie wszelkiego istniejącego sprzę-
tu, którego wymaga rodzaj uprawianej aktywności osoby niewidzącej, 
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można doprowadzić do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących 
w osobach niewidzących, a ich własna satysfakcja nie ma żadnego od-
nośnika porównawczego i warta jest każdej ceny.
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ANETA KOCHANOWICZ
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Odkrywanie ekspresji językowej 
dziecka niemówiącego

Summary

The purpose of this article is to point out the parallels occurring between 
speech (which the nonspeaking children do not use) and manual sign lan-
guage (picture or tactile spatial-connected systems), known in Poland and 
abroad as Augmentative and Alternative Communication, used by nonspeak-
ing children.

The author postulates that to the AAC should be given the status of the 
language. She points to the benefits of this approach: AAC would be spread 
among nonspeaking children and those responsible for their education, the 
knowledge of AAC would be required, just as it is now – according to Polish 
law – required to have knowledge of sign language.

For the nonspeaking children (when articulation of sounds is not possible) 
the speech and language therapist provides access to symbolic communica-
tion, access to the language in the form of AAC. Language enables children to 
participate in everyday life. The child is understood not only by loved ones, it 
is better seen by others: The child understands and expresses his or her own 
thoughts.

Wprowadzenie

Poznawanie istoty skomplikowanych zjawisk wytwarzania i rozu-
mienia mowy oraz przyswajania języka (w zakresie normy i patologii) 
fascynowało różnych przedstawicieli myśli naukowej od starożytności 
po współczesność1. Od drugiej połowy XX wieku genezą, tudzież istotą  

1 Zob. M. Pąchalska, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Procesy poznawcze 
i emocjonalne, t. I, Warszawa 2007, s. 29-76.
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kompetencji językowych i komunikacyjnych zajęli się psycholingwiści 
rozwojowi .

Obecnie językoznawstwo, teoria i filozofia języka, teoria czy analiza 
dyskursu, zajmują coraz ważniejsze miejsce – jako dziedziny pomoc-
nicze – w wielu naukach społecznych czy humanistycznych2. Psycho-
lingwistyka zajmuje się odkrywaniem i opisywaniem procesów psy-
chicznych, dzięki którym ludzie rozumieją, wytwarzają i przyswajają 
sobie język. Natomiast neurolingwistyka zajmuje się badaniem struk-
tur anatomicznych i zjawisk fizjologicznych w mózgu, starając się 
odpowiedzieć na pytanie, gdzie formułujemy i identyfikujemy wypo-
wiedzi językowe. Mimo że zdolność formułowania i rozumienia języ-
ka jest podstawą prawie wszystkich działań człowieka, procesy umy-
słowe, które umożliwiają używanie języka, nie zostały jeszcze dobrze 
poznane. Podobnie jak problematyka relacji miedzy mową, językiem 
a myśleniem3. Badania dzieci z uszkodzeniami mózgu powstałymi na 
różnych etapach rozwojowych potwierdziły zjawisko plastyczności 
mózgu4. Współczesne badania neurofizjologiczne i neuroobrazowe 
mózgu człowieka oraz ewolucja poglądów na temat funkcjonowania 
mózgu są cennym źródłem dla wyjaśnienia procesów związanych 
z mową i językiem.

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie 
językowej ekspresji dzieci niemówiących – dzieci o specjalnych po-
trzebach komunikacyjnych, które tworzą bardzo zróżnicowaną grupę. 
U tych dzieci występują najczęściej: zaburzenia neurologiczne, zabu-
rzenia mechanizmów mowy, uszkodzenia sensoryczne czy niepełno-
sprawność intelektualna.

Niniejsze rozważania mają na celu wskazać na analogie zacho-
dzące między mową (którą dzieci niemówiące nie posługują się lub 
mowa ta nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych) a językiem 
znaków manualnych bądź graficznych, przestrzenno-dotykowych lub 

2 Zob. L. Rasiński, „Reguły” i „gry” świata społecznego – Wittgenstein, de Sassure 
i zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, w: Język, dyskurs, społeczeństwo, red. L. Ra-
siński, Warszawa 2009, s. 7.

3 Zob. N.B. Ratner, J.B. Gleason, B. Narasimham, Wprowadzenie do psycholingwi-
styki – wiedza użytkownika języka, w: Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Ratner, 
Gdańsk 2005, s. 17.

4 Zob. G. Krasowicz-Kupis, Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. SLI i inne 
zaburzenia językowe, Sopot 2012, s. 51.
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systemów łączonych, nazywanymi w Polsce i na świecie: wspomaga-
jącymi i alternatywnymi sposobami porozumiewania się – AAC 
(ang. Augmentative and Alternative Communication), z których korzy-
stają dzieci niemówiące.

Pragnę sformułować postulat, aby wspomagającym i alternatyw-
nym sposobom porozumiewania się nadać status języka (jako komuni-
kacji symbolicznej), a dzieci niemówiące wychowywać tak, jak wycho-
wuje się dzieci z wadą słuchu (głuche) czy w pewnym sensie jak dzieci 
dwujęzyczne. W tym kontekście konieczne wydaje się stworzenie sys-
temu kształcenia nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów 
w zakresie AAC, ponieważ to właśnie z nimi spotykają się na swojej 
ścieżce edukacyjno-terapeutycznej dzieci niemówiące.

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych

Jeśli indywidualny proces opanowywania systemu językowego 
przez dziecko został ograniczony lub zahamowany i przebiega nie-
prawidłowo (z powodu działania czynników patogennych, zarówno 
biologicznych, jak i społecznych), wtedy w kompleksowej diagnozie 
i terapii jest nieodzowna obecność logopedy ogólnego, neurologopedy 
czy surdologopedy, którzy wchodzą w skład zespołu terapeutyczne-
go. Jak pisze A. Smyczek, autorytet w dziedzinie komunikacji wspo-
magającej i alternatywnej, komunikaty słowne kierowane do dziecka 
o zaburzonym rozwoju są często dla niego trudne lub niemożliwe do 
zrozumienia5. Słabo rozwinięte umiejętności językowe są często rezul-
tatem nieprawidłowo podejmowanej interwencji oraz negatywnych 
doświadczeń osoby wyniesionych z wcześniejszych prób porozumie-
wania się otoczeniem6 .

5 Zob. A. Smyczek, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komu-
nikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzenia-
mi w porozumiewaniu się, w: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red .  
J.J. Błeszyński, Kraków 2006, s. 78.

6 Zob. S. von Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się. Nauka znaków oraz używania pomocy komu-
nikacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi, Warszawa 
2002, s . 276 .
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Zasadniczym pojęciem pozwalającym nam głębiej zrozumieć sytu-
ację, w której znajduje się dziecko niemówiące – o specjalnych potrze-
bach komunikacyjnych – i zaproponować mu optymalną edukację oraz 
terapię, jest słowo „potencjał” wywodzące się z łacińskiego possum, 
które oznacza zasób możliwości mogących się ujawnić w określo-
nych warunkach7. Zdecydowanie lepiej rozwijają się dzieci o specjal-
nych potrzebach komunikacyjnych w tych placówkach edukacyjnych, 
w których wykorzystuje się alternatywne i wspomagające sposoby 
porozumiewania dla realizacji naturalnej potrzeby komunikacji8. To 
prawda, iż mowa jest najbardziej efektywnym medium komunikacji 
symbolicznej, jednak mowa i język pisany nie są jedynymi sposobami 
komunikacji językowej9 .

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ważne rozróżnienie: wiedzę 
na temat systemu dźwięków (fonologii), słownika (leksykonu), reguł 
tworzenia wyrazów (morfologii), reguł dotyczących szyku wyrazów 
w zdaniach (składni) nazywamy kompetencją językową . Kompe-
tencją komunikacyjną określamy natomiast złożoną zdolność posłu-
giwania się odpowiednimi środkami językowymi oraz zachowaniami 
niewerbalnymi, dostosowanymi do adresata i sytuacji komunikacyj-
nej, zgodnie z konwencjonalnymi regułami użycia języka.

W Polsce Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagają-
cych Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez słów” formułuje apel, 
w imieniu dzieci i dorosłych ze znacznie obniżonymi kompetencjami 
komunikacyjnymi, aby realizować ich potencjał komunikacyjny i po-
magać im zdobywać to, co często bywa nieosiągalne w tradycyjnej 
i powszechnie stosowanej terapii logopedycznej, ograniczającej się do 
wywoływania mowy dźwiękowej, fonicznej, czynnej.

W naszym kraju nikt nie przeprowadził badań statystycznych do-
tyczących liczby dzieci niemówiących. Z danych przytaczanych przez 
von Tetzchnera i Martinsena wynika, że w Wielkiej Brytanii około 

7 Zob. Słownik wyrazów obcych PWN, red. E. Sobol, hasło: potencjał, potencjalny, 
Warszawa 2002, s. 888.

8 Zob. Handbook of Augmentative and Alternative Communication, red. S.L. Glennen, 
D.C. DeCoste, San Diego–London 1997, s. 30.

9 Zob. M. Grycman, Teoretyczne podstawy komunikacji wspomagającej i alternatyw-
nej, w: Wiem, czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspoma-
gających sposobów porozumiewania się (AAC), red. M. Grycman, A. Smyczek, Kraków 
2004, s. 14.
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0,5% dzieci między 1. a 19. rokiem życia nie jest zdolna posługiwać 
się wystarczająco zrozumiałą mową, tak aby mogła być ona głów-
nym sposobem porozumiewania się. Oznacza to liczbę 75 000 dzieci 
i dorosłych10. Dokonując pewnej analogii, możemy przypuszczać, że 
w Polsce jest około 45 000 niemówiących dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym (z wieloraką niepełnosprawnością). Skoro w 2006 roku było 
w naszym kraju 8 810 480 dzieci do 19. roku życia (dane z GUS), to  
44 052 (0,5%) z nich może mieć poważne problemy z posługiwaniem 
się mową dźwiękową, foniczną, lub zupełnie się nią nie posługiwać.

Jestem przekonana, iż realną pomocą dla tej grupy społecznej by-
łoby wprowadzanie do programów kształcenia dzieci niemówiących 
systemu znaków: manualnych lub/i graficznych, przestrzenno-doty-
kowych, systemów łączonych.

Czy dziecko niemówiące posługuje się jednak w ogóle językiem, 
skoro nie generuje bezpośrednio dźwięku? Jakie znaczenie miałoby 
nadanie wspomagającym i alternatywnym sposobom porozumiewa-
nia się statusu języka?

Potrzeba ekspresji językowej

W licznych publikacjach na temat wspomagających i alternatyw-
nych sposobów porozumiewania się A. Smyczek i M. Grycman przed-
stawiają i analizują rozwój umiejętności porozumiewania się dzieci 
niemówiących będących użytkownikami AAC. Autorki wskazują na na-
stępujące problemy, które pojawiają się, gdy dzieciom niemówiącym 
nie zapewni się właściwej ekspresji językowej (nabywania systemu 
językowego):

 • brak ekspresji językowej wpływa negatywnie i hamująco na ho-
listyczny rozwój dziecka;

 • brak ekspresji językowej nie pozostaje bez wpływu na rozwój 
intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka; związek pomię-
dzy używaniem języka a poznawaniem rzeczywistości jest nie-
zwykle istotny;

10 Zob. S. von Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, dz. cyt., s. 62.
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 • niejednokrotnie można zauważyć związek między ograniczonymi 
umiejętnościami komunikacyjnymi a zaburzeniami zachowania;

 • sprawdzenie poziomu umiejętności i wiadomości u dziecka jest 
utrudnione (dziecko może mieć trudności z przekazaniem swo-
jej wiedzy nie z powodu jej braku, lecz ze względu na nieumie-
jętność posługiwania się jakimś systemem komunikacji), stąd 
wydawanie błędnych orzeczeń przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne;

 • dzieci niemówiące charakteryzują się wyuczoną biernością i za-
leżnością od innych (nie decydują o sobie, nie zadają pytań, nie 
informują o swoim samopoczuciu, preferencjach, nie komentują 
zdarzeń);

 • klasyczna terapia logopedyczna dzieci niemówiących ogranicza 
się do stymulacji narządów artykulacyjnych, na przykład z za-
stosowaniem masażu, a także do bezskutecznego wywoływania 
wokalizacji u dzieci z patologicznymi reakcjami w obrębie apa-
ratu artykulacyjnego, przetrwałymi lub wygórowanymi odru-
chami (na skutek uszkodzenia ośrodkowego lub/i obwodowego 
układu nerwowego);

 • skupianie się na poszerzaniu słownictwa biernego oraz ćwicze-
niach z zakresu rozumienia języka, a ignorowanie potrzeby eks-
presji językowej dziecka11 .

Smyczek przytacza ważne raporty ze specjalistycznych badań na-
ukowych dotyczących wykorzystania AAC. Zwraca przy tym uwagę na 
fakt, że wyniki te są zupełnie ignorowane przez polskie uczelnie. Au-
torka wskazuje również na społeczną dyskryminację osób niemówią-
cych przez służbę zdrowia i organy państwowe, które nie opracowały 
dotychczas: programów pomocy, powszechnych środków dydaktycz-
nych, zaplecza metodycznego, skutecznego sposobu przygotowania 
kadr czy procedur edukacyjnych, a także strategii nauczania osób nie-
mówiących, zwłaszcza obciążonych dodatkową (wieloraką, sprzężo-
ną) niepełnosprawnością.

Odpowiadając na te potrzeby, zespół specjalistów z całej Polski, 
kierowany przez A. Smyczek i A. Wolskiego, przygotował w listopa-
dzie kompleksowy projekt pod tytułem Rekomendacje Zespołu MEN 

11 Zob. Wiem, czego chcę!, dz. cyt., s. 7-11.
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ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odnośnie do zmian w systemie 
edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych i edu-
kacyjnych. Jeden z postulatów sformułowanych w projekcie dotyczył 
propagowania stosowania w placówkach edukacyjnych systemów ko-
munikacji wspomagającej i alternatywnej, kompensujących u uczniów 
brak funkcjonalnej mowy, który uniemożliwia realizację przez nich 
podstawy programowej. Gwoli sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że 
pewne pozytywne zmiany prawne już nastąpiły, gdyż w Rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z dnia 15 
stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) pojawia się zalecenie – w załączniku nr 3 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach 
podstawowych i gimnazjach – aby dziecko umiało się porozumiewać 
z otoczeniem poprzez między innymi poznawanie wspierających lub 
alternatywnych sposobów komunikacji (w stosunku do uczniów napo-
tykających trudności w słownym porozumiewaniu się). Należy jednak 
dodać, iż bardzo niewielu nauczycieli zapoznaje się ze wspomniany-
mi metodami w czasie swych studiów pedagogicznych czy psycholo-
gicznych lub w trakcie kursów dokształcających. Tymczasem niemal 
na całym świecie jest obecna w środowisku akademickim wiedza, 
strategie nauczania oraz wykorzystywanie technologii komputerowej  
z obszaru AAC.

Niektórzy krytycy komunikacji wspomagającej twierdzą, iż jej wpro-
wadzenie spowalnia lub wręcz hamuje rozwój mowy. Takie stwierdze-
nie nie znajduje jednak potwierdzenia w wynikach badań12. Zagadnie-
nie to powinno się stać przedmiotem rzeczowej dyskusji w polskim 
środowisku akademickim. Dysponujemy bowiem badaniami amery-
kańskimi, brytyjskim bądź kanadyjskimi, na podstawie których for-
mułuje się postulat, aby wszystkie osoby z poważnymi zaburzeniami 
komunikacji korzystały z systemu AAC, niezależnie od tego, czy opa-
nują w przyszłości mowę czynną. Związek między interwencją za po-
mocą znaków manualnych i graficznych a nauką mowy badali – jak 

12 Zob. S. von Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, dz. cyt., s. 134, 299.
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podaje von Tetzchner i Martinsen – między innymi następujący uczeni:  
P.M. Prinz, E.A. Prinz, K. Launonen, M.A. Romski, R.A. Sevicik, A.S. Bondy 
i L.A. Frost. Na podstawie wyników badań autorzy konkludują: „Wyni-
ki wszystkich badań zdecydowanie potwierdzają tezę, że umiejętności 
komunikacyjne z zakresu różnych typów porozumiewania się oddzia-
łują wzajemnie na siebie w pozytywny, stymulujący sposób”13. W tym 
kontekście byłoby cenne, gdyby polscy językoznawcy zaznajomili się 
bliżej ze wspomagającymi i alternatywnymi sposobami komunikowa-
nia się i podjęli badania na ten temat. Bowiem na naszym rodzimym 
gruncie to głównie praktycy poszukują teoretycznych uzasadnień dla 
własnych działań.

Podstawowe informacje na temat AAC

Podstawową lekturą w języku polskim do poznania AAC jest mono-
grafia autorstwa S. von Tetzchnera i H. Martinsena, będąca pierwszym 
podręcznikiem w Europie Środkowej i Wschodniej poświęconym 
wspomagającej i alternatywnej komunikacji: Wprowadzenie do wspo-
magających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Nauka 
znaków oraz używania pomocy komunikacyjnych przez dzieci, młodzież 
i dorosłych z zaburzenia rozwojowymi. Oto najważniejsze informacje 
dotyczące AAC:

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, z języ-
ka angielskiego Augmentative and Alternative Communication (AAC) –  
to nazwa metody pracy terapeutycznej z osobami niemówiącymi, 
u których występują znaczne deficyty w sferze komunikacyjnej (spo-
wodowane np. różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwo-
wego, chorobami genetycznymi, pourazowym uszkodzeniem mózgu, 
spektrum autyzmu itp.). AAC jest stosowana wobec dzieci, młodzie-
ży i dorosłych całkowicie pozbawionych zdolności mówienia lub ta-
kich, których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych. 
Wśród użytkowników AAC możemy wyróżnić, w zależności od stopnia 
rozumienia języka, zdolności uczenia się, rozumienia i posługiwania 
się językiem w przyszłości, następujące grupy:

13 Tamże, s. 134.
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	 •	 grupę potrzebującą ekspresji językowej (osoby rozumieją mowę 
innych, lecz same nie potrafią się nią posługiwać, np. w przypad-
ku mózgowego porażenia dziecięcego, w anartrii);

	 •	 grupę potrzebującą języka alternatywnego (osoby zaliczane do 
tej grupy mają znaczne problemy z rozumieniem mowy, na przy-
kład w spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną, z agnozją słuchową, agnozją sensoryczną);

	 •	 grupę potrzebującą wsparcia językowego (w jej ramach wystę-
puje podgrupa rozwojowa – osoby potrzebują wsparcia w rozu-
mieniu języka i ekspresji językowej, dla rozwoju mowy, która 
może się pojawić w późniejszym czasie, np. w dysfazji rozwojo-
wej, oraz podgrupa sytuacyjna – chodzi o osoby, które nauczyły 
się mówić, lecz słuchacze mają trudności ze zrozumieniem ich 
artykulacji, np. w dysartrii).

W skład systemu AAC wchodzą: znaki manualne (gesty naturalne, 
KOGHAMO, duński słownik gestów, alfabet palcowy, język migowy); 
znaki graficzne (P.I.C – Pictogram Ideogram Communication, PCS – Pic-
ture Communication Symbols, System Symboli Bliss; REBUS, rysunki, 
litery, sylaby, wyrazy); znaki przestrzenno-dotykowe (klocki Premac-
ka); systemy łączone (Makaton). AAC wykorzystuje też pomoce do po-
rozumiewania się, które można podzielić na proste pomoce rozwojowe, 
sytuacyjne i osobiste w postaci zestawów znaków wydrukowanych na 
papierze i zaadaptowanych (np. tablice wyboru, uczestnictwa, kontek-
stowe, tematyczne, do nauki konwersacji czy tablice osobiste, książka 
osobista); pomoce elektroniczne i komunikatory – w wielu krajach 
świata od ponad dwudziestu lat są używane urządzenia VOCA (Voice 
Output Communication Aids), czyli mówiące pomoce do porozumiewa-
nia się. Przypominają one niewielkie pulpity z rzędami przycisków lub 
notebooki z ekranami dotykowymi. Syntezują mowę lub odtwarzają 
nagrane słowa i zdania (odtwarzają głos na zasadzie pojedynczego 
komunikatu: BIGMack lub ich sekwencje Step-by-step, Sequencer) 
lub zestawy komunikatów według zaplanowanych i wydrukowanych 
papierowych nakładek (talkery: SuperTalker, TeachFour i inne) oraz 
pomoce wysokiej technologii (skomplikowane urządzenia do poro-
zumiewania się, których konstrukcja opiera się na procesorach, np. 
urządzenia z wbudowanym syntezatorem mowy i oprogramowaniem 
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językowym lub klawiatury i komputery). Kolejnym elementem sys-
temu AAC są strategie i techniki nauczania oraz używania znaków. 
Najważniejszy jest odpowiedni dobór systemu porozumiewania się –  
w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i rucho-
wych dziecka o specjalnych potrzebach komunikacyjnych:

	 •	 Ze względu na umiejętności poznawcze (można wykorzystać 
koncepcję rozwoju procesów poznawczych według Piageta): 
w okresie sensoryczno-motorycznym w stadium od pierwszego 
do czwartego według Piageta – odczytywanie mowy ciała; w sta-
dium czwartym (intencjonalne zachowanie) – system symboli 
jednoznacznych (konkrety), w stadium piątym (eksperymen-
towanie) – fotografie, w stadium szóstym (reprezentacji umy-
słowych) – piktogramy, PCS, system Beta, Beeldlezen; w okresie 
przedoperacyjnym – KOGHAMO, system Blissa, okres operacji 
konkretnych (język migowy, alfabet palcowy, literowy, sylabowy, 
literowo-sylabowy).

	 •	 Ze względu na umiejętność spostrzegania: przez osoby nie-
widome – przedmioty (konkrety), spostrzeganie ruchu w prze-
strzeni – KOGHAMO, język migowy, różnicowanie konturów, 
kształtów, rozpoznawanie barw – fotografie, wyróżnianie barw-
nych figur z dowolnego tła, umiejętność skanowania wzrokiem 
w pionie i w poziomie – PCS, wyróżnianie białych figur z czar-
nego tła – piktogramy, system Blissa, wyróżnianie czarnych zna-
ków z tła, na przykład żółtego, niebieskiego, widzenie drobnych 
różnic, odległości między znakami – alfabet literowy, sylabowy, 
literowo-sylabowy.

	 •	 Ze względu na umiejętności motoryczne: gest wskazujący, kon-
trola głowy za pomocą wskaźnika wskazywanie odpowiednich 
znaków, wskazywanie wzrokiem, trzymanie przedmiotu itd.14

Wybór odpowiedniego systemu komunikacji zależy od całościowej 
sytuacji, w jakiej znajduje się osoba niemówiąca lub posługująca się 
mową w nieznacznym stopniu. Na początku terapii osobę niemówiącą 

14 Zob. M. Kazimierska, B. Sikorska, Wybór systemu porozumiewania się w zależno-
ści od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia, w: Metody wspoma-
gające rozwój mowy w jego opóźnieniach, red. M. Przybysz-Piwkowa, Warszawa 2002, 
s. 81-85.



83Odkrywanie ekspresji językowej dziecka niemówiącego

można poznawać pośrednio (posługując się analogią) na podstawie 
obserwacji jej ciała15. Na przykład porozumiewanie się z uczniem 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną polega na odczytywaniu 
i interpretowaniu: reakcji płynących z jego ciała, czyli reakcji fizjolo-
gicznych (zwracanie uwagi na jego oddech, pocenie się, rytm serca, 
źrenice, zabarwienie skóry, tonus mięśni, wypróżnianie); reakcji afek-
tywnych, ekspresji niewerbalnej (mimika twarzy, kinezjetyka, prokse-
mika, parajęzyk, kod aparacyjny, kod temporalny), a także na komu-
nikacji poprzez sygnały zapowiadające, komunikacji poprzez fizyczne 
naprowadzanie, aż do komunikacji poprzez gest i mowę w przypad-
ku uczniów na wyższym poziomie umiejętności i działań poznaw-
czych. Ciało człowieka jest nie tylko bytem fizycznym, przestrzenno- 
-czasowym, lecz uzewnętrznia (objawia) jego wewnętrzną aktywność. 
W sposobie bycia, poruszania się, postawie objawiają się cechy indy-
widualne danej osoby. Uśmiech, rumieniec, spojrzenie, drżenie rąk, 
szybkość oddechu, rysy twarzy są znakami stanów wewnętrznych.

Na kolejnym etapie komunikacji zwraca się uwagę na możliwości 
ruchowe osoby objętej interwencją, które mają decydujący wpływ na 
dobór systemu komunikacyjnego. Sprawą zasadniczą jest również do-
bór słownictwa na różnych etapach procesu. Książka do porozumie-
wania się powinna zawierać symbole tych pojęć, które użytkownik 
AAC zna i którymi może się posługiwać na co dzień w rozmowie16 .

Podstawową umiejętnością, jaką powinno posiąść dziecko korzy-
stające z AAC, jest zdolność wybierania spośród dwóch lub więcej moż-
liwości. Oto jak komentuje tę strategię Alina Smyczek: „Nauczyciele 
i terapeuci, organizując sytuacje wyboru z użyciem symboli, uczą dzie-
ci wpływania na własne położenie w coraz bardziej zaawansowany, 
językowy sposób. (...) Dziecko niepełnosprawne, które nie może samo 
zrealizować swojego planu, zdane jest na dorosłych. Jego powodzenie 
zależy od kilku warunków: dorosły musi wierzyć, że dziecko w ogóle 
może czegoś chcieć, że ma ono swoje upodobania, preferencje; musi 
uznawać jego prawo do wyboru rzeczy, stanów, czynności; powinien 

15 Zob. A. Smyczek, J. Szwiec, Poszukiwanie sposobów porozumiewania się, w: Edu-
kacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, red . 
M. Orkisz, M. Piszczek, A. Smyczek, Warszawa 2000, s. 55-64.

16 Zob. J. Szwiec-Kolonko, Mój słownik osobisty, w: Wiem, czego chcę!, dz. cyt.,  
s. 85-87.
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umieć tak zaaranżować sytuacje, by umożliwić dziecku podjęcie wy-
boru; musi umieć odczytać dyskretne niekiedy sygnały dziecka o jego 
upodobaniach”17. Chodzi bowiem o osobę niemówiącą, a więc kogoś, 
kto posiada niższe i ograniczone możliwości komunikacyjne, zaburzo-
ne w dużym stopniu na poziomie jawnych znaczeń. Mamy do czynie-
nia z sytuacją, w której nauczyciel-terapeuta, odznaczający się otwar-
tą postawą interakcyjną, jest zmuszony do ciągłego interpretowania 
wypowiedzi użytkownika AAC za pomocą znaków manualnych bądź/i 
graficznych. Nie może on zapomnieć o przestrodze Gadamera: „Jeśli 
uznajemy, że rozumiemy partnera lepiej niż on sam siebie rozumie, 
w istocie nie rozumiemy go wcale”18. Niezwykle istotne jest, aby dzieci 
niemówiące poznały strategie zaradcze w sytuacji, gdy rozmówca źle 
zinterpretował, zrozumiał to, co zostało powiedziane19 .

W Polsce powstało kilka prac na temat podstaw teoretycznych AAC 
oraz ich praktycznego zastosowania w edukacji dzieci niemówiących. 
Na uwagę zasługują opracowania następujących autorek: znawczy-
nią systemu Makaton jest dr Bogusława Beata Kaczmarek; systemu 
komunikacji symbolicznej Bliss – dr Anna Lechowicz, która napisała 
również rozprawę doktorską na temat komputerowego wspomagania 
procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnospraw-
nością, natomiast problematykę AAC przedstawiają kompleksowo  
A. Smyczek i M. Grycman.

Historia uczy, iż reformatorskie zmiany w edukacji rodziły się zwy-
kle z kwestionowania wcześniejszych monopolistycznych i powszech-
nie uznawanych rozwiązań, z potrzeby wyjścia poza utrwalone, kon-
wencjonalne, rutynowo powielane metody, środki i formy uczenia się 
i wychowania, stosowania ich wyłącznie według klasycznych reguł dy-
daktycznych, w przypadku dzieci niemówiących: klasycznych metod 
wywoływania mowy czynnej.

17 A. Smyczek, Wiem, czego chcę – nauka wybierania, w: Wiem, czego chcę!, dz. cyt., 
s. 33-34.

18 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993, 
s . 29 .

19 Zob. S. von Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, dz. cyt., s. 292-293.
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Posługiwanie się językiem przez dzieci niemówiące?

W rozważaniach nad tą kwestią istotne wydaje się najpierw roz-
różnienie między językiem a mową. Choć niektórzy autorzy twierdzą, 
że język jest dźwiękiem lub że dźwięk to medium języka, możliwe jest 
inne spojrzenie. Istnieją bowiem języki niefoniczne, na przykład język 
migowy, które mają większość cech charakteryzujących języki mówio-
ne. Pisze o tym między innymi prof. B. Szczepankowski.

Sądzę, że właśnie analizy dotyczące języka migowego można wy-
korzystać – per analogiam – do uzasadnienia tezy, iż również AAC 
jest swoistym językiem. Różnica polega na tym, że język migowy jest 
oparty na gestach, a w AAC mamy do czynienia przede wszystkim ze 
znakami graficznymi, także znakami manualnymi czy przestrzenno- 
-dotykowymi, które możemy rozumieć jednak – stosownie do osiągnięć 
współczesnej lingwistyki – jako znaki językowe – substytut mowy .

System AAC, podobnie jak język migowy, rządzi się swoimi reguła-
mi; w jego obrębie jest możliwa nieograniczona produktywność, jest 
spontanicznie przyswajany przez dzieci, jeśli ich otoczenie zechce się 
nim posługiwać (teoria interakcji społecznych).

Wypowiedź w AAC buduje się zgodnie ze składnią ojczystego języ-
ka. W układaniu wypowiedzi korzysta się z tak zwanego klucza Fitz-
geralda, który został stworzony w 1929 roku jako pomoc dla dzieci 
głuchych, a następnie zastosowany do nauki struktury języka przez 
dzieci niemówiące. Chodzi tu o taki układ słownictwa w pomocach 
do porozumiewania się (tablice, słownik, urządzenia techniczne), aby 
odzwierciedlał on gramatyczny układ zdania. Naturalnie szyk zdania 
w języku polskim może być bardziej dowolny w przeciwieństwie choć-
by do języka angielskiego czy niemieckiego.

Możemy wskazać na następujące wspólne cechy języka migowego 
(również systemu AAC) i języka fonicznego:

	 •	 otwartość – polegająca na możliwości tworzenia coraz to no-
wych komunikatów, łączenie znaków graficznych/symboli po-
zwala na tworzenie nowych znaczeń;

	 •	 donośność na dystans – komunikaty językowe mogą się odnosić 
do rzeczy czy wydarzeń odległych w czasie i/lub przestrzeni od 
czasu i miejsca, w którym przebiega komunikacja językowa;
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	 •	 dystynktywność – komunikaty każdego języka stanowią zasób 
elementów wyraźnie różnych od siebie;

	 •	 przemienność – polegająca na tym, że osoby posługujące się da-
nym językiem mogą przekazywać sobie komunikaty językowe 
na przemian, dialogicznie;

	 •	 sprzężenie zwrotne – nadawca komunikatu językowego również 
go odbiera;

	 •	 szybkie zanikanie – komunikaty są możliwe do odbierania tylko 
w momencie nadawania20 .

Język migowy różni się od języka fonicznego na przykład kanałem 
przekazu (jest to kanał gestowo-wzrokowy, a nie głosowo-słuchowy) 
czy brakiem systemu fonologicznego (nie możemy ideogramu migo-
wego rozłożyć na elementy odpowiadające fonemom). W AAC możemy 
udostępnić dziecku niemówiącemu programy komputerowe z syntezą 
głosu, które „wypowiadają” głośno wyrazy lub litery napisane przez 
dziecko. Ułatwia to powiązanie obrazu graficznego, litery, z dźwię-
kiem, a przez to stymuluje analizę i syntezę21. Budowanie wypowiedzi 
z sekwencji znaków jest analogiczne do składania liter.

Istnieją różne kanały komunikacji. W przypadku mowy jest to ka-
nał artykulacyjno-słuchowy, przy porozumiewaniu się za pomocą pi-
sma mamy do czynienia z kanałem graficzno-wzrokowym, podczas 
sygnalizowania używamy kanału sygnalizacyjno-wzrokowego, sygna-
lizacyjno-słuchowego lub sygnalizacyjno-czuciowego, w zależności od 
tego, w jaki sposób są odbierane sygnały. Wszystkie wymienione po-
wyżej sposoby komunikacji mają charakter językowy, odmienna jest 
tylko droga (kanał) przekazywania informacji i w konsekwencji jej 
substancja (nośnik)22. W tym miejscu należy przypomnieć rzecz oczy-
wistą, mianowicie iż wypowiedzi słowne mają substancję foniczną, 
teksty pisane – graficzną, natomiast teksty sygnalizowane mogą mieć 
substancję akustyczną, optyczną lub termomechaniczną. Wprawdzie 

20 Zob. B. Szczepankowski, Język migowy i system językowo-migowy, w: Alternatyw-
ne i wspomagające metody komunikacji, red. J.J. Błeszyński, Kraków 2006, s. 190.

21 Zob. E. Przebinda, Czytam, piszę, rozmawiam – wspieranie kompetencji komu-
nikacyjnych użytkowników alternatywnych systemów porozumiewania się, w: Metody 
wspomagające rozwój mowy w jego opóźnieniach, red. M. Przybysz-Piwkowa, Warsza-
wa 2002, s . 96 .

22 Zob. B.L.J. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 1998, s. 21.
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twórca polskiej logopedii, Bożydar Leon Kaczmarek, pisał, że jedynie 
mowa stanowi słowne (głosowe) porozumiewanie się, zaś na wypo-
wiedź językową składają się nie tylko słowa, lecz reguły gramatyczne, 
ale przecież wiele niewerbalnych (bezsłownych) zasobów komunikacji 
ma charakter językowy. Kaczmarek stwierdził, że podział na komuni-
kację językową i niejęzykową jest bardziej precyzyjny niż rozróżnienie 
między komunikacją niewerbalną a werbalną. Każdy akt komunika-
cji werbalnej, słownej, ma zatem charakter językowy, natomiast inne  
akty: pisemne (graficzne), sygnalizacyjne, są niewerbalne (nie używa-
my słów), lecz mogą być językowe. Stąd wniosek, iż dziecko niemó-
wiące, używające systemu AAC, posługuje się de facto językiem.

Na system językowy AAC (wielokanałowy/wielomodalny) składa- 
ją się:

	 •	 język mówiony w postaci głośnego i wyraźnego mówienia, naj-
częściej używany wyłącznie przez nauczyciela, rodzica;

	 •	 język manualny – znaki o tej samej treści, co mowa, i przekazy-
wane równolegle z nią, na przykład gesty MAKATON;

	 •	 elementy prozodyczne wypowiedzi – reakcje fizjologiczne i afek-
tywne;

	 •	 język graficzny – fundament systemu językowego AAC oparty 
na wybranych znakach: przestrzenno-dotykowych, graficznych, 
których dziecko może użyć zamiast mowy. Opisuje ono w formie 
obrazkowej złożoną rzeczywistość, w zależności od rodzaju wy-
branego systemu obrazkowego (piktogramy, PIC, PIS). Na przy-
kład piktogramy posiadają następujące cechy: prostotę formy 
graficznej, jednoznaczność przedstawionych treści, pojemność 
kategorii, określony poziom stylizacji (zasada wierności lub abs-
trakcyjności), przewagę ikoniczności nad arbitralnością, duży 
kontrast czarno-biały, ułatwiający percepcję23 .

U dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych nie wszystkie 
układy sensoryczne działają prawidłowo lub pojawiają się trudności 
w integrowaniu bodźców zmysłowych, co uniemożliwia komplet-
ne i skuteczne odbieranie i wysyłanie informacji: należy komunikat 

23 Zob. M. Podeszewska-Mateńko, Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna,  
w: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dz. cyt., s. 373.



88 Aneta Kochanowicz

słowny wzmacniać spojrzeniem, gestem wskazywania miejsc lub 
osób, pokazywaniem znaku manualnego lub graficznego24. Nie można 
w żadnym wypadku odmówić dziecku niemówiącemu prawa do po-
sługiwania się językiem, którego używanie daje mu poczucie samowy-
starczalności oraz własnej wartości, dzięki możliwości autoekspresji.

Zwrot lingwistyczny we współczesnej humanistyce

Skoro językowi przyznaje się współcześnie zasadnicze miejsce 
w konstruowaniu rzeczywistości, to trzeba wspomnieć o tak zwa-
nym zwrocie lingwistycznym. W kontekście naszych rozważań płynie 
z niego wyraźny postulat umożliwienia dzieciom niemówiącym zaspo-
kojenia ich potrzeb edukacyjnych, w szczególności chęci komunikowa-
nia się.

Można wskazać na różne tradycje filozoficzne: dla strukturalistów 
i poststrukturalistów będzie to językoznawstwo de Saussure’a (Lévi-
Strauss, Derrida, Foucault); dla przedstawicieli filozofii analitycznej 
późny Wittgenstein (Searle, Winch); dla filozofów analitycznych spod 
znaku neopozytywizmu będzie to Frage czy wczesny Wittgenstein 
(Carnap, Schlick), w filozofii niemieckiej podkreśla się wkład takich 
filozofów jak Hamann, Herder czy Humboldt (nurt hermeneutyczny – 
Heidegger, Gadamer) albo Bühler i Frege (Habermas, Apel).

Dwadzieścia pięć wieków temu grecki filozof Arystoteles rozpoczął 
jedno ze swoich głównych dzieł na temat języka w następujący sposób: 
„słowa mówione są symbolami doświadczenia umysłowego, a słowa 
pisane są symbolami słów mówionych”25. „Kryterium to zakłada – jak 
wyjaśnia współczesny językoznawca Osgood – że aby coś było języ-
kiem, musi funkcjonować tak, by symbolizować coś nie-koniecznie-tu 
i nie-koniecznie-teraz”26. Cechą symboli ważną dla rozumienia języka 
jest ich arbitralność. Znaczy to, że nie ma związku koniecznego między 

24 Zob. A. Smyczek, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komu-
nikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami 
w porozumiewaniu się, dz. cyt., s. 78.

25 Arystoteles, Hermeneutyka. Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 1990, s. 69.
26 C.E. Osgood, What is Language?, w: The Signifiying Animal, red. I. Rauch, G.F. Carr, 

Bloominton 1980, s. 12.
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słowem a rzeczą, którą ono symbolizuje. Analizę tego mechanizmu za-
wiera klasyczna praca opublikowana w 1923 roku. Jej autorzy – Ogden 
i Richards – przedstawili go graficznie w słynnym trójkącie znacze-
niowym. Trójkąt Ogdena i Richardsa ma za zadanie zilustrować, w ja-
kiej relacji pozostają słowa, zarówno do myśli, jak i do rzeczy. Związek  
słowo–myśl jest bezpośredni, dlatego połączenie między nimi jest cią-
głe. Związek między myślą a rzeczą jest również mniej lub bardziej 
bezpośredni. Związek słowo–rzecz jest natomiast arbitralny – różne 
układy pisanych liter lub mówionych dźwięków mogą być używane 
w odniesieniu do tej samej rzeczy27 .

W literaturze neuropsychologicznej można znaleźć wiele doniesień 
poświęconych złożonej relacji języka i myślenia. łuria i Kaczmarek 
zauważają, że intencja czy zamiar wypowiedzi uruchamia mowę we-
wnętrzną, co prowadzi z kolei do sformułowania struktury głębokiej 
i powierzchniowej wypowiedzi przy zaangażowaniu okolicy Wernic-
kiego i Broca, a następnie do realizacji wypowiedzi za pomocą narządu 
mowy lub innych efektorów (np. ręki w przypadku tekstu pisemnego 
czy sygnalizowanego)28 .

W europejskiej szkole językoznawczej przyjęło się za Saussure’em 
określać język jako system znaków służących do przekazywania myśli, 
to znaczy do porozumiewania się między sobą członków danej wspól-
noty komunikacyjnej. Autor wyodrębnił langue (system językowy) 
i parole (mówienie). Z kolei polski językoznawca F. Grucza wskazuje, 
że tego typu rozdzielające podejście prowadzi do ujmowania języka ja-
ko samoistnego bytu, który jako żywy organizm jest w stanie kierować 
naszym zachowaniem. Do koncepcji Saussure’a nawiązuje N. Chomsky, 
który twierdzi, że fundamentalny system gramatyczny umożliwiający 
uczenie się języka jest wrodzoną cechą ludzi i specyfiką naszego ga-
tunku (gramatyka uniwersalna a akwizycja języka przez dzieci).

L. Rasiński, szukając odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe sche-
matyczne, rzetelne i przejrzyste opisanie zwrotu językowego (lingwi-
stycznego) za pomocą jednego modelu teoretycznego, podjął się pró-
by zebrania najważniejszych tekstów badających szeroko pojęty język. 

27 Zob. J. Stewart, C. Logan, Komunikowanie się werbalne, w: Mosty zamiast murów. 
Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005, s. 83.

28 Zob. M. Pąchalska, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu . Procesy komunika-
cyjne i powrót do społeczeństwa, t. II, Warszawa 2007, s. 75.
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Zainspirowany książką wybitnego brytyjskiego językoznawcy i filozo-
fa języka R. Harissa Language, Sassure and Wittgenstein, wybrał w ra-
mach jednej publikacji takie teksty, które mimo iż pochodzą z różnych 
tradycji filozoficznych i lingwistycznych, opisują język jako klucz do 
zrozumienia rzeczywistości29 .

Wspomniany Hariss pisze w swoich rozważaniach następująco: 
„Językowi nie przypisuje się już drugorzędnego znaczenia w naszym 
pojmowaniu świata, w którym żyjemy, ale zajmuje on miejsce zasad-
nicze. Słowa nie są już zwykłymi głosowymi etykietami ani komuni-
kacyjnymi dodatkami nakładanymi na uprzednio istniejący porządek 
rzeczy. Są kolektywnymi wytworami społecznej interakcji, podstawo-
wymi narzędziami, za pomocą których istoty ludzkie tworzą i artyku-
łują świat”30 .

Pogłębiona refleksja nad zjawiskiem zwrotu lingwistycznego każe 
pojmować język jako aktywny czynnik kształtujący rzeczywistość, 
a nie jako bierne odzwierciedlenie myśli czy rzeczy. Przedstawio-
ne nowe filozoficzne ujęcie języka zrywa z wizją języka – ciążącą na 
filozofii właściwie jeszcze od antyku – wizją, w której mieszają się z so-
bą wątki platońskie, wizją, według której każda rzecz ma swoją nazwę 
odzwierciedlającą istotę tej rzeczy, a nazwa nie zależy od konwencji 
językowej, ale łączy ją z rzeczą pewien wewnętrzny stosunek, co po-
zwala jej być jedną i taką samą dla wszystkich ludzi31. Taka koncepcja 
jest określana jako „nomenklaturystyczna” lub jako „reprezentacjo-
nizm”, ponieważ w trójcy znak–idea–rzecz znak zastępuje albo ideę, 
albo rzecz – dla celów komunikacyjnych. Innymi słowy, świat słów, 
język nie ma własnego, niezależnego istnienia, ale żywi się realnymi 
bytami myślowymi czy zmysłowymi, będąc w gruncie rzeczy ich pod-
rzędnym substytutem. Za zwrot w myśleniu o języku są odpowiedzial-
ni de Sassure i Wittgenstein, którzy rozpoczynają swe najważniejsze 
dzieła właśnie od krytyki „nomenklaturystycznej” koncepcji. Wittgen-
stein stwierdza, przeciwstawiając się teorii „obrazkowej”, że: „rozu-
mieć zdanie znaczy rozumieć pewien język (…) a znaczenie znaku jest 

29 Zob. L. Rasiński, „Reguły” i „gry” świata, dz. cyt., s. 7.
30 R . Harris, Language, Saussure and Wittegenstein. How to Play Games with Words, 

London-New York 1988, s. IX. Cyt. za: L. Rasiński, „Reguły” i „gry” świata społecznego, 
dz. cyt.

31 Zob. L. Rasiński, „Reguły” i „gry” świata, dz. cyt., s. 9.
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sposobem jego użycia w języku”32. Metafora gry, o której pisze Hariss, 
jest według Rasińskiego najistotniejszym miejscem zbieżności pomię-
dzy pomysłami teoretycznymi Wittgensteina i de Saussure’a. Słowo, 
znak, nabiera sensu tylko jako element gry językowej, zaś znaczenie 
każdego elementu języka zależy od całości reguł i znaków w języku. 
Autorzy obu koncepcji porównują posługiwanie się językiem z grą 
w szachy. Gra jest pewną konwencją, zespołem reguł nadających zna-
czenie swym elementom, przyjętych w ramach interakcji społecznej. 
Użytkownik języka jest jak gracz w szachy: nie może sam sobie zmie-
niać reguł czy ustalać nowych, on je akceptuje. Reguły można stosować 
właściwie lub niewłaściwie, tak jak właściwie lub niewłaściwie można 
używać jakiegoś słowa.

W sprawozdaniu z Konferencji Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC w Montrealu 
w 2008 roku A. Smyczek zanotowała, że pragmatyka komunikacyjna 
jest obecnie kluczem do budowania pomocy do porozumiewania się. 
Aktualne programy wspomagania rozwoju języka opierają się na tezie, 
że człowiek uczy się go w interakcji. Dodatkowo pogłębiona wiedza 
o funkcjach komunikatów pozwala stosować nieco inne niż dotąd za-
sady organizowania nauki języka oraz słownictwa w osobistych po-
mocach do komunikacji, zarówno prostych, jak i elektronicznych. We-
dług doniesień z badań, wypowiedzi użytkowników rozpoczynają się 
od nadania komunikatom funkcji, po czym następuje sprecyzowanie, 
czego dany akt mowy dotyczy.

Postulat nadania statusu języka wspomagającym
i alternatywnym sposobom porozumiewania się

Od 1 kwietnia 2012 roku język migowy jest prawnie obowiązują-
cym językiem urzędowym na terenie Polski. Oznacza to, że wszystkie 
instytucje publiczne powinny być w stanie porozumieć się w tym języku 
z osobami głuchoniemymi lub stworzyć tym osobom warunki do komu-
nikowania się (Dz.U. 2011 Nr 209, poz. 1243, Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

32 Tamże, s. 10.



92 Aneta Kochanowicz

Pozytywne aspekty takiego rozwiązania – nadania statusu języka –  
są widoczne natychmiast (dostęp do usług, świadczeń, dofinansowa-
nia), więc gdyby stworzyć podobne rozwiązanie dla dzieci niemówią-
cych, to osoba uprawniona miałaby prawo do swobodnego korzysta-
nia z wybranej przez siebie formy komunikowania się według art. 4. 
wspomnianej ustawy. Dla dzieci niemówiących wybraną formą mo-
głyby być wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, 
czyli dzieci te stawałyby się użytkownikami AAC.

Gdy uwzględni się najważniejsze korzyści wynikające dla dziecka 
niemówiącego z wprowadzenia i stosowania AAC, wówczas mój po-
stulat wydaje się oczywisty:

	 •	 AAC redukuje frustrację i problemy z zachowaniem dziecka, bę-
dące następstwem bycia niezrozumianym, niesłuchanym, nie-
ważnym.

	 •	 System ten stosowany odpowiednio wcześnie zapobiega wy-
uczonej bezradności i pomaga kształtować aktywne, twórcze 
dziecko .

	 •	 Wzmacnia poczucie sprawstwa, pozwala wywoływać zmiany 
w otoczeniu, co wpływa na motywację do uczenia się; dziecko 
może pytać i zdobywać wiedzę o świecie; wyrażać swe prośby 
i życzenia, jest coraz bardziej autonomiczne, dokonuje wybo-
rów; upomina się o rzeczy.

	 •	 System AAC jest sposobem nauki rozumienia języka dla dzieci 
o zakłóconym przetwarzaniu słuchowym.

	 •	 Pozwala uczynić język widocznym, szczególnie dla dzieci ze 
spektrum autyzmu.

	 •	 Pozwala uczynić język konkretnym i używać wielokanałowego 
przekazu, co ma szczególne znaczenie dla dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną.

	 •	 Umożliwia językowe uczestnictwo dzieci w życiu codziennym 
i kontaktach z najbliższymi; dziecko jest rozumiane nie tylko 
przez najbliższych, jest lepiej postrzegane przez innych: rozu-
mie i wyraża własne myśli.

	 •	 AAC jest doskonałym środkiem wspomagania rozwoju mowy 
czynnej dla tych dzieci, u których możliwości artykulacyjne po-
zwolą na rozwój mowy w późniejszym okresie.
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	 •	 System AAC wspiera proces nauki czytania i pisania.
	 •	 Wprowadza dziecko w świat książki według zasad „modelu 

uczestnictwa”.
	 •	 Daje szansę treningu językowego oraz przekazu pojęć i wartości.
	 •	 Osobowość dziecka rozwija się zdrowiej i pełniej w wyniku inte-

rakcji z innymi ludźmi.
	 •	 AAC rozwija ekspresję językową dziecka, umiejętności konwer-

sacyjne (dziecko inicjuje rozmowę, podtrzymuje ją, zmienia te-
mat, komentuje, zadaje pytania).

W niedawnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
(z dnia 18 kwietnia 2008 roku zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych) obliguje się 
szkoły podstawowe, w tym również szkoły specjalne, do zwiększenia 
ilości godzin nauczania języka obcego. Tymczasem rezultaty takiego 
nauczania w odniesieniu do uczniów niemówiących wydają się – mó-
wiąc łagodnie – wątpliwe. Gdyby uznać AAC za język, mógłby on od-
grywać rolę owego języka obcego, wymienianego w rozporządzeniu, 
a tym samym podnieść znacząco poziom komunikowania się uczniów 
niemówiących dzięki godzinom w całości przeznaczonym na naukę ko-
munikacji. W tym kontekście podejmowanie działań z zakresu AAC ja-
wi się jako propozycja nowej, konkretnej relacji międzyosobowej, jako 
szczególna forma dialogu interpersonalnego między nauczycielem-te-
rapeutą a dzieckiem niemówiącym. Ten dialog dokonuje się w otwartej 
przestrzeni, współtworzonej przez równoważne podmioty, w której 
nauczyciel-terapeuta definiuje się jako partner, przewodnik człowieka 
z zaburzeniami komunikacyjnymi, na niełatwej drodze przezwycięża-
nia utrudnień rozwojowych. Dzieci posługujące się językiem AAC po-
trafią skonstruować zdanie, umieją posługiwać się językiem stosownie 
do sytuacji, wiedzą, jak i kiedy opowiedzieć historię, jak zmieniać się 
rolami mówcy lub słuchacza w konwersacji, są kompetentnymi roz-
mówcami, lecz należy pamiętać, że podejście AAC przyjmuje perspek-
tywę rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka od zachowania 
spontanicznego przez zachowania intencjonalne, wreszcie do ujaw-
nienia się komunikacji intencjonalnej i symbolicznej33 .

33 Zob. A. Smyczek, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komu-
nikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami 
w porozumiewaniu się, dz. cyt., s. 78.
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Odkrycie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumie-
wania się, a także nadanie im statusu języka, przyczyniłoby się do pod-
niesienia jakości życia codziennego dziecka, do zmniejszenia poczucia 
niepełnosprawności. Dziecko – użytkownik AAC posługuje się de facto 
językiem, mimo że nie mówi. Ekspresyjne umiejętności językowe, któ-
re nabywa dziecko, mają dla niego niebywałe znaczenie: umożliwiają 
i ułatwiają udział we wszelkich aktywnościach społecznych34. Wpro-
wadzenie AAC nie oznacza zaniedbania wspomagania rozwoju mowy, 
we wszystkich działaniach dorosłego wobec dziecka niemówiącego 
mowa jest wciąż obecna, a jeśli to możliwe – wywoływana35 .

Warto przy tym zwrócić uwagę, że nawet zawód logopedy w kra-
jach angielskojęzycznych jest określany mianem terapeuty mowy i ję-
zyka: w Wielkiej Brytanii, Irlandii jako speech and language therapy, 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, we Włoszech i na Malcie jako 
speech and language pathology, czyli w samym nazewnictwie jest uwi-
docznione rozróżnienie między mową a językiem. W przypadku dzieci 
niemówiących (gdy artykułowanie dźwięków nie jest możliwe) logo-
peda, czyli terapeuta mowy i języka, zapewnia dostęp do komunikacji 
symbolicznej, dostęp do języka w postaci wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się.
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Dwujęzyczność niesłyszących 
a bilingwalne konteksty procesów edukacyjnych

Summary

Bilingualism is the subject of study in many different scientific disciplines. 
However, there is no one universal strategy of achieving functional bilingualism. 
The degree of the competence is revealed in such linguistic skills as speaking, 
reading, writing, text comprehension and composition. 

The observation of methods of teaching hard of hearing children and 
adolescents in Poland, as well as the evaluation of school results leads to  
a conclusion that the level of mastering visual gesture and phonic language 
is very low. The assumption that every hard of hearing person can become 
bilingual is wrong .

Wprowadzenie

Obecne tendencje kształtowania umiejętności społecznych, w re-
lacji komunikacyjnej dziecko – dorosły, skierowane na kompleksowe 
ujmowanie poszczególnych produktów ludzkiego działania, otwierają 
nowe perspektywy także przed badaniem z zakresu bilingwizmu.

Zainteresowanie dwujęzycznością jest przedmiotem badań przed-
stawicieli różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza psycholingwisty-
ki, etnolingwistyki, glottodydaktyki. Zajmuje też ważne miejsce w ba-
daniu języka środowisk emigracyjnych.

Spośród definicji bilingwizmu do najlepiej znanych należą opisy  
K. Weinreicha1, według którego jest to praktyka używania na prze-
mian przez jedną osobę (grupę społeczną) dwu języków. Stopień 

1 Cyt. za: E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwuję-
zyczności, Kraków 2003.
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bilingwizmu ujawnia się w takich sprawnościach językowych, jak: mó-
wienie, czytanie, pisanie, rozumienie i tworzenie tekstu. Bilingwizm 
może mieć charakter indywidualny i grupowy. 

W pracach na temat dwujęzyczności wiele miejsca poświęca się ba-
daniu czynników, które mają wpływ na efekty przyswajania drugie-
go języka przez dziecko. Wśród podstawowych strategii stosowanych 
przez dorosłych, aby dziecko opanowało drugi język, wymienia się 
strategię osoby, miejsca, czasu oraz strategię przemienności2 . 

Strategia osoby polega na tym, iż jedna osoba (najczęściej matka) 
mówi do dziecka w jednym języku (L 1), druga osoba komunikuje się 
z dzieckiem w innym języku (L 2).

Strategia miejsca wiąże się ze środowiskiem, w którym przebywa 
dziecko. Na przykład w domu porozumiewa się w jednym języku (naj-
częściej L 1), zaś w przedszkolu lub szkole w języku drugim (L 2).

Strategia czasu zachodzi wtedy, kiedy w pewnych porach dnia lub 
dniach wyznaczonych przez opiekunów obowiązuje komunikacja 
w jednym języku, zaś w innych godzinach lub dniach jest wymagane 
posługiwanie się drugim językiem.

Strategia przemienna jest podobna do strategii czasu, jednakże 
okres posługiwania się określonym językiem jest znacznie wydłużony, 
na przykład miesiąc lub rok, w którym obowiązuje posługiwanie się 
jednym językiem.

Badania nad dwujęzycznością wykazały, że małe dzieci z dużą  
łatwością opanowują różne języki i stosują je odpowiednio do osób 
oraz do miejsca. Bilingwizm odnoszono często do uczniów z języko-
wych grup mniejszościowych (np. w krajach anglojęzycznych). Anali-
zując sposoby przyswajania dwu języków, wyodrębniono w systemach 
bilingwalnych dwa mechanizmy: submersję i immersję3 . 

Submersja oznacza wchłonięcie; L 2 wchłania L 1. Z submersją ma-
my do czynienia wówczas, gdy dziecko dopiero w placówce oświato-
wej uczy się drugiego języka. 

Immersja oznacza zanurzenie. Dziecko posługujące się L 1 ma kon-
takt z L 2. Aby zanurzenie nie doprowadziło do submersji, musi spełniać 
kilka warunków. F. Genesee4 zebrał je w następujące stwierdzenia:

2 Zob. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.
3 Zob. tamże.
4 F. Genesee, cyt. za: I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, dz. cyt.
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 – dziecko wynosi z domu znajomość L 1, który jest językiem więk-
szości i ma prestiż społeczny;

 – nauczyciele i szkoła podtrzymują ten prestiż;
 – dziecko ceni swój L 1;
 – dziecko, szkoła i rodzice są zainteresowani nabyciem umiejętno-

ści dziecka w L 2.
Badacze dwujęzyczności zauważają, że bilingwizm przynosi pozy-

tywne oraz negatywne skutki. Współczesna polityka edukacyjna pro-
ponuje najpierw uczenie dzieci w ich rodzinnym języku i stopniowe 
przechodzenie do osiągania sprawności w L 2. Aby nie zaistniała sub-
mersja (dwujęzyczność zubożająca), dziecko najpierw winno się uczyć 
rozumieć i mówić, a potem czytać i pisać w swoim rodzimym języku.

Języki migowe – ich ogólne właściwości

Warto przypomnieć, że język, jako narzędzie komunikacji gatunku 
ludzkiego, jest wykorzystywany od około 50 000 lat.

Wyniki prac R. Browna i P. Libermana5 wskazują na pozadźwięko-
wą genezę języka ludzi. Zdaniem R. Browna, pierwsze znaki komuni-
kowane przez praprzodków człowieka były gestami wykonywanymi 
przy użyciu rąk uwolnionych od funkcji lokomocyjnej dzięki wypro-
stowanej postawie. Wydawane przy okazji dźwięki sygnalizowały róż-
ne emocje. P. Liberman, analizując skamienieliny czaszek australopite-
ków, stwierdził, że ich krtanie mogły produkować tylko kilka opozycji 
samogłoskowo-spółgłoskowych, ale nie była to jeszcze specjalizacja, 
jaką osiąga aparat głosowy człowieka.

Argumenty przedstawione przez R. Browna starają się dowodzić, że 
znaki komunikacyjne współczesnych języków naturalnych są arbitralne 
i mają u podłoża znaki ikoniczne i gestowe, a nie dźwiękowe. Potwier-
dzeniem tej tezy, iż znaki, jakie tworzył człowiek u początków swej kul-
tury, miały charakter ikoniczny, są następujące fakty: malowidła ścien-
ne, pisma hieroglificzne, różne systemy znaków testowych opracowane 

5 R. Brown i P. Liberman, cyt. za: I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji,  
dz. cyt.
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na przykład przez australijskich Aborygenów lub Indian Ameryki Pół-
nocnej oraz współczesne języki migowe osób niesłyszących. 

Szacuje się, iż na świecie jest obecnie w użyciu ponad 6000 języków 
fonicznych oraz kilkaset języków migowych6 . 

Badania nad językami migowymi (szczególnie angielskim, nie-
mieckim, francuskim, duńskim, włoskim) są wykorzystywane do for-
mułowania wniosków ogólnojęzykowych, odnoszących się zwłasz-
cza do ewolucji języka. Od kilkunastu lat w Polsce, pod kierunkiem  
M. Świdzińskiego7, są prowadzone badania dotyczące Polskiego Języka 
Migowego (PJM), który jest językiem rodzimym dzieci rodziców nie-
słyszących. Głusi bywają traktowani jako mniejszość językowa mająca 
swój własny język – wizualno-przestrzenny, nie foniczny. Mowa ludzi 
słyszących jest dla niesłyszących językiem obcym (L 2).

W naszym kraju znane są też języki migane będące odmianami  
wizualno-przestrzennymi języków fonicznych. Od kilku dziesięcioleci 
funkcjonuje System Językowo-Migowy (SJM) B. Szczepankowskiego8 
wykorzystywany w szkołach dla dzieci niesłyszących.

Znak migowy (mig) jest kombinacją przestrzennego ułożenia ra-
mion, rąk i palców oraz wykonywanego nimi ruchu o określonym 
kierunku, ustalonej prędkości i wielkości. Specyficzną cechą języka 
migowego jest wielość artykulatorów biorących udział w tworzeniu 
informacji. Najważniejszym artykulatorem są ręce, które przekazu-
ją kształty znaków. Istnieją znaki wykonywane jedną ręką oraz zna-
ki dwuręczne. Charakterystyczną cechą wielu znaków migowych jest 
ich ikoniczność polegająca na analogii układu palców i rąk do kształtu 
przedmiotu, który jest desygnatem znaku migowego, lub podobień-
stwo ruchu wykonywanego w trakcie przekazywania znaku do ruchu 
typowego dla czynności, którą mig oznacza. W wielu znakach integral-
nym elementem jest mimika twarzy, czasem pantomimika. Można po-
wiedzieć, że głuchy miga całym ciałem9 . 

6 Zob. A.P. Krysiak, Języki migowe jako języki naturalne . Dane biolingwistyczne, 
„Nowa Audiofonologia”, 1/2012.

7 M. Świdziński, Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM, w: Studia nad 
kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński, T. Gałkowski, 
Warszawa 2003.

8 B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi, Warszawa 1999.
9 Tamże.
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W znakach migowych, zdaniem W. Stokoe’a10, można wyróżnić pięć 
wiązek cech dystynktywnych:
 – układ palców u rąk (ręki),
 – pozycje rąk (ręki),
 – położenie rąk w stosunku do ciała i do siebie,
 – kierunek ruchu,
 – sposób wykonywania ruchu.

Każdy język migowy posiada słownictwo stanowiące migowe zna-
ki ideograficzne, które określają poszczególne słowa, wyrażenia lub 
zwroty. Ich uzupełnieniem są znaki daktylograficzne, na które składa 
się alfabet palcowy, znaki liczebników, a także znaki interpunkcyjne. 

Częsta opinia o agramatyczności języka migowego wynika z prób 
przekładania w sposób dosłowny migów na zdania języka fonicznego.

Języki migowe posiadają specyficzną strukturę gramatyczną o cha-
rakterze pozycyjno-przestrzennym. Zdaniem W. Wundta11, składnią 
języka migowego rządzą trzy zasady:
 – zasada przestrzenna polegająca na odtworzeniu przestrzenne-

go rozmieszczenia przedmiotów;
 – zasada czasowa, według której następstwo czasowe wydarzeń 

jest odtwarzane w mowie migowej przez odpowiednie następ-
stwo znaków migowych;

 – zasada logiczna, która polega na tym, że każdy mig jest wyja-
śniany przez poprzedzający go, a nie przez następujący po nim.

Według W. Wundta, kolejność znaków migowych odpowiadających 
na przykład zdaniu składającemu się z podmiotu, orzeczenia i dopeł-
nienia jest inna; na pierwszym miejscu jest podmiot, na drugim – do-
pełnienie, na trzecim – orzeczenie. Stąd osoba niesłysząca ma trud-
ności w rozumieniu zdania, jeśli jego szyk nie odzwierciedla wiernie 
i bezpośrednio przestrzennego układu przedmiotów nazywanych wy-
razami tego zdania. Język migowy nie zna przypadków, rodzajów, przy-
imków czy afiksów. O zasadniczej treści znaku migowego, na przykład 
o odróżnieniu przedmiotu od czynności czy cechy, decyduje kontekst 
i konsytuacja.

10 W. Stokoe, cyt. za: B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi, dz. cyt.
11 W. Wundt, cyt. za: L. Geppertowa, Źródła trudności w przyswajaniu języka przez 

dzieci głuche, Warszawa 1968.
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Współcześni badacze12 twierdzą, iż język migowy posiada własną 
gramatykę o charakterze wizualno-przestrzennym. Niektóre funkcjo-
nalne właściwości polskiego języka migowego mogą być przykładem 
swoistej „fonologii” znaków manualnych. Przykład można ilustrować 
trzema migami: mama – dolar – podobno (rys. 1):

Rys.1. Fonologia” polskiego języka migowego 

Źródło: P. Tomaszewski, P. Rosik, Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem, 
dz. cyt., s. 113.

Wymienione znaki są usytuowane na wysokości prawego policzka 
w pobliżu kącika ust, a ich ruch jest wykonywany identycznie poprzez 
dwukrotne uderzenie w policzek; znaki te różnicuje tylko zmiana po-
zycji dłoni.

Umiejętności komunikacyjne człowieka – uwagi ogólne

Komunikacja, rozumiana jako porozumiewanie się za pomocą ję-
zyka, występuje zawsze w środowisku społecznym, ponieważ odnosi 
się przynajmniej do dwóch jednostek. Proces komunikacyjny jest dy-
namiczny i złożony. Współdziałanie komunikacyjne opiera się na ist-
nieniu czynników:
 – poznawczych (m.in. percepcja świata, motywacja, dobór środ-

ków językowych);
 – społecznych i kulturowych (normy, wartości, obyczaje);

12 Zob. P. Tomaszewski, P. Rosik, Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem, 
w: Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński,  
T. Gałkowski, Warszawa 2003.
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 – anatomiczno-fizjologicznych (stan aparatu nadawczo-odbior-
czego);

 – osobowościowych (inteligencja, temperament);
 – stanu emocjonalnego (zmienna sytuacja psychiczna partnerów);
 – zewnętrznej sytuacji aktu komunikacji (miejsce, czas, liczba 

uczestników);
 – kompetencji językowo-komunikacyjnych partnerów13 . 

Komunikowanie zawiera transmisję (przekaz intelektualny lub 
uczuciowy) od nadawcy do odbiorcy i składać się może z wielu ko-
munikatów: werbalnego, niewerbalnego, bezpośredniego lub pośred-
niego. Komunikowanie się polega na wymianie myśli, informacji oraz 
znaczeń i jest niezbędnym elementem istnienia każdej grupy. Nada-
wanie i odbieranie komunikatów stanowi niezbędny warunek współ-
pracy, przewodzenia i motywowania. Szczególną formą komunikacji 
jest dialog, który zachodzi wówczas, gdy odbiorca staje się nadawcą 
i odwrotnie, gdy następuje czasowa wymiana ról. Kształt wypowiedzi 
zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu.

Pojęciem kompetencji komunikacyjnej można określić „zdolność 
posługiwania się językiem zarówno w sposób skuteczny, jak i dostoso-
wany do sytuacji ze względu na oczekiwania, jakie sobie stawia mówca 
oraz społeczne, konwencjonalne reguły użycia języka”14 .

W zakres kompetencji komunikacyjnej wchodzi nie tylko mniej lub 
bardziej intuicyjna umiejętność nawiązania i podtrzymywania kon-
taktu werbalnego z drugą osobą, lecz także zrozumienie funkcji relacji 
komunikacyjnych oraz wiedza o: strukturze i różnorodnych uwarun-
kowaniach kontaktu, formach transmisji informacji o charakterze nor-
matywno-performatywnym (sprawczym), modelowych strategiach 
i technikach komunikacyjnych oraz typowych zakłóceniach i błędach 
komunikacji .

Zazwyczaj są badane cztery aspekty kompetencji komunikacyjnej:
 – potencjał systemowy (czy i w jakim stopniu coś jest jeszcze nie-

uświadomione);

13 S . Gajda, Lingwistyczne podstawy logopedii, w: Logopedia, red. T. Gałkowski,  
G. Jarzębowska, Opole 1999.

14 G.W. Shugar, M. Smoczyńska, Wprowadzenie, w: Badania nad rozwojem języka 
dziecka, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, Warszawa 1980, s. 455.



104 Alicja Rakowska

 – odpowiedniość (czy i w jakim stopniu coś jest w pewnym kon-
tekście stosowane, skuteczne);

 – występowanie (czy i w jakim stopniu coś jest realizowane);
 – wykonalność (czy i w jakim stopniu coś jest możliwe, przy zało-

żeniu, iż istnieją zewnętrzne warunki realizacji)15 . 
Terminem kompetencja językowa określa się najczęściej sumę 

umiejętności językowych, którą dysponuje na danym etapie nauczania 
uczący się, umożliwiających generowanie zdań uznanych powszechnie 
za poprawne .

Zachowania człowieka, dokonując się jednocześnie w trzech sferach 
rzeczywistości (biologicznej, psychologicznej, społecznej), nadają sens 
zachowaniom jednostek lub grup społecznych, a także zachowaniom 
własnym (bo człowiek potrafi patrzeć na siebie z perspektywy spo-
łecznej) i scalają w jeden wspólny układ istotne komponenty wymie-
nionych sfer. Można więc na podstawie zachowań uzyskać wiedzę o:
 – psychicznych, fizycznych i społecznych stanach nadawcy: na 

przykład zdenerwowanie można odczytać z intensywności ru-
chów, podniecenie emocjonalne – z wyrazu mimicznego twarzy 
i tembru głosu, pochodzenie społeczne ze sposobów użyć języ-
ka. Są to stany uzewnętrzniające się w zachowaniach osób mó-
wiących poza ich wolą;

 – informacje o stanach i intencjach. Procedura ta polega na odczy-
tywaniu stanów psychicznych nadawcy na tle sytuacji fizycznej 
i społecznej i odkrywaniu sygnalizowanych przez określone za-
chowanie chceń: można przyjąć własną postawę wobec nadaw-
cy, identyfikować się z jego postawą, odrzucić ją lub zachować 
obojętność16 . 

Odbiorca jest stałym komponentem interakcji. To jemu właściwe 
możliwości fizyczne i psychiczne oraz ranga społeczna narzucają prze-
bieg interakcji: rodzaj obranego kodu, utarty lub zindywidualizowany 
tok rozmowy. 

Bezpośredniość kontaktu wymaga od rozmówców natychmiasto-
wej reakcji. Zarówno nadawca, jak i odbiorca budują swoje komuni-
katy bez uprzedniego przygotowania. Odniesienie się do „tu i teraz” 

15 D. Hymes, cyt. za: S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
16 S . Grabias, Język w zachowaniach społecznych, dz. cyt.
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zdarzenia komunikacyjnego oraz odwołanie się do wiedzy i doświad-
czeń życiowych partnerów interakcji decyduje o mniejszej staranności 
wypowiedzi.

W obszarze badań nad formami komunikacji międzyosobowej wy-
różnia się następujące rodzaje wypowiedzi:
 – werbalna (ustna i pisemna), która jest związana z umiejętno-

ścią doboru słownictwa, prawidłowym gramatycznie formuło-
waniem zdań, mówieniem wystarczająco głośnym i wyraźnym, 
logiczną poprawnością argumentacji;

 – niewerbalna: kontakt wzrokowy, transmisja kinetyczna (gesty-
kulacja, ruchy głowy, rąk, nóg, ciała), ekspresje mimiczne, kon-
takt dotykowy, który jest ewolucyjnie silnym sygnałem przeka-
zu komunikacyjnego;

 – parajęzykowy przekaz dźwiękowy: niezdaniowe ekspresje emo-
cji (śmiech, okrzyki), westchnienia, przeciąganie samogłosek, 
a także przerwy w mówieniu.

Typowe przeszkody komunikacyjne dzielimy na obiektywne i su-
biektywne.

Do przyczyn obiektywnych zalicza się niewystarczające kompeten-
cje, w tym wiedzę o komunikacji, a także kulturowe i społeczne róż-
nice (językowych) obrazów świata między uczestnikami procesów 
komunikacyjnych. 

Przyczyny subiektywne to: brak rozumienia przez odbiorcę komu-
nikatów werbalnych i niewerbalnych, różnice kulturowo-społeczne, 
niechęć do wypowiadania się, milczenie. 

Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej – jego socjalizacja, 
jest niezbędnym komponentem procesu zdobywania umiejętności ję-
zykowych. Jednostka musi dysponować pełnią możliwości biologicz-
nych i psychicznych. Zaburzenia funkcjonowania którejkolwiek z tych 
sfer przekładają się na różnego rodzaju trudności, które powodują: 
niemożność opanowania języka (np. w niepełnosprawności intelektu-
alnej, głuchocie), niemożność jego realizacji (np. w porażeniach mó-
zgowych) bądź prowadzą do rozpadu języka, jeśli człowiek zdołał go 
wcześniej opanować, na przykład w afazji, chorobie Alzheimera17 . 

17 Zob. tamże.
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Rozmowa jest najswobodniejszym, najbardziej podstawowym 
sposobem komunikowania się ludzi w rodzinie, szkole, środowisku 
zawodowym i społecznym, w którym dwoje lub więcej uczestników 
swobodnie wymienia się rolą nadawcy i odbiorcy. Jest zarazem jedną 
z najbardziej niedookreślonych pojęciowo sytuacji komunikacyjnych 
człowieka. Wydaje się, że rozmawianie, prowadzenie konwersacji jest 
czynnością banalną, zachowaniem oczywistym. Tymczasem bliższa 
analiza wskazuje na coś całkiem przeciwnego. Uczestniczenie w roz-
mawianiu wymaga aktywizacji niemal wszystkich procesów psychicz-
nych, wrażliwości na wymagania sytuacji interpersonalnej, a także 
sprawnego wykorzystania aparatu emisji i odbioru sygnałów – aktów 
komunikowania. Rozmowa angażuje więc biologiczne, psychologiczne 
i społeczne mechanizmy kształtowania zachowania człowieka18 . 

Rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka 
z uszkodzonym słuchem

Nabywanie umiejętności komunikacyjnych, w tym językowych, 
przez każde dziecko jest procesem uczenia się, jak skutecznie porozu-
miewać się z osobami, które się nim opiekują. W procesie tym dziecko 
nabywa kompetencji dialogowej w interakcjach społecznych za pomo-
cą środków pozajęzykowych i językowych. 

Dwujęzyczność dziecka niesłyszącego można uzależniać od trzech 
kryteriów:
 – kryterium rodziny,
 – kryterium indywidualnych predyspozycji,
 – kryterium rodzaju edukacji.

Rozpatrując uwarunkowania dotyczące rodziny dziecka niesłyszące-
go, należałoby uwzględnić szczególny wpływ następujących sytuacji:
 – rodzice słyszący, niesłyszący;
 – rodzice wykształceni, niewykształceni;
 – mieszkańcy miasta, miasteczka, wsi;
 – rodzina zamożna, biedna;
 – rodzice akceptujący dziecko, wstydzący się dziecka.

18 Zob. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
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Przyjmuje się, że około 90% dzieci niesłyszących rodzi się w rodzi-
nie słyszącej. Dla rodziców informacja o braku lub ciężkim uszkodzeniu 
słuchu dziecka wiąże się często z przekonaniem o braku możliwości 
komunikacji językowej i braku zdolności dziecka do mówienia. Porozu-
miewają się z dzieckiem, wykorzystując dotyk, mimikę i gestykulację. 

Kiedy rodzice są osobami niesłyszącymi, dziecko – tak słyszące, jak 
i niesłyszące przejmuje w porozumiewaniu się znaki języka migowego 
oparte na kanale wizualno-przestrzennym. PJM jest więc pierwszym 
językiem dziecka. Niemowlę słyszące głuchych rodziców zazwyczaj 
bezproblemowo staje się osobą dwujęzyczną, poznając język foniczny 
poprzez kontakty ze słyszącymi.

Rezultaty badań nad interakcjami słyszących matek z głuchymi 
dziećmi sugerują, że nie należy pytać o to, który język jest lepszy dla 
dziecka: migowy, manualny i wizualny – czy foniczny, dźwiękowo-słu-
chowy – lecz o to, co sprzyjać będzie takim właściwościom interak-
cji matka – dziecko, by możliwy okazał się rozwój dowolnego języka 
o wysokim poziomie kompetencji19 . 

Kryterium indywidualnych predyspozycji dziecka jest uwarunko-
wane szeregiem rozmaitych czynników, wśród których najważniejszy-
mi wydają się:
 – stopień i czas utraty słuchu,
 – poziom rozwoju somatycznego i aktywności ruchowej,
 – poziom rozwoju procesów poznawczych,
 – poziom rozwoju emocjonalnego,
 – poziom rozwoju społecznego.

Aby pomóc dziecku w rozwoju zwłaszcza procesów poznawczych, 
rodzice w różny sposób mogą zaspokajać jego potrzeby. Warto przy-
pomnieć poglądy D. Lewisa20, który po wieloletniej pracy z dziećmi 
uzdolnionymi ustalił istotne właściwości dziecka przy realizowaniu 
jego potencjału umysłowego. Dorosły musi wiedzieć, że:
 – dziecko powinno rozwinąć zdolność bystrej obserwacji i chęć 

odkrywania nowych rzeczy;

19 Zob. J. Kobosko, Wybór języka dla dziecka głuchego – język foniczny i/lub język 
migowy, w: Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. B. Antoszew-
ska, C. Kosakowski, Toruń 2011.

20 D. Lewis, (1988) cyt. za: M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu 
świata, Warszawa 1992.
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 – dziecko potrzebuje dobrze rozwiniętej pamięci;
 – dziecko jest zainteresowane wyjaśnianiem zdarzeń;
 – dziecko odczuwa silną potrzebę sprawdzania, jakimi rzeczy są;
 – dziecko wykazuje zainteresowanie tworzeniem i odkrywaniem;
 – dziecko potrzebuje koncentrować się na swoich zajęciach;
 – dziecko wykazuje zainteresowanie rozwiązywaniem nowych 

problemów;
 – dziecko znajduje indywidualny sposób myślenia i działania.

D. Lewis uważa, że wszystkie dzieci posiadają twórcze podejście do 
życia, jednakże tylko jedno na dziesięcioro jest wychowywane w at-
mosferze sprzyjającej maksymalnemu rozwojowi jego zdolności.

Możliwości stymulowania rozwoju procesów poznawczych dziec-
ka głuchego są znacznie trudniejsze, a potrzeby wydają się większe. 
Dość często porównuje się dziecko głuche ze słyszącym rówieśnikiem; 
przyjęcie takiej analogii bywa zawodne. Dziecko głuche, tak jak każde 
dziecko, potrzebuje, by się nim zajmowano i pomagano w rozmaitych 
sytuacjach, zwłaszcza komunikacyjnych. Szczególnie ważny jest dla 
niego kontakt wzrokowy. Wzrok odgrywa znaczącą rolę w interakcji 
matka – dziecko i we wszelkiej komunikacji wielozmysłowej. Dziecko 
częściej rozumie komunikat dzięki temu, co widzi, niż dzięki temu, że 
jest dotykane.

Rodzaj edukacji dziecka zależy od jego opiekunów, którzy swoimi 
wyborami ułatwiają lub utrudniają nabywanie określonych umiejęt-
ności komunikacyjnych. Od osób dorosłych zależy:
 – czas rozpoczęcia działań edukacyjnych;
 – wybór osób edukujących (członek rodziny, psycholog, logopeda, 

pedagog);
 – wybór metody nauczania: oralne (językowe), migowe (manual-

ne);
 – nauczanie indywidualne lub w grupie;
 – motywacja do komunikacji: dobrowolna, wymuszona;
 – status społeczny dziecka: lubiane, nielubiane.

Warunkiem właściwego rozwoju niemowlęcia z głęboko uszkodzo-
nym słuchem jest wczesne poddanie go działaniom komunikacyjnym 
pozwalającym rozumieć informacje przekazywane przez rodziców 
i opiekunów w rozmaity sposób. Słyszący rodzice zachowują się róż-
nie. Jedni mówią do dziecka, oczekując, że patrząc na ich usta, zacznie 
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ono rozumieć wypowiedzi, czytać z ust i artykułować dźwięki mowy. 
Dość rzadko zdarza się, że rodzice podejmują naukę języka migowego. 
Najczęściej oczekują, że specjaliści (logopedzi, psycholodzy, nauczy-
ciele) wyposażą dziecko w umiejętności komunikacyjne.

Tradycyjnie najważniejszą rolę w procesie kształcenia dzieci przy-
pisuje się nauczycielom. Od nich zależą warunki i organizacja działania 
pedagogicznego, wybór treści programowych, metod nauczania, form 
zdobywania przez dziecko wiedzy o świecie oraz nabywania kompe-
tencji komunikacyjnej i językowej. Uczniowie głusi często mają trud-
ności z funkcjonowaniem w określonym środowisku szkolnym (szkoła 
masowa, integracyjna, specjalna). Mają kłopoty ze zrozumieniem po-
leceń i informacji przekazywanych przez nauczycieli, ze skupieniem 
uwagi, z motywacją do przezwyciężania rozmaitych trudności, z wej-
ściem w grupę rówieśniczą i znalezieniem w niej swojego miejsca.

Zagadnienia dotyczące problemów kształcenia polskich dzieci nie-
słyszących oraz procesów poznawania świata bez dźwięków krytycz-
nie przedstawia C. Dziemidowicz21, charakteryzując metody nauczania 
uczniów głuchych w formie siedmiu mitów:

– mit pracy, który popularyzuje przekonanie, że tylko pełna po-
święcenia i cierpliwości praca dziecka i całej rodziny przyniesie suk-
cesy;

– mit mowy ustnej, który upowszechnia przekonanie, że od mowy 
zależy rozwój intelektualny dziecka, a mowa jest jedynym sposobem 
wejścia do normalnego świata ludzi słyszących;

– mit resztek słuchowych, zakładający, że prawie każde dziecko 
głuche posiada takie resztki, które poprzez trening i odpowiednie 
wzmocnienie umożliwią opanowanie języka;

– mit zabawy, który głosi, że dziecko poprzez odpowiednie zabawy 
może poznawać język;

– mit języka migowego, dowodzący, że język migowy jest natu-
ralnym językiem dziecka głuchego (może być tak tylko w przypadku 
dziecka słyszącego niesłyszących rodziców oraz dziecka głuchego głu-
chych rodziców);

– mit wczesnego rozpoczynania rehabilitacji, który zazwyczaj 
jest początkiem serii niepowodzeń;

21 C. Dziemidowicz, Dziecko głuche i język ojczysty, Bydgoszcz 1996, s. 192-194.
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– mit współpracy wielu specjalistów i instytucji; największe osią-
gnięcia uzyskuje bowiem zazwyczaj tylko takie dziecko głuche, które 
miało jednego nauczyciela.

Wybitni znawcy kompetencji językowej i komunikacyjnej niesły-
szących, M. Świdziński i T. Gałkowski, sformułowali dyskusyjne tezy 
odnoszące się do edukacji niesłyszących: „Język foniczny właściwy 
populacji słyszących dominującej na danym obszarze – powiedzmy: 
polski – nie jest i nie może być językiem rodzimym głuchego, teksty 
brzmiące są mu bowiem fizycznie niedostępne. Mowa słyszącej więk-
szości to dla niesłyszących język drugi, obcy; język, którego opano-
wanie – zazwyczaj możliwe – wymaga specjalnych wysiłków: to nie 
ich język! Edukacja głuchych prowadzona w językach fonicznych, ów 
wymóg doktryny oralizmu – taka jest praktyka szkolna w Polsce od 
drugiej połowy XIX wieku do dzisiaj! – jest absurdem”22 .

Dzieci głuche od urodzenia, dzieci z uszkodzonym w różnym stop-
niu słuchem oraz ogłuchłe w pewnym okresie życia, to trzy bardzo 
zróżnicowane grupy. 

Dziecko głuche nie opanuje dobrze języka fonicznego, bowiem 
świat dźwięków jest mu całkowicie obcy.

Dziecko niedosłyszące nie jest całkowicie odcięte od dźwięków 
i jest mu łatwiej odbierać sygnały akustyczne. Mowa dziecka z uszko-
dzonym słuchem może rozwijać się podobnie jak u słyszącego rówie-
śnika, a różnica polega na rozbieżności w czasie nabywania poszcze-
gólnych umiejętności. Wczesne wykrycie i poznanie jakości uszkodzeń, 
dostęp do najnowszych urządzeń oraz intensywna rehabilitacja mogą 
umożliwić nabycie umiejętności językowych na poziomie zbliżonym 
do osoby słyszącej.

Dzieci ogłuchłe, które straciły słuch w czasie swojego życia, mają 
w pamięci świat dźwięków. Rozwijanie ich sprawności językowych 
(mówienia, czytania, pisania) przynosi zazwyczaj znaczące rezultaty.

Można więc twierdzić, że najłatwiej zostać osobą dwujęzyczną 
dziecku, które ogłuchło, trudniej dziecku z uszkodzonym słuchem, 
a najtrudniej głuchemu od urodzenia.

22 M. Świdziński, T. Gałkowski, Wstęp, w: Studia nad kompetencją językową i komu-
nikacyjną niesłyszących, dz. cyt, s. 2-3.
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W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania23 dorosłych 
pacjentów głuchych, hospitalizowanych psychiatrycznie, w których 
dokonano oceny ich kompetencji komunikacyjnych i językowych. Oka-
zało się, że 75% badanych nie posiada biegłości w żadnym języku, ani 
fonicznym, ani migowym (u 28,1% badanych sposób komunikowania 
się był znacząco upośledzony, a słownictwo ograniczone, u 46,9% ko-
munikowanie było funkcjonalne, ale nie biegle, tylko dwie osoby na 64 
badanych uznano za dwujęzyczne). W przekonaniu J. Kobosko24, uzy-
skane wyniki można z dużą ostrożnością odnosić do ogólnej populacji 
osób niesłyszących w innych krajach, także w Polsce.
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Wspomaganie psychomotorycznego rozwoju dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 

Summary

Research shows that motor disabilities can, but do not have to, negatively in-
fluence the development of children and adolescents, and with proper sup-
port development can take the appropriate course. This support means aid-
ing in development. It has various forms and leads to growth in well-being, 
and suppression of negative factors, but also to improvement and elimination 
of irregularities by correction and therapy. As well as by restoration of lost 
well-being by therapy, which helps an individual to independently solve life 
problems according to his/her capabilities. In the case of motor disabilities 
present from birth or early childhood, sessions of developmental support can 
be organized, where methods such as: W. Phelps’ method, H. Kabat’s method, 
V. Vojta’s method, NDT-Bobath method, A. Petö’s method, and G. Doman –  
C. Delecato methods are used. In the case of late childhood age children and 
adolescents with motor disabilities, it is especially important to support 
them in their motor development, social-emotional areas, as well as personal  
development.

Wprowadzenie

Narząd ruchu umożliwia człowiekowi utrzymanie prawidło-
wej postawy ciała, dowolne zmiany pozycji i przemieszczanie się 
w przestrzeni. Za jego pomocą jest możliwe wykonywanie ruchów 
lokomocyjnych i manipulacyjnych. Ruchy te mają ogromne znaczenie 
w funkcjonowaniu człowieka przez całe życie, ale ich szczególna rola 
zaznacza się we wczesnym okresie rozwoju, gdyż stanowią podstawę 
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i zarazem nieodłączny element całokształtu rozwoju dziecka, stąd czę-
sto jest używane określenie „rozwój psychomotoryczny” bądź „rozwój 
psychoruchowy”. W wyjątkowy sposób rolę ruchu w rozwoju dziecka 
podkreśla J. Piaget1, który pierwszy okres rozwoju inteligencji nazwał 
„sensoryczno-motorycznym”. Tym samym autor wiąże rozwój po-
znawczy w nierozerwalny sposób z jednej strony z doświadczeniami 
zbieranymi przez dziecko z otaczającego świata za pomocą wszystkich 
zmysłów, a z drugiej z manipulowaniem przedmiotami i możliwością 
docierania do coraz to nowych obiektów. To ścisłe powiązanie rozwo-
ju ruchowego i intelektualnego w pierwszych latach życia powoduje, 
że każde ograniczenie sprawności ruchowej małego dziecka stwarza 
zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Wspo-
mniane ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się 
w otoczeniu, sięgania po coraz to nowe przedmioty i wielozmysłowe-
go ich poznawania zubaża spostrzeżenia dziecka i wskutek tego spo-
walnia rozwój skomplikowanych czynności umysłowych, takich jak 
tworzenie się wyobrażeń, klasyfikowanie czy uogólnianie. Rzutuje to 
również w pewnym stopniu na rozwój kontaktów społecznych dziec-
ka z innymi ludźmi, gdyż odbywają się one często z wykorzystaniem 
zabawek lub innych przedmiotów. Tak więc ograniczona sprawność 
ruchowa wyraźnie wpływa na nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z osobami dorosłymi, jak również utrudnia bądź uniemożliwia dziec-
ku uczestnictwo w zabawach swoich rówieśników. Zakłóca to mię-
dzy innymi realizację potrzeby aktywności, ruchu, a także potrzeby 
kontaktu emocjonalnego. We wczesnych okresach rozwoju na skutek 
częstych i zwykle długotrwałych pobytów dziecka w ośrodkach lecz-
niczych, rozłąki z rodziną, szczególnie silnej frustracji ulega potrzeba 
bezpieczeństwa. Trudności w jej realizacji wiążą się także z lękiem 
przed bólem, unieruchomieniem, kolejnymi zabiegami operacyjnymi. 
To wszystko stwarza również zagrożenie dla formującej się osobowo-
ści, zwłaszcza jej poznawczo-wartościującego elementu, jakim jest 
samoocena, a w konsekwencji trudności przystosowawcze łączące się 
z zaburzeniem bądź nawet utratą poczucia sensu życia.

Uogólniając, można powiedzieć, że uszkodzenie ciała utrudnia 
osiąganie coraz wyższych form regulacji psychicznej. Należy jednak 

1 J . Piaget, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966.
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podkreślić, że omawiane ograniczenia ruchowe mogą, ale nie muszą 
wywierać negatywnego wpływu na rozwój dzieci i młodzieży, gdyż jak 
wskazują wyniki badań, przy odpowiednim oddziaływaniu przebiega 
on prawidłowo2. Wspomniane oddziaływanie to nic innego jak wspo-
maganie, które M. Kielar-Turska3 określa jako proces intencjonalnych 
oddziaływań człowieka na człowieka (pomoc, zachowanie pomocne, 
wsparcie). Ma ono różne formy i prowadzi do potęgowania dobrostanu 
(poprzez promowanie, stymulowanie), powstrzymywania czynników 
zagrażających (poprzez interwencję, wychowanie, edukację, prewen-
cję, profilaktykę), a także poprawiania, usuwania nieprawidłowości 
(drogą korekcji i terapii) lub przywrócenia utraconego dobrostanu jed-
nostki (w postaci rehabilitacji, rewalidacji), co pozwala jednostce na 
samodzielne i odpowiednie do jej możliwości rozwiązywanie proble-
mów życiowych. Proces ten wiąże się z ingerencją: bądź to w biologicz-
ne funkcjonowanie organizmu (np. kinezyterapia), bądź to w organi-
zację doświadczeń życiowych i psychologiczne mechanizmy sterujące 
postępowaniem człowieka (obraz świata, postawy, motywacja, obraz 
własnej osoby – np. psychoterapia), bądź to w kulturowy system zna-
czeń (system norm i wartości – np. wychowanie). Zatem wspomaga-
nie może dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania człowieka, ale 
może być także adresowane do odmiennych grup osób, a mianowicie 
tych, które dążą do wyższych osiągnięć, osób z zaburzeniami rozwoju, 
a także osób z niepełnosprawnością4. Do tej ostatniej grupy należą 
dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, a więc te, które mają ograniczo-
ną sprawność kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa5 . 

Istnieją zróżnicowane sposoby klasyfikacji dysfunkcji narządu 
ruchu, między innymi ze względu na przyczyny, stopień ogranicze-
nia sprawności, przebieg, wiek pojawienia się niepełnosprawności 

2 B. Szychowiak, Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo, w: Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1995; A. Maciarz, Pedagogika lecz-
nicza i jej przemiany, Warszawa 2001.

3 M. Kielar-Turska, Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspoma-
ganiem rozwoju, w: Wspomaganie rozwoju – psychostymulacja i psychokorekcja, red .  
B. Kaja, t. 5, Bydgoszcz 2003, s. 20. 

4 Wspomaganie rozwoju – psychostymulacja i psychokorekcja, red. B. Kaja, t. 1, 
Bydgoszcz 1997.

5 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rehabilitacja społecz-
na i zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 2000.
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ruchowej6. Dysfunkcje narządu ruchu związane z okresem dzieciń-
stwa i adolescencji posiadają swoją specyfikę i dlatego ich klasyfika-
cja jest nieco odmienna od tego, co spotykamy w okresie dorosłości.  
A. Dziak7 wymienia następujące kategorie wad i chorób narządu ruchu 
u dzieci i młodzieży:

I. Wady i choroby kończyny górnej: między innymi wady wrodzo-
ne kończyny górnej, niedorozwój kości promieniowej, wrodzony zrost 
palców, palce nadliczbowe, porodowe uszkodzenie splotu ramienne-
go, złamania obojczyka, kciuk przeskakujący.

II. Wady i choroby kręgosłupa i tułowia, wady postawy: między 
innymi zespół krótkiej szyi, klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa 
lejkowata (klatka szewska), skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgo-
słupa. 

III. Wady i choroby kończyny dolnej: między innymi dysplazja 
i wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych, jałowa martwica głowy 
kości udowej (choroba Perthesa), młodzieńcze złuszczenie głowy ko-
ści udowej, kolana koślawe, kolana szpotawe i nogi pałąkowate, jałowa 
martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, wrodzony staw rzekomy 
goleni, płaskostopie wrodzone, stopa końsko-szpotawa, chód gołębi, 
zapalenie kaletki maziowej ścięgna piętowego, martwica jałowa głowy 
II kości śródstopia, palce nakładające się.

IV. Wady wrodzone i choroby układowe: między innymi artrogry-
poza (płodowe zbliznowacenie mięśni), postępujące kostnienie mię-
śni (choroba Mnchmeyera), włókniste zwyrodnienie kości, łamliwość 
kości, krzywica kości, młodzieńcze złuszczenie górnej nasady kości 
udowej .

V. Niesprawności narządu ruchu, w chorobach układu nerwowo- 
-mięśniowego: porażenie mózgowe, miopatie.

Powyższa klasyfikacja obejmuje szeroką gamę zaburzeń spraw-
ności motorycznej dzieci i młodzieży, w tym całkowicie odwracalne, 
jak złamania obojczyka; zaburzenia przebiegające z okresową zmien-
nością, jak na przykład postępujące kostnienie mięśni; a także takie, 
które są ustabilizowane i nieodwracalne, jak wrodzony brak kończy-
ny. Omawiane zróżnicowanie implikuje odmienne sposoby leczenia 

6 P . Majewicz, Dysfunkcje narządu ruchu, w: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. 
Perspektywa kliniczna, red. W. Pilecka, Kraków 2011.

7 A. Dziak, Zdrowe dziecko, Kraków 1998.
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i rehabilitacji, ale wywiera również zróżnicowany wpływ na sytuację 
psychospołeczną dziecka, a także jego rodziny. Dla przebiegu rozwoju 
dziecka istotny jest głównie rodzaj i stopień niepełnosprawności, jej 
widoczność, prognoza, przebieg i czas trwania choroby prowadzącej 
do niepełnosprawności, koszty (m.in. koszty cierpienia, opieki do-
mowej, nakładów finansowych), a ponadto znaczącą rolę odgrywają 
czynniki pozachorobowe, takie jak układ więzi emocjonalnych w ro-
dzinie, postępowanie wychowawcze rodziców, a także ich cechy oso-
bowościowe i wzajemne relacje8. Wymienione uwarunkowania roz-
woju dziecka z niepełnosprawnością ruchową wskazują na potrzebę 
różnicowania, indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju, ale 
jednocześnie sugerują, że poza jego obszarem nie powinna się znaleźć 
sfera ruchowa i tym samym poznawcza, obszar emocjonalno-społecz-
ny oraz sfera osobowościowa. Zatem odwołując się do przedstawio-
nego wcześniej sposobu rozumienia „wspomagania” sformułowanego 
przez M. Kielar-Turską9, można powiedzieć, że proces wspomagania 
psychomotorycznego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością rucho-
wą powinien obejmować ingerencję w biologiczne funkcjonowanie 
organizmu, w organizację jego doświadczeń życiowych i psycholo-
giczne mechanizmy sterujące zachowaniem oraz w kulturowy system  
znaczeń.

Wspomaganie psychomotorycznego rozwoju dzieci  
z niepełnosprawnością wrodzoną lub trwającą  

od wczesnego dzieciństwa

W sytuacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, które trwają od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, mogą być organizowane zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. Miejscem ich realizacji może być 
dom rodzinny lub inne miejsce pobytu dziecka, jak również przed-
szkole specjalne i integracyjne lub szkoły podstawowe wspomnianych 

8 W. Pilecka, Choroba przewlekła w życiu i rozwoju dziecka, w: Jak wspomagać 
psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie, red. W. Pilecka, P. Maje-
wicz, A. Zawadzki, Kraków 1999.

9 M. Kielar-Turska, Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspoma-
ganiem rozwoju, dz. cyt.
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typów. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodzi-
ną lub mają postać zajęć grupowych (dwoje–troje dzieci), o ile dziecko 
ukończyło trzeci rok życia. Celem zajęć z zakresu wczesnego wspo-
magania jest stymulowanie rozwoju we wszystkich jego aspektach, 
a więc w zakresie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego 
i społecznego, które powinno być realizowane od chwili wykrycia nie-
pełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole (mak-
symalny wiek dziecka to dziesięć lat). Stosowną opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje poradnia psycholo-
giczno-pedagogiczna. W skład zespołu wczesnego wspomagania roz-
woju wchodzi pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do nie-
pełnosprawności dziecka oraz psycholog i logopeda, ewentualnie inny 
specjalista w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Głównym 
zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnego programu wcze-
snego wspomagania oraz jego realizacja z dzieckiem i rodziną10 .

W toku wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu 
są wykorzystywane najczęściej takie metody usprawniania ruchowe-
go jak: metoda W. Phelpsa, metoda H. Kabata, metoda V. Vojty, metoda 
NDT-Bobath (zwana także metodą K. i B. Bobathów), metoda A. Petö, 
metoda G. Domana – C. Delecato11. Pierwsza z wymienionych metod 
opiera się na specjalnie przygotowanych stołach (tzw. stoły Winthro-
pa Phelpsa), które posiadają wycięte półkola w blacie. Umożliwia to 
dziecku z niepełnosprawnością ruchową podparcie się na przedra-
mionach i utrzymanie prawidłowej pozycji tułowia i głowy. Stoły te 
umożliwiają dzieciom zabawy manipulacyjne. Natomiast druga z wy-
mienionych metod, a więc metoda H. Kabata, nazywana również PNF 
(Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation), ułatwia wykonywanie 
ruchów poprzez rozciąganie i opór. Pozycja wyjściowa jest dobierana 
odpowiednio do możliwości dziecka. Opór początkowo jest niewielki 
i stopniowo dozowany, aby ruchy zawierały rotację i były wykonywane 

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005.
11 Zob. S. Mihilewicz, Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgo-

wym porażeniem dziecięcym (MPD), w: Aktualne problemy wspomagania rozwoju 
dzieci niepełnosprawnych, red. S. Mihilewicz, Kraków 2000; M. Borkowska, Działania 
usprawniające, w: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psy-
choruchowy, red. M. Borkowska, Warszawa 2012; Z. Kułakowska, Ocena stosowanych 
w rehabilitacji metod usprawniania, w: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową, dz. cyt.
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w sposób płynny. Dzięki temu następuje uruchomienie głównych grup 
mięśni, które wywołują aktywność słabszych grup mięśniowych znaj-
dujących się na obwodzie. Z kolei metoda opracowana przez V. Vojtę 
wykorzystuje pełzanie jako czynność obejmującą cały układ ruchu. 
Jest ona przeznaczona dla dzieci najmłodszych i zaleca się jej stosowa-
nie już od pierwszych dni życia. Ogólnie można powiedzieć, że polega 
ona na wyzwalaniu odruchu pełzania przez pobudzenie odpowied-
nich pól w ośrodkowym układzie nerwowym, a także drażnienie ściśle 
określonych punktów ciała. Celem realizacji ćwiczeń za pomocą meto-
dy V. Vojty jest osiągnięcie przez dziecko umiejętności prawidłowego 
pełzania oraz początków raczkowania. Metoda ta jednak budzi kontro-
wersje, gdyż jest wybiórcza (metoda pomija znaczenie mózgu i o.u.n., 
schematy angażują jedynie ośrodki podkorowe), bolesna, a wyzwala-
ne ruchy są sztuczne i niefunkcjonalne. 

Inny charakter od przedstawionego powyżej sposobu usprawnia-
nia małego dziecka ma metoda NDT-Bobath (Neurodevelopmental Tre-
atment-Bobath), która należy do najczęściej stosowanych na świecie, 
gdyż przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują 
kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Metoda ta została oparta 
na neurofizjologicznych wzorcach rozwoju, co ułatwia prowadzenie 
terapii osób z zaburzeniami rozwoju ruchowego. W omawianej me-
todzie stymulację prowadzi się z tak zwanych punktów kluczowych, 
czyli kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa i miednicza. 
Technika wspomagania za głowę ogólnie polega na tym, że terapeuta 
obejmuje dłońmi potylicę i żuchwę dziecka i przemieszcza jego głowę 
w danym kierunku, natomiast ciało podąża za ruchami głowy. Z kolei 
technika wspomagania z użyciem obręczy kończyny górnej jest zwią-
zana z prowadzeniem barków dziecka w zamierzonym kierunku, w ce-
lu dostosowania się głowy i dolnych części ciała do położenia głowy. 
Natomiast trzeci element, czyli technika wspomagania z zastosowa-
niem obręczy kończyny dolnej, polega na tym, że terapeuta obejmuje 
talerze kości biodrowych dziecka lub kończyny dolne i przemieszcza je 
powoli w zamierzonym kierunku. Omawiana metoda jest szczególnie 
przydatna dla niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączona 
w zabiegi pielęgnacyjne, nie powoduje zaburzenia fizjologicznego roz-
kładu dnia dziecka, jak również nie zakłóca podstawowych potrzeb, 
takich jak: ruch, miłość i poczucie bezpieczeństwa. 
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Zbliżony charakter ma metoda A. Petö, która jest formą nauczania 
kierowanego. W zasadzie jest to metoda wspomagania oparta na ho-
listycznych ujęciach rozwoju i rehabilitacji, gdyż uwzględnia zarówno 
usprawnianie lecznicze, jak i psychopedagogiczne, a także społeczne 
aspekty rozwoju, przy czym wyraźnie jest tu podkreślona podmioto-
wość dziecka. Głównym celem tej metody jest przygotowanie dziecka 
do samodzielnego życia, w tym do uczestnictwa w zajęciach szkoły 
ogólnodostępnej. Charakteryzowana metoda polega na pobudzaniu 
psychoruchowego rozwoju w zakresie: kontroli postawy i ruchów 
lokomocyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowo-czuciowo-słucho-
wej, a także funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz rozwoju 
mowy i komunikacji niewerbalnej. Dzieci uczą się w małych grupach 
sześcio-ośmioosobowych utworzonych według kryteriów możliwości 
ruchowych, poznawczych i szkolnych. W metodzie jest wykorzystywa-
ny wpływ grupy na jednostkę, dzięki takiej formie zajęć dzieci uczą 
się wspólnego działania, ale również współzawodnictwa, mogą także 
naśladować innych. Poza tym zajęcia w grupie wyzwalają wzajemną 
stymulację uczestników. Można powiedzieć, że wspomniana forma 
jest tym, co wyraźnie różni metodę A. Petö od pozostałych, mających 
charakter pracy indywidualnej z dzieckiem. 

Ostatnią z wymienionych metod jest metoda G. Domana – C. Deleca-
to, polegająca na usprawnianiu ruchowym, którego wynikiem ma być 
wielokierunkowy wpływ na mózg. Omawiany wpływ obejmuje stymu-
lację rozwoju poprzez: uczenie dziecka samodzielnego poruszania się, 
stymulację układu krążenia i oddychania poprzez stosowanie odpo-
wiedniej diety i ćwiczeń oddechowych, wspieranie rozwoju intelek-
tualnego poprzez rozwój umiejętności czytania i liczenia oraz rozwój 
emocjonalno-społeczny związany z kształtowaniem odpowiednich 
relacji dziecko–rodzice (opiekunowie, osoby wspomagające). Główne 
grupy ćwiczeń stosowane w omawianej metodzie obejmują: uspraw-
nianie ruchowe, usprawnianie zmysłów oraz stymulację oddechową. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda ta jest kontrowersyjna i bywa czę-
sto krytykowana (m.in. przez Amerykańską Akademię Pediatrii, a tak-
że przez Francuską Komisję Rządową). 

Kończąc krótką prezentację metod wykorzystywanych w procesie 
wspomagania psychoruchowego rozwoju dziecka z niepełnosprawno-
ścią motoryczną, należy dodać, że realizacja ćwiczeń bez względu na 
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stosowaną metodę musi być podporządkowana następującym ogól-
nym zasadom12:

 1. Pomieszczenie, w którym odbywają się ćwiczenia, powinno mieć 
odpowiednią temperaturę. Jeżeli temperatura nie przekracza 
25°C, nie należy zanadto rozbierać dziecka. Umiesz czenie mięk-
kiego, wełnianego lub flanelowego kocyka zmniejsza nieprzy-
jemne odczucie, jakiego dziecko może doznać przy położeniu na 
zimny stół lub materac. 

 2. Wszystkie czynności trzeba wykonywać bez zaskakiwania czy 
niepokojenia dziecka. Niemowlęta w wieku 8–10 miesięcy 
szczególnie mocno reagują na widok osoby obcej. Należy więc 
zbliżać się do małego pacjenta stopniowo, a dotykać dopiero po 
nawiązaniu z nim kontaktu. Wtedy, kiedy dziecko uśmiecha się 
i nie zdradza oznak zaniepokojenia .

 3. Pomieszczenie, w którym dziecko ćwiczy, powinno mieć od-
powiednie oświetlenie. Jaskrawe światło umieszczone na sufi cie 
oślepia dziecko, gdy znajduje się ono w pozycji leżącej na ple-
cach. Może wywołać niepokój i wzmożone napięcie mięśni. 

 4. Należy unikać hałasu i nagłych dźwięków. Trzeba mówić do 
dziecka spokojnie, bez podnoszenia głosu. łagodny tembr przy-
ciąga uwagę. Silne dźwięki wywołują niepokój i usztywnienie. 

 5. Przed ćwiczeniami należy zdjąć biżuterię. Ręce osoby zajmują-
cej się lub ćwiczącej z dzieckiem powinny mieć obcięte na krót-
ko paznokcie, a także temperaturę skóry dziecka. Dotyk musi 
być miękki, stopniowy, ale jednocześnie pewny i utrzymujący 
kontakt na dużej powierzchni ciała. Dotykanie ograniczoną po-
wierzchnią rąk nie daje dziecku poczucia bezpieczeństwa. 

 6. Ruchy nie mogą być nagłe, gwałtowne i szybkie.
 7. Jeżeli u dziecka, którym się zajmujemy lub z którym ćwiczy-

my, wystę pują zaburzenia wzroku, to osoba zajmująca się nim 
(instruk tor), zanim wykona planowany ruch, musi dostarczyć 
mu odpo wiedniej ilości bodźców słuchowych i czuciowych (na-
leży mówić o zamierzonej czynności i stopniowo przygotować 
pa cjenta do wykonania ruchu wspomaganiem własnych dłoni).

12 M. Borkowska, Działania usprawniające, dz. cyt., s. 28-29.
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 8. Przy współistniejących zaburzeniach słuchu należy pamiętać, że 
dziecko źle słyszące powinno ciągle widzieć lub czuć opie kującą 
się nim bądź ćwiczącą z nim osobę. Małym pacjentem można się 
zajmować (bawić, ubierać) lub ćwiczyć, kładąc go na stole, ma-
teracu bądź trzymając na własnych kolanach. Jeżeli dziecko wy-
maga wspomagania od tyłu, zajęcia powinny być prowadzone 
przed lustrem . 

Powyższe zasady powinny obowiązywać wszystkie osoby pracują-
ce z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową, w tym także rodzi-
ców. Bez względu na wybraną metodę pracy z dzieckiem, niezwykle 
istotną rolę w procesie wspierania psychoruchowego rozwoju dzie-
ci z dysfunkcjami narządu ruchu bezsprzecznie odgrywają rodzice. 
W związku z tym, w ramach wczesnego wspomagania powinna być 
udzielana rodzicom pomoc, między innymi w postaci zajęć psychoedu-
kacyjnych, które obejmują: instruktaż i poradnictwo w zakresie dzia-
łań rewalidacyjnych; informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka 
w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty; wsparcie w procesie 
pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego za-
chowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowego sposobu 
reagowania13 . 

Możliwości wspomagania psychoruchowego rozwoju dzieci  
z niepełnosprawnością ruchową w okresie późniejszym 

W sytuacji dzieci w okresie późnego dzieciństwa oraz młodzieży 
z niepełnosprawnością ruchową należy zwrócić szczególną uwagę na 
wspomaganie rozwoju w obszarze motoryki, funkcjonowania emocjo-
nalno-społecznego oraz rozwoju osobowości. Należy jednak pamiętać, 
że wszelkie podejmowane działania muszą uwzględniać możliwości 
dziecka niepełnosprawnego. Podejmowane formy aktywności rucho-
wej w ramach psychopedagogicznego wspomagania rozwoju nie po-
winny powodować zmęczenia u dziecka. Prowadzone ćwiczenia mogą 
wspierać profesjonalną kinezyterapię (ćwiczenia działające miejsco-
wo na pewne grupy mięśni lub zakres ruchów w stawach, ćwiczenia 

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005.
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ogólnie usprawniające: bierne, czynne i specjalne) i fizykoterapię 
(ciepłolecznictwo, krioterapia, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, 
laseroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, kinesiotaping14), ale po-
winny być realizowane dopiero po konsultacji medycznej. Warto do-
dać, że brak aktywności ruchowej jest czynnikiem przyspieszającym 
narastanie niesprawności. Zatem aktywność ruchowa podczas ćwi-
czeń, zabaw i gier jest wskazana, ale przy bezwzględnym przestrzega-
niu wspomnianej zasady. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera 
określenie poziomu wydolności wysiłkowej dziecka, oznaczającego 
potencjalny zasób sił, który może być wydatkowany bez jakiegokol-
wiek negatywnego wpływu na stan psychofizyczny dziecka chorego. 
Stanowi on wypadkową interakcji czynników somatycznych i psy-
chicznych15. Podstawę do określenia aktualnego poziomu wydolności 
wysiłkowej każdorazowo powinna stanowić opinia lekarska, uzupeł-
niona diagnozą psychopedagogiczną, gdyż poziom wydolności określa 
nie tylko stan fizyczny, ale odnosi się do człowieka jako jedności psy-
chofizycznej. W rezultacie trafnego określenia poziomu wydolności 
wysiłkowej możliwe jest optymalne przestrzeganie w pracy z dziec-
kiem zasady oszczędzania zbytecznego wysiłku oraz zasady podno-
szenia ogólnego poziomu energetycznego organizmu16. O ile pierwsza 
zasada pozwala zwiększyć wydolność wysiłkową w sposób negatywny 
(bierny), o tyle druga czyni to w sposób pozytywny (aktywny). Zwięk-
szenie wydolności w sposób aktywny, przez stworzenie warunków, 
w których możliwe jest zaspokajanie najważniejszych potrzeb dziecka 
chorego, wzmaga jego siły do walki z chorobą. 

W ramach wspomagania rozwoju psychomotorycznego dzie-
ci i młodzieży można wykorzystać większość ćwiczeń (oczywiście 
z uwzględnieniem poziomu wydolności wysiłkowej dziecka) z zakresu 

14 Jeden z najnowszych sposobów wspomagania działań fizjoterapeutycznych 
przez zastosowanie specjalnego rodzaju elastycznego plastra na skórę, który wpły-
wa na zakończenia czuciowe, poprawę funkcji mięśni, zwiększenie zakresu ruchów 
w stawach oraz korygowanie ich ustawienia, ponadto usprawnia przepływ krwi i lim-
fy w naczyniach (zob. M. Borkowska, Działania usprawniające, dz. cyt.). 

15 P . Majewicz, Poziom wydolności wysiłkowej jako centralne zagadnienie kształce-
nia dzieci w szkołach szpitalnych, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, red . A . Rakowska, 
Zeszyt 202, Prace Pedagogiczne XXI, Kraków 1999, s. 83.

16 J. Doroszewska, Nauczyciel-wychowawca w zakładzie leczniczym, Warszawa 
1963.
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takich metod jak System Percepcyjno-Motoryczny N.C. Kepharta17, Me-
toda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne18 czy też ćwiczenia z zakresu 
kinezjologii edukacyjnej19, a także Metody Dobrego Startu20 .

Pierwsza z wymienionych metod zawiera zarówno zestaw zadań 
przygotowany w celach diagnostycznych, jak i propozycje ćwiczeń. Za-
równo próby, jak i zestawy ćwiczeń mogą być jednak wykorzystane 
w pracy z dzieckiem. Są to między innymi takie ćwiczenia, jak: prze-
suwanie się na równoważni w różnych kierunkach (zamiast ławeczki 
można wykorzystać linię narysowaną na podłodze); rozpoznawanie 
części swojego ciała, czyli ćwiczenia typu dotknij swoich oczu, prawej 
nogi, nosa, lewego ucha itd.; naśladowanie ruchów ramion wykonywa-
nych jednostronnie, obustronnych, krzyżujących się; ćwiczenia z prze-
szkodami, takie jak: przechodzenie nad przeszkodą sięgającą do kolan 
lub niższą – w zależności od możliwości ruchowych dziecka, pod prze-
szkodą, przesuwanie się przez wąski otwór; zabawy ćwiczące koordy-
nację typu „Orły na śniegu”, czyli równoczesne wykonywanie ruchów 
ramionami i nogami w pozycji leżącej; „Chodzenie po kamieniach”, 
w której to zabawie dziecko ma za zadanie chodzić po ułożonych na 
podłodze 10 kwadratach czerwonych i 10 czarnych, przy czym po-
winno lewą nogę stawiać na polach czarnych, a prawą na czerwonych; 
ćwiczenia przy tablicy obejmujące rysowanie koła, linii poprzecznych, 
pionowych, kreślenie popularnej „leniwej ósemki” (długość powin-
na wynosić około 60 cm, a wysokość 25 cm) przy zmianie kierunku 
czy też „Zabawa zegarowa” polegająca na równoczesnym przenosze-
niu dłoni na wyznaczone cyfry rozlokowane na tarczy (w środku koła 
umieszczone jest 0, a na okręgu cyfry od 1 do 8). Kolejną grupę sta-
nowią ćwiczenia w zakresie wodzenia oczami w kierunku poziomym, 
pionowym, po przekątnych oraz koliste, jak również ćwiczenia wzro-
kowej znajomości kształtów polegające na przerysowywaniu prostych 
figur geometrycznych, jak koło, kwadrat, romb, trójkąt itd., przy czym 
rozmiar rysowanych figur będzie uzależniony od możliwości wyko-
nawczych dziecka . 

17 N.C. Kephart, Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, Warszawa 1970.
18 M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii 

i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 2003.
19 C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł, Warszawa 1998.
20 M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 

lat, Warszawa 1989.
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Z kolei ćwiczenia wchodzące w skład Metody Ruchu Rozwijającego 
W. Sherborne mogą być wykorzystywane w ograniczonym zakresie, 
gdyż w większości przypadków należy wyeliminować ćwiczenia opo-
rowe, wymagające znacznego wysiłku. Po niewielkich modyfikacjach 
można zastosować pozostałe, takie jak ćwiczenia prowadzące do po-
znania własnego ciała, a wśród nich: ćwiczenia służące wyczuwaniu 
własnego ciała polegające na leżeniu na plecach, na brzuchu, ślizganie 
się w kółko na brzuchu, na plecach, kręcenie się w kółko na pośladkach, 
czołganie się; służące wyczuwaniu nóg i rąk, na przykład dotykanie 
palcami stóp podłogi, podciąganie kolan do siadu skulonego, pchanie 
kolan do siadu prostego, maszerowanie i bieganie; wyczuwanie łokci 
poprzez ćwiczenia polegające na dotykaniu kolan, dotykaniu łokciami 
kolan naprzemiennie; wyczuwanie twarzy, na przykład zabawne mi-
ny; wyczuwanie całego ciała – to grupa ćwiczeń obejmująca między 
innymi leżenie na plecach, turlanie się, leżenie z rękami wzdłuż ciała. 
Kolejna przydatna w pracy grupa ćwiczeń to zabawy ułatwiające na-
wiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, wśród nich nato-
miast szczególnie godne plecenia to: ćwiczenia „z” w parach (partner 
aktywny i partner bierny), na przykład ciągnięcie za kostki ćwiczącego 
leżącego na plecach lub brzuchu, kołysanie (pozycja siedząca), two-
rzenie „fotelika” dla ćwiczącego pasywnie, obejmowanie go i łagodne 
kołysanie; ćwiczenia „razem” w grupie (trzy lub więcej osób) to na 
przykład huśtanie: dwóch współćwiczących huśta trzeciego, trzyma-
jąc go za kostki i nadgarstek, ćwiczenia skoczne: dwóch współćwiczą-
cych wspomaga osobę skaczącą, trzymając ją za dłonie i łokcie. 

Jak dowodzą wyniki badań nad efektywnością omawianej meto-
dy, największe korzyści zaznaczają się u dzieci w sferze emocjonal-
nej i motorycznej, ponadto rozwija ona orientację w schemacie ciała 
i przestrzeni, a dzieci zdobywają zaufanie do siebie i do otoczenia, co 
ma niebagatelne znaczenie w kształtowaniu pozytywnego obrazu wła-
snej osoby oraz pozytywnego nastawienia do świata21 .

Trzecia z wymienionych metod, czyli kinezjologia edukacyjna, za-
wiera wiele elementów z dwu wcześniej omówionych metod. W pracy 
z charakteryzowaną grupą dzieci to głównie ćwiczenia o charakterze 
zabawowym, jak „Trąba słonia” czy „Rysowanie oburącz”, a także inne 

21 B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1995.
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ćwiczenia, jak „Krążenie szyją”, którego celem jest rozluźnienie i ob-
niżenie napięcia. Należy zaznaczyć, że kinezjologia jest tu ujmowana 
głównie jako jedna z metod wspomagania rozwoju motorycznego. 

Z kolei ostatnia z metod, którą jest Metoda Dobrego Startu (Bon 
Départ), służy stymulacji rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej, 
co ma podstawowe znaczenie dla opanowania umiejętności czytania 
i pisania, a także poprawy koordynacji. Metoda została zaadoptowana 
do polskich warunków przez M. Bogdanowicz22. Przebieg zajęć pro-
wadzonych omawianą metodą składa się z trzech części: 

I. Część wprowadzająca – powitanie, które obejmuje ćwiczenia w za-
kresie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, następnie odbywa 
się prezentacja piosenki, która będzie towarzyszyć dzieciom podczas 
większości późniejszych ćwiczeń, omówienie jej treści, wyjaśnienie 
niezrozumiałych słów, w dalszej części są przeprowadzane ćwiczenia 
słuchu fonematycznego na podstawie słów z treści piosenki.

II. Zajęcia właściwe – składają się z trzech grup ćwiczeń:
1. ćwiczenia ruchowe – nawiązują do treści piosenki i są jedynie 

zabawą ruchową na jej kanwie (bez śpiewania piosenki);
2. ćwiczenia ruchowo-słuchowe polegają na wystukiwaniu ryt-

mu na wałeczkach (podłużne woreczki) z kaszą, ryżem lub piaskiem 
w rytm śpiewanej piosenki. Odtwarzanie rytmu może się odbywać 
na różne sposoby: jedną ręką, obiema jednocześnie lub na przemian, 
otwartą dłonią, jej krawędzią, pięścią lub palcami;

3. ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Etap ten jest istotą 
metody, gdyż tu następuje właściwe integrowanie funkcji słuchowej, 
ruchowej i wzrokowej, a więc tych, które warunkują poprawne pisanie 
i czytanie. Ćwiczenia rozpoczynają się od zaprezentowania i omówie-
nia wzoru graficznego, który będzie odtwarzany podczas śpiewania 
piosenki (zarówno wzory graficzne, jak i nuty do poszczególnych pio-
senek znajdują się w podręczniku do metody). Przebieg ćwiczeń słu-
żących opanowaniu sposobu odtwarzania wzoru graficznego jest nie-
mal taki sam, jak przy nauce pisania nowej litery, a więc odtwarzanie 
w dużym formacie (w powietrzu, na tackach z piaskiem, na tablicy, na 
dużych arkuszach papieru, a następnie coraz mniejszych, aż do zapisu 

22 M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 
lat, dz. cyt. 
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w liniaturze zeszytu). Po opanowaniu kształtu wzoru najważniejszym 
zadaniem jest wielokrotne odtwarzanie go podczas śpiewania pio-
senki. Wzór graficzny jest powielany wielokrotnie do rytmu piosenki, 
podczas jej śpiewania. I ta umiejętność stanowi o sukcesie metody.

III. Zakończenie zajęć – etap ten obejmuje zabawy i ćwiczenia relak-
sacyjne oraz pożegnanie (ćwiczenia mogą być analogiczne jak podczas 
powitania). 

Oprócz przedstawionych powyżej metod wspomagania rozwoju 
psychomotorycznego oraz integracji percepcyjno-motorycznej należy 
również wspomnieć o sposobach rozwijania sprawności manualnej. 
Do podstawowych grup ćwiczeń należy zaliczyć:

	 •	 ćwiczenia usprawniające dłonie i wzmacniające mięśnie rąk. To 
przede wszystkim ugniatanie i „wyrabianie ciasta”, przy czym 
masa (duża ilość) powinna być bardzo miękka, tak aby dziecko 
mogło w niej zanurzyć całe dłonie i swobodnie poruszać rękami 
w różnych kierunkach.

	 •	 usprawnianie palców. Dla dzieci najmłodszych są przezna-
czone tak zwane zabawy paluszkowe. Jedną z nich proponuje  
A. Resler-Maj23. Przebieg zabawy jest następujący: dziecku mó-
wi się prosty tekst – „Tutaj są uszy zajączka, a tu jego nos, w taki 
sposób kica, gdziekolwiek się znajduje, w taki sposób przymi-
la, zamyka oczy i idzie spać ze schowanymi łapkami”, malując 
dłońmi w powietrzu postać i kolejne ruchy zajączka (można 
też użyć zajączka maskotki). Na przykład unosi się wskazują-
cy i środkowy palec, by pokazać kształt zajęczych uszu. Zgina 
się kciuk, palec serdeczny i mały palec do środka dłoni (w ten 
sposób układa się ze swojej ręki literę V). Ważną metodą jest 
też „Malowanie dziesięcioma palcami” autorstwa R.F. Show24, 
która ma również charakter psychoterapeutyczny, jednak w tym 
miejscu interesuje nas jako sposób usprawniania palców. In-
strukcja słowna, której forma jest uzależniona od wieku dziecka 
i jego cech indywidualnych, brzmi w przybliżeniu następująco:  

23 A. Resler-Maj, Wspomaganie rozwoju dziecka z ograniczoną sprawnością w wieku 
przedszkolnym, w: Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży 
z ograniczeniami sprawności, red. A.I. Brzezińska i inni, Sopot 2009, s. 139. 

24 B. Kaja, Zarys terapii dziecka, dz. cyt, s. 81.
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„W tych miseczkach jest farba. Nie będziemy zużywali pędzli, 
mamy przecież dziesięć palców – pięć na jednej ręce i pięć na 
drugiej ręce, będziemy więc malować palcami. Dziesięć palców 
to chyba więcej niż jeden pędzel. Możesz malować, cokolwiek 
chcesz, powiedz mi, gdy obraz będzie skończony”. Dziecku zosta-
wia się swobodę ułożenia arkusza pionowo lub poziomo, a na-
stępnie przytwierdza się arkusz pineskami. 

Inne najczęściej stosowane ćwiczenia z tego zakresu to modelo-
wanie w plastelinie, glinie i modelinie, ponadto zabawy typu „Gra na 
fortepianie”, „Padający deszcz”, „Kroczący owad”, a także malowanie 
suchym palcem lub pęczkiem waty (ścieranie farby klejowej), nawle-
kanie koralików oraz wyrywanki i naklejanki25 . 

	 •	 ćwiczenia graficzne, w tym ćwiczenia literopodobne. Wspomnia-
ne ćwiczenia obejmują kreślenie form kolistych i linii prostych, 
malowanie kredkami konturowych rysunków, kopiowanie oraz 
rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych. Ten ostatni ro-
dzaj ćwiczeń powinien przebiegać w trzech etapach: wodzenie 
po śladzie, kreślenie po wykropkowanym wzorze, kontynuowa-
nie rozpoczętego wzoru. Ponadto bardzo przydatne mogą być 
ćwiczenia grafomotoryczne opracowane przez H. Tymichową26 
oraz E. Gaweł 27 .

W sytuacji wspomagania sfery ruchowej młodzieży i osób doro-
słych ze znacznym ograniczeniem sprawności motorycznej można 
wykorzystać po pewnych modyfikacjach metodę „Dwuczłowieka”  
S . Kowalika28. Metoda ta została pierwotnie opracowana z myślą o re-
habilitacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Jej usprawnia-
jący ruchowo charakter i prostota zastosowania, także w warunkach 
domowych, stwarzają jednak możliwości zastosowania jej w procesie 

25 T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi 
trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994. 

26 H. Tymichowa, Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę rysowania 
i pisania, Warszawa 1990. 

27 E. Gaweł, Ćwiczenia grafomotoryczne, Kraków 2004. 
28 S . Kowalik, Metoda „dwuczłowieka” w rehabilitacji osób głęboko upośledzonych 

umysłowo, w: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki spe-
cjalnej, red. W. Dykcik, B. Szychowiak, Poznań 2001.
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wspomagania rozwoju i funkcjonowania osób z ograniczoną sprawno-
ścią ruchową. Autor metody przedstawia przebieg ćwiczeń w następu-
jący sposób29:

 a) należy ustawić się za osobą rehabilitowaną (jeśli nie jest ona 
w stanie utrzymać pozycji stojącej, to należy położyć się bokiem 
za nią na materacu);

 b) należy ściśle związać się z nią między: stawem skokowym i ko-
lanowym, stawem kolanowym i biodrowym, w pasie, między 
stawem nadgar stkowym i łokciowym oraz między stawem łok-
ciowym i barkowym;

 c) należy inicjować proste akty ruchowe (pochylanie się w bok, 
lekkie uginanie kolan, lekkie pochylanie się do przodu i do tyłu, 
skręty tułowia itd.);

 d) należy inicjować proste ruchy lokomocyjne (marsz do przodu 
i do tyłu), a w przypadku osób leżących przechodzenie do pozy-
cji siedzącej;

 e) należy kontynuować (niejako kończyć je, korygując jednocze-
śnie) ruchy zainicjowane przez osobę rehabilitowaną;

 f) należy przejść do inicjowania prostych ruchów dowolnych (ła-
panie piłki, ustawianie dużych kręgli, wchodzenie na drabinkę, 
zamiatanie szczotką pomieszczenia itd.)

 g) należy skoncentrować się na ćwiczeniach rąk, polegających na 
wykonywaniu czynności manipulacyjnych, w których są połą-
czone z sobą oddzielnie wszystkie palce obu dłoni: rehabilitanta 
i osoby ćwiczącej (jedzenie, malowanie palcami itd.).

Przedstawiony schemat jest jedynie ogólną propozycją i wymaga 
dużej elastyczności podejmowanych działań. Przebieg ćwiczeń musi 
wyglądać nieco inaczej w sytuacji osoby leżącej, a inaczej, gdy będzie 
to osoba utrzymująca postawę stojącą. Zatem modyfikacja metody jest 
konieczna tak ze względu na stopień ograniczenia sprawności, jak i na 
pełną sprawność intelektualną osób rehabilitowanych.

Poza metodami wspomagania rozwoju motorycznego dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością ruchową ważne są także działania 

29 Tamże, s. 221-222. 
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wspomagające funkcjonowanie emocjonalno-społeczne oraz roz-
wój osobowości. Do podstawowych form zajęć z tego zakresu należy  
zaliczyć:

 1. trening interpersonalny 
 2. zajęcia psychoedukacyjne
 3. zajęcia kreatywne
 4. socjoterapię

Pierwsza z wymienionych form zajęć jest ukierunkowana na roz-
wijanie tych właściwości psychicznych, które umożliwiają nawiązywa-
nie i utrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. 
Wspomniane właściwości to: empatia, umiejętność rozumienia siebie 
i innych, otwartość, autentyczność, umiejętność wyrażania własnych 
uczuć30. Ponadto trening interpersonalny umożliwia względnie szybką 
integrację grupy. 

Nieco inne zadania i cele są stawiane przed zajęciami kreatywny-
mi31. Są one ukierunkowane przede wszystkim na rozwijanie zaso-
bów poznawczych i noetycznych. Omawiane zajęcia mają umożliwić 
uczestnikom orientację w sposobie własnego przeżywania i reagowa-
nia, dokonanie przemian w obrębie funkcjonowania osobowości, wy-
znaczenie na nowo swoich celów i wartości życiowych, uczą również, 
jak można nadać sens swemu istnieniu poprzez przeżyte cierpienia 
i zdobyte doświadczenie. Interesujący program zajęć w omawianym 
zakresie proponuje E.J. Konieczna32. Treść programu została zawarta 
w pięciu blokach tematycznych, dotyczących kolejno: 1) Sensu egzy-
stencji i doświadczanego cierpienia, 2) Akceptacji własnej niepełno-
sprawności, 3) Poczucia własnej skuteczności, 4) Optymizmu życio-
wego, 5) Wartości osobistych. W toku realizacji programu zalecany 
jest trening umiejętności społecznych, biblioterapia, muzykoterapia 
i wizualizacja, a także poradnictwo rehabilitacyjne oraz afirmacja.

Z kolei zajęcia psychoedukacyjne służą opanowaniu określo-
nych umiejętności psychologicznych, takich jak: komunikowanie się, 

30 K . Sawicka, Socjoterapia, Warszawa 1998. 
31 B. Grochmal-Bach, Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Kra-

ków 2000. 
32 E.J. Konieczna, W poszukiwaniu sensu życia. Program wychowawczo-terapeu-

tyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Kraków 2010. 
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prowadzenie negocjacji, mediacji, podejmowanie decyzji, rozwijanie 
umiejętności asertywnych33. Psychoedukacja jest zatem ukierunko-
wana głównie na zasoby instrumentalne. Należy zaznaczyć, że termin 
psychoedukacja ma jeszcze inne znaczenie. Jest używany zamiennie 
z określeniem psychoterapia lub uważa się ją za jeszcze jedną szko-
łę psychoterapeutyczną34. Natomiast socjoterapia wydaje się czerpać 
elementy zarówno z psychoterapii, jak i ze stymulacji rozwoju. Została 
ona zaliczona do form wspomagania rozwoju, gdyż jak uważa K. Sawic-
ka35, w socjoterapii dzieci i młodzieży bardziej istotną rolę odgrywa 
wzmacnianie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów roz-
wojowych i edukacyjnych niż docieranie do przeszłych doświadczeń 
i uświadamianie ich sobie oraz powiązanie z aktualnie występującymi 
wzorami zachowań, co jest charakterystyczne dla psychoterapii. 

Wszystkie wymienione powyżej formy wspomagania rozwoju psy-
chospołecznego są organizowane zasadniczo w formie spotkań gru-
powych. Podczas zajęć są realizowane ćwiczenia ułatwiające wspo-
maganie rozwoju dzieci i młodzieży (poprzez zaspokojenie potrzeby 
bezpieczeństwa, budowanie zaufania, integrację grupy) oraz służące 
bezpośrednio stymulacji wybranych zasobów osobowości. Grupy roz-
woju osobistego, bo o nich tu mowa, dostarczają zwykle intensywnych 
doświadczeń umożliwiających lepsze funkcjonowanie na poziomie 
interpersonalnym36. Istota omawianych zajęć polega na powiększaniu 
wiedzy o sobie i o innych ludziach, jak również na pomocy w uświa-
damianiu sobie zmian, które chce się wprowadzić w życie, i wreszcie 
na dostarczaniu narzędzi koniecznych do dokonania wspomnianych 
zmian . W toku zajęć każdy uczestnik, wchodząc w interakcje z innymi 
osobami, w sytuacji pełnego zaufania wobec otoczenia, ma okazję wy-
próbowania nowych form zachowania i uzyskania informacji zwrot-
nych. W rezultacie dowiaduje się, jak jest postrzegany przez innych 
ludzi. Uczestnicy mają zatem okazję do porównania obrazu własnej 
osoby, jaki posiadają, z postrzeganiem siebie przez innych. Wynik tej 
konfrontacji może zostać wykorzystany do modyfikacji obrazu samego 

33 K . Sawicka, Socjoterapia, dz. cyt. 
34 K. Klimasiński, Współczesna psychopatologia, Kraków 2002.
35 K . Sawicka, Socjoterapia, dz. cyt., s. 14.
36 M. Schneider-Corey, G. Corey, Grupy. Zasady i techniki pomocy psychologicznej, 

Warszawa 1995.



132 Piotr Majewicz

siebie, a w efekcie – własnego zachowania. Proces ten jest możliwy 
tylko wówczas, gdy w grupie zostanie wytworzona atmosfera psy-
chicznego bezpieczeństwa, dzięki czemu zmniejsza się działanie me-
chanizmów obronnych, a tym samym możliwa staje się coraz bardziej 
swobodna ekspresja zarówno emocji, jak i myśli37. Należy jednak pa-
miętać, że otwartość jest naprawdę istotna w pracy grupy, ale spra-
wą każdego uczestnika jest decyzja odnośnie do tego, co gotów jest 
ujawnić. Ta zasada jest stale podkreślana i przestrzegana w pracy gru-
py38. Ogólnie można powiedzieć, że wspomaganie rozwoju psychospo-
łecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową nie od-
biega w szczególny sposób od tego typu działań realizowanych wśród 
innych osób z niepełnosprawnością oraz pełnosprawnych. Specyfika 
dotyczy raczej poruszanych problemów i ukierunkowania działań na 
konkretne cele, a nie samej formy realizacji. Natomiast w sytuacji po-
jawienia się znacznych trudności lub wyraźnych zaburzeń w psycho-
społecznym funkcjonowaniu konieczna może się okazać profesjonalna 
psychoterapia.

Na koniec warto wspomnieć o sposobach zwiększania poziomu sa-
moakceptacji u osób niepełnosprawnych fizycznie sformułowanych 
przez E. Berger na podstawie pracy E.T. Sheerer39:

	 •	 opieraj się na własnych wartościach i standardach, a nie ulegaj 
zewnętrznym naciskom;

	 •	 uwierz w swoją zdolność radzenia sobie z różnymi życiowymi 
problemami;

	 •	 weź odpowiedzialność za siebie i własne postępowanie;
	 •	 przyjmuj zarówno krytykę, jak i pochwałę ze strony innych ludzi 

w sposób obiektywny;
	 •	 nie próbuj oszukiwać siebie ani zaprzeczać istnieniu określo-

nych uczuć, motywów, ograniczeń, zdolności oraz różnych po-
zytywnych cech, ale raczej akceptuj wszystko bez potępienia 
siebie;

37 C.R. Rogers, Grupy spotkaniowe, w: Psychologia w działaniu, red . K . Jankowski, 
Warszawa 1981.

38 P . Majewicz, Wspomaganie procesu kreatywnej adaptacji osób niepełnosprawnych 
w kontekście edukacyjnym, w: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przy-
szłości – strategie rozwoju, red. J. Szempruch, Rzeszów 2006.

39 B.A. Wright, Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa, Warszawa 1965.
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	 •	 oceniaj swoją wartość jako równą innym ludziom;
	 •	 nie oczekuj odrzucenia przez otoczenie społeczne;
	 •	 nie postrzegaj siebie jako osoby różnej od innych czy nawet 

„dziwnej”;
	 •	 nie bądź nieśmiały ani zbyt pewny siebie.

Stosowanie się do powyższych wskazówek oraz korzystanie z róż-
nych form rehabilitacji i wsparcia przyczynia się do tego, że poczucie 
szczęścia i zadowolenia z życia u osób niepełnosprawnych jest zwykle 
podobne do tego, jakie charakteryzuje ludzi zdrowych. Zatem łatwo 
obserwowalne wskaźniki obiektywnej sytuacji osób z niepełnospraw-
nością wydają się mieć niewielki wpływ na ich poczucie dobrostanu 
psychicznego. Mało tego, jak dowodzą wyniki badań prowadzonych 
przez P. Brickmana, D. Coatesa i R. Janoff-Bulman40, zwycięzcy lote-
rii po upływie pół roku od momentu wygrania nie byli szczęśliwsi niż 
osoby z grupy kontrolnej, a osoby niedawno dotknięte paraliżem nie 
były tak nieszczęśliwe, jak moglibyśmy przypuszczać. 
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Complex-PTSD i zaburzenie osobowości  
z pogranicza w diagnozie osób z doświadczeniem 

przemocy w dzieciństwie

Summary

The problem of violence and its results is described in the literature. There 
are presented very often the effects of disorder of personality, as resulting 
of physical, psychical and sexual violence, as well a disorder of personality 
borderline. The creation of the syndrome Complex-PTSD is a new idea for di-
agnostician. The C-PTSD is the posttraumatic syndrome, is touching after the 
years person who experienced violence at home. The article consists one side 
of the description of this syndrome, second meanwhile, of the investigation 
upon the existences of this syndrome and disorder borderline at the persons 
who varied violence experienced in their childhood.

Wprowadzenie

Jedną z diagnoz stawianych wobec osób, w których historii życia 
pojawiła się przemoc rodzinna, jest diagnoza osobowości z pograni-
cza, tak zwanej osobowości borderline. Diagnoza ta jest uważana za 
diagnozę ostrą. Wskazuje też na pewnego rodzaju sztywność oso-
bowościową. Jest też diagnozą podkreślającą zaburzenie struktury  
osobowości. 

Inny pomysł, który pojawił się w ostatnich czasach, to pomysł dia-
gnozowania problemów osób, które doświadczyły wewnątrzrodzinnej 
przemocy, jako osób z syndromem C-PTSD. Taka diagnoza nie wiąże 
się ze wskazaniem zaburzenia struktury osobowości, ale raczej za-
burzenia funkcjonowania osoby, która przeżyła przewlekłą traumę 
w dzieciństwie.
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Postawionym problemem badawczym jest pytanie: Czy osoby, któ-
re w dzieciństwie doświadczyły przemocy, mają większe nasilenie ob-
jawów C-PTSD czy też objawów osobowości z pogranicza? Pytanie jest 
diagnostyczne, dlatego nie sformułowano hipotezy badawczej. Aby 
odpowiedzieć na problem badawczy, zostały przeprowadzone bada-
nia metodą indywidualnych przypadków. Zanim zostaną przedstawio-
ne wyniki badań, przybliżę sposób definiowania zarówno osobowości 
z pogranicza, jak również syndromu Complex-PTSD (C-PTSD).

Osobowość z pogranicza

DSM-IV (Diagnostic and statisticalmanual of mental disorders, Fourth 
edition), czyli podręcznik systematyzujący choroby psychiczne, opra-
cowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, stwierdza, 
iż zaburzenie osobowości z pogranicza to „utrwalony wzorzec niesta-
bilności relacji interpersonalnych, obrazu ja i emocji oraz znacznej 
impulsywności, który pojawia się we wczesnej dorosłości i ujawnia 
w różnych kontekstach”1. Aby można było mówić o wystąpieniu za-
burzeń z pogranicza, musi się pojawić co najmniej pięć z wymienia-
nych przez podręcznik kryteriów2. Pierwsze to gorączkowe próby 
uniknięcia opuszczenia. Kolejne kryterium to wzorzec niestabilnych 
relacji interpersonalnych. Trzecie to zaburzenia tożsamości związane 
z brakiem stabilności obrazu lub poczucia ja. Następnym kryterium 
jest impulsywność w co najmniej dwóch potencjalnie szkodliwych 
dla jednostki obszarach (np. wydawanie pieniędzy, seks, nadużywa-
nie substancji psychoaktywnych). Piąte kryterium to powtarzające się 
zachowania, gesty lub groźby samobójcze. Szóstym jest niestabilność 
emocjonalna spowodowana silną reaktywnością nastroju. Następne to 
utrzymujące się poczucie pustki. Kolejne to nieadekwatna, silna złość 
lub trudności z jej opanowaniem. Ostatnie zaś kryterium to przemi-
jające objawy paranoidalne lub poważne objawy dysocjacyjne jako  
reakcja na stres .

1 T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Warszawa 
2005, s. 556, cyt. za: Diagnostic and statisticalmanual of mental disorders, Fourth editio, 
APA 1994.

2 Zob. tamże, s. 556-557.
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ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and He-
alth Related Problems – Tenth Revision) opisuje osobowość chwiejną 
emocjonalnie, która może występować jako typ impulsywny lub typ 
borderline (z pogranicza)3. Ludzie z osobowością chwiejną emocjonal-
nie mają tendencję do działań impulsywnych i nie uwzględniają ich 
konsekwencji. Mają znikomą zdolność do planowania przyszłości. Po-
jawiają się u nich wybuchy gniewu i gwałtowne zachowania. Często 
takie zachowania są wyzwalane przez krytykę lub przeciwdziałanie 
u nich zachowaniom impulsywnym. U osób typu impulsywnego domi-
nuje niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych. 
Częste są u nich wybuchy gwałtownych i zagrażających zachowań jako 
odpowiedź na krytykę ze strony innych. U osób typu borderline oprócz 
cech niestabilności emocjonalnej występuje niejasny lub zaburzony 
obraz samego siebie, własnych celów i wewnętrznych preferencji. 
Pojawia się również stałe uczucie pustki wewnętrznej. Osoby takie 
wchodzą w intensywne i niestabilne związki. Prowadzi to do kryzy-
sów emocjonalnych. Może się wiązać z usilnymi próbami uniknięcia 
porzucenia oraz powtarzającymi się groźbami samobójstwa lub samo-
uszkodzenia .

Literatura podaje różne możliwe przyczyny pojawienia się zabu-
rzeń z pogranicza4. Z jednej strony jest to model konfliktu stworzony 
przez Otto Kernberga oraz Jamesa Mastersona. Według niego zabu-
rzenie z pogranicza powstaje we wczesnym dzieciństwie w celu ra-
dzenia sobie z konfliktem. Model deficytu zaś popierany przez Heinza 
Kohuta opisuje zaburzenie borderline jako rozwojowe, wynikające 
z deficytów. Autorzy tacy jak Stolorow i Lachman sądzili, iż powstanie 
zaburzeń pogranicza jest spowodowane nieharmonijnymi i antyte-
rapeutycznymi technikami leczniczymi. Wielu autorów uważa też, że 
przyczyną takich zaburzeń jest doświadczenie niedostatecznej opie-
ki macierzyńskiej, a co za tym idzie brak pozytywnych uwewnętrz-
nionych obiektów oraz wynikające z tego lęki przed unicestwieniem  
i porzuceniem .

3 Zob. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 
Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków–Warszawa 2000, s. 172-173.

4 Zob. E.G. Goldstein, Zaburzenia z pogranicza. Modele kliniczne i techniki terapeu-
tyczne, Gdańsk 2003, s. 28-38.
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Od powyższego postrzegania przyczyn powstania zaburzenia bor-
derline niedaleko do widzenia go jako spowodowanego przemocą 
rodzinną. Część badaczy zauważa znaczenie kontekstu społecznego 
dla powstania zaburzeń z pogranicza. Niektórzy zwracają uwagę na 
problemy związane z kryzysem tożsamości u osób dotkniętych tym 
zaburzeniem. Na ten kryzys może wpłynąć na przykład pochodzenie 
z mniejszości etnicznej i wiążące się z tym poczucie bezwartościowo-
ści, nieodpowiedniości i niemocy. Autorzy jako przyczyny tego kryzysu 
podają też sztywne i wąskie wymagania związane z rolami społeczny-
mi oraz wpływ ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej.

Wreszcie jako przyczyna społeczna pojawienia się zaburzeń bor-
derline są podawane wydarzenia trudne, a wśród nich: utrata rodzi-
ców, ich problemy z zatrudnieniem, brak stabilności lub zależność 
finansowa, wymagania związane z karierą zawodową rodziców, ich 
choroba somatyczna lub psychiczna, zmiana miejsca zamieszkania, 
brak wsparcia ze strony licznej rodziny oraz wszelka przemoc i nad-
użycia seksualne.

Ciekawe dla tematyki niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi 
przez Kroll, iż osobowość z pogranicza ma wiele wspólnego z zespo-
łem stresu pourazowego (PTSD)5. Aby to opisać, Kroll używa pojęcia 
PTSD/zaburzenie z pogranicza. W tym pojęciu mieści się zapowiedź 
przyszłego pojęcia Complex-PTSD. Autorka uważa, że takie osoby cier-
pią na zaburzenie strumienia świadomości. Zmagając się z tym zabu-
rzeniem, są zmuszone do przeżywania wciąż na nowo traumy. Dawne 
obrazy i negatywne wspomnienia wracają do nich w najmniej ocze-
kiwanych chwilach. Pojawiają się też niemiłe doznania somatyczne. 
U takich osób widać niestabilną tożsamość, nietolerowanie samotno-
ści oraz skłonność do destrukcji.

Specyficzne reakcje przeciwprzeniesieniowe, które pojawiają się 
u pacjentów z diagnozą zaburzeń z pogranicza, mówią o przeniesie-
niu, które u nich występuje6. To przeniesienie, czyli przenoszenie na 
terapeutę swoich emocji skierowanych w przeszłości w stronę osób 
znaczących, u osób z historią przemocy rodzinnej jest nacechowane 

5 Zob. T. Millon, R. Davis, C. Millon, L. Escovar, S. Meagher, Zaburzenia osobowości 
we współczesnym świecie, dz. cyt., s. 589.

6 Zob. G.O. Gabbard, S.M. Wilkinson, Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów bor-
derline, Gdańsk 2011, s. 16-21.
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wieloma bolesnymi uczuciami. Z tego wynika, że reakcja terapeuty na 
to przeniesienie, czyli jego przeciwprzeniesienie, jest również nace-
chowana trudnymi emocjami. Osoba z pogranicza budzi u terapeuty, 
ale również u wychowawcy, poczucie winy. Może to być związane z nie-
świadomym wprowadzaniem go w stan irytacji i rozdrażnienia. Osoba 
z pogranicza wzbudza też w terapeucie lub innej towarzyszącej jej oso-
bie fantazję o ratowaniu jej. Te fantazje łączą się często z odczuciem, że 
pacjent jest całkowicie bezradny. Kolejną reakcją przeciwprzeniesie-
niową jest przekraczanie przez terapeutę granic settingu, czyli usta-
lonych z pacjentem zasad. Pod wpływem chęci ratowania bezradnego 
pacjenta terapeuta przedłuża sesje, ujawnia szczegóły swojego życia 
czy też nie bierze opłaty za wizytę. Osoba z pogranicza budzi też czę-
sto u terapeuty wściekłość i nienawiść spowodowaną bardzo silnymi 
emocjami, które przerzuca na niego. Budzi również bezradność i po-
czucie bezwartościowości spowodowane dewaluowaniem wszelkich 
wysiłków niesienia pomocy. Budzi też lęk i przerażenie projektowane 
przez pacjenta .

Objawy zaburzenia z pogranicza zbiera kwestionariusz Revised 
Diagnostic Interview for Borderlines7. Objawy te są zebrane w czte-
rech grupach. Pierwsza to stwierdzenia mówiące o emocjach. Kwe-
stionariusz wśród emocji diagnozuje przewlekłą i łagodną depresję, 
następnie poczucie bezradności, beznadziejności i bezwartościowości. 
Diagnozuje też przewlekłą, silną złość, przewlekły i silny lęk oraz do-
świadczenie przewlekłego poczucia osamotnienia, znudzenia i pustki.

Kolejna sfera diagnozowana przez kwestionariusz to sfera proce-
sów poznawczych. Należą do nich na przykład skłonność do dziwacz-
nych myśli lub niezwykłych doznań percepcyjnych, pojawiające się 
krótkotrwałe, nieurojeniowe doznania o charakterze psychotycznym 
oraz wielokrotne doznania przypominające urojenia lub omamy.

Trzecia sfera diagnozy to wzorce impulsywnego zachowania. Skła-
dają się na nie: nadużywanie substancji psychoaktywnych, dewiacje 
seksualne, stały wzorzec fizycznej autoagresji, wzorzec manipulacyj-
nych gróźb, gestów lub prób samobójczych oraz inne wzorce impul-
sywnego działania.

7 Zob. T. Millon, R. Davis, C. Millon, L. Escovar, S. Meagher, Zaburzenia osobowości 
we współczesnym świecie, dz. cyt., s. 578.
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Czwartą diagnozowaną sferą są relacje interpersonalne. Należą do 
nich: unikanie samotności, przeżywanie lęku przed opuszczeniem, 
przeżywanie silnego konfliktu związanego ze sprawowaniem i utrzy-
mywaniem opieki, intensywne i niestabilne związki, problemy z za-
leżnością lub masochizmem w bliskich związkach, problemy z dewa-
luacją, manipulacją lub sadyzmem w bliskich związkach, nadmierne 
wymagania w bliskich związkach, regresja podczas psychoterapii lub 
hospitalizacji psychiatrycznej, bycie obiektem silnej reakcji przeciw-
przeniesieniowej na oddziale psychiatrycznym.

Opisane stwierdzenia kwestionariusza charakteryzujące osobę 
z zaburzeniami z pogranicza zostały wykorzystane przy analizie opi-
sów przypadków. Na ich podstawie został stworzony arkusz analizują-
cy osoby pod kątem objawów osobowości z pogranicza.

Często diagnozując osoby z historią przemocy, stwierdza się u nich 
wzorzec niestabilnych zachowań, labilności emocjonalnej, nieumiejęt-
ności utrzymania związku oraz przygnębienia, poczucia winy i niższo-
ści. Często nadaje się im „etykietkę” osoby z zaburzeniami z pogranicza. 
Tymczasem obok tego wzorca pojawiają się też symptomy do złudze-
nia przypominające syndrom posttraumatyczny, na który składają się 
objawy dysocjacyjne czy też narastające wspomnienia i emocje zwią-
zane z traumą. Ze względu na czas, jaki dzieli osobę z doświadczeniem 
przemocy rodzinnej w dzieciństwie od jej traumatycznych przeżyć, 
nie można u niej diagnozować zaburzeń PTSD. W samym jednak ro-
zumieniu zaburzenia PTSD istnieje rozbieżność. Jedni uważają takie 
zaburzenie za odpowiedź na konkretne wydarzenie, inni za konstrukt 
społeczny związany z interakcjami międzyludzkimi8 .

Complex-PTSD

ICD-10, opisując syndrom PTSD, stwierdza, że występuje on w sy-
tuacji, gdy pacjent był narażony na stresujące wydarzenie lub sytu-
ację9. Sytuacja ta miała na tyle zagrażające lub katastroficzne cechy,  

8 Zob. R.J. McNally, Conteptual Problems with the DSM-IV. Criteria for Posttraumatic 
Stress Disorder. Issues and controversies, red. G.M. Rosen, John Willey and Sons, West 
Sussed 2004, s. 1-14.

9 Zob. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 
Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków–Warszawa 1998, s. 96-97.
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że niemal u każdego mogłyby one spowodować przenikliwie odczu- 
wane cierpienie. Pojawia się wówczas uporczywe przypominanie so-
bie, odżywanie stresora w postaci żywych wspomnień lub powracają-
cych snów, unikanie okoliczności przypominających stresor lub z nim 
związanych. U osoby z syndromem PTSD występuje również częścio-
wa lub całkowita niezdolność odtworzenia pewnych ważnych oko-
liczności związanych ze stresorem. Występują też uporczywe i utrzy-
mujące się objawy zwiększonej i psychologicznej wrażliwości i stanu  
wzbudzenia. Są to dwa z następujących objawów: trudność z zasy-
pianiem lub podtrzymaniem snu, drażliwość lub wybuchy gniewu,  
trudność koncentracji, nadmierna czujność oraz wzmożona reakcja 
zaskoczenia .

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że diagno-
za syndromu PTSD nie jest wystarczająca dla różnych zaburzeń post-
traumatycznych10. Wykazało to między innymi badanie 96 partnerek 
sprawców przemocy. Badanie to wykazało związek między przemocą 
psychiczną a pojawiającymi się u osoby objawami PTSD. Okazało się, 
że nie tylko ofiary katastrof cierpią na taki syndrom. W odpowiedzi na 
takie wyniki badań pojawił się pomysł stworzenia nowego syndromu 
nazwanego przez badaczy Complex-PTSD (C-PTSD). Abstrahuje on od 
czasu, jaki mija pomiędzy traumą a pojawieniem się objawów.

Complex-PTSD bywa też określane jako złożone PTSD, C-PTSD al-
bo „zaburzenie skrajnego stresu, inaczej niesklasyfikowane” (disorder 
of extreme stress, not otherwise specified – DESNOS)11. Opisywane jest 
ono coraz częściej w klinicznej literaturze i uważa się je za następstwo 
długotrwałych i nawracających traum, prawie zawsze o charakterze 
interpersonalnym. W takiej definicji zawierają się zarówno tortury, 
jak i sytuacja długotrwałego uwięzienia oraz chroniczna przemoc we-
wnątrzrodzinna. Do osób, które doświadczają syndromu C-PTSD, moż-
na również zaliczyć ofiary handlu ludźmi i uchodźców, ale także tych, 
którzy w wyniku przewlekłej choroby doświadczyli długiego i bole-

10 Zob. C.T. Toft, Ch.M. Murphy, L.A. King, J.M. Dedeyn, P.H. Musser, Posttraumatic 
Stress Disorder Symptomatology Among Partners of man in Treatment for Relationship 
Abuse, „Journal of Abnormal Psychology” 2/2005, Vol. 114, s. 259-268.

11 Zob. J. Briere, C. Scott, Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne, 
Warszawa 2010, s. 46-47.
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snego leczenia12. Wśród ofiar badacze syndromu wymieniają również 
osoby, które doświadczyły prześladowań na tle rasowym, religijnym 
lub też innym13 .

Zarówno diagnozowanie PTSD, jak również C-PTSD napotyka na 
liczne przeszkody14. Pewną możliwość, według badaczy, stwierdza 
się, diagnozując na podstawie 8 skali MMPI. Skala ta jest najbardziej 
czuła na odkrywanie zaburzeń neurologicznych i, jak się okazuje, ob-
jawów C-PTSD.

Można wymienić kilka grup objawów C-PTSD15. Pierwsza z nich to 
zaburzenia w regulacji afektu. Do takich zaburzeń należą: myśli samo-
bójcze, samouszkodzenia, napady lęku oraz kompulsywne zachowania 
seksualne albo też zahamowanie seksualne. 

Kolejna grupa zaburzeń to zaburzenia świadomości, wśród któ- 
rych można wymienić: amnezję traumy, dysocjację, derealizację oraz 
luminację. 

Wśród zaburzeń postrzegania siebie składających się na kolejną 
grupę wyróżniamy: paraliż inicjatywy, poczucie bycia winnym, poczu-
cie bycia innym oraz poczucie bycia naznaczonym.

Inna wymieniana grupa objawów to zaburzenia w postrzeganiu 
prześladowcy. Do tej grupy objawów można zaliczyć: zaabsorbowanie 
relacją z prześladowcą, nierealistyczne widzenie jego siły, idealizację 
jego osoby, poczucie specjalnej z nim relacji oraz racjonalizację prze-
śladowania. 

Kolejną grupą objawów są zaburzenia w relacji z innymi. Należą 
do nich: zniszczenie intymnych relacji, stale powtarzające się poszu-
kiwanie zbawcy, uparta nieufność oraz powtarzające się zaniedbania 
w samoopiece . 

12 Zob. Ch.A. Courtois, Complex Trauma, Complex Reaction. Assessment and Treat-
ment, „Psychological Trauma Theory, Research, Practice and Policy” 1/2008, s. 86-
100 .

13 Zob. J. Rittenhouse, Using Eye Movement Desensitization and Reprocessing to 
Treat Complex PTSD in a Biracial Client, „Cultural Diversity and Ethnic Minority Psy-
chology” 4/2000, Vol. 6, s. 399-408.

14 Zob. G.K. Wolf, M. Reinhard, L.J. Cozolino, A. Caldwell, J.K. Asamen, Neuropsychiat-
ric Symptoms of Complex Posttraumatic Stress Disorder: A Preliminary Minnesota Multi-
phasic Personality Inventory Scale to Identity Adult Survivors of Childhood Abuse, „Psy-
chological Trauma, Theory, Research, Practice and Policy” 1/2009, Vol. 1, s. 49-64.

15 Zob. S.L. Johnson, Therapists guide to Posttraumatic Stress Disorder intervention, 
London 2009, s. 15-16.
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Do zaburzeń w samouspokajaniu należą: porzucenie podtrzymy- 
wania wiary oraz poczucie beznadziejności i desperacji. 

Ostatnią grupą objawów są różnorakie somatyzacje. Wszystkie wy-
mienione objawy zostały wykorzystane w przygotowaniu arkusza do 
analizy opisów przypadków pod kątem syndromu C-PTSD.

Powstają różne metody terapii C-PTSD. Jedna z nich składa się 
z trzech etapów16. Pierwszy z nich zakłada odzyskanie poczucia bez-
pieczeństwa, stabilizacji oraz uregulowanie afektu. Kolejny to ujaw-
nienie urazu, przepracowanie go oraz integracja. Ostatnia faza to czas 
wzrostu, budowanie nowych umiejętności i przyszłego życia.

Inny przykład programu terapeutycznego to Przyspieszona Eks-
perymentalna Dynamiczna Psychoterapia17. Składają się na nią: praca 
nad efektami, praca z poczuciem alienacji i umysłowej klęski oraz pra-
ca nad poczuciem tożsamości.

Metodologia badań

Badania zostały przeprowadzone na opisach przypadków 20 osób 
poddanych terapii z uwagi na przeżytą w dzieciństwie przemoc ro-
dzinną. Grupa liczyła 18 kobiet i 2 mężczyzn. Wiek osób oscylował po-
między 18 a 55 lat.

Grupę podzielono też pod względem doświadczenia przemocy fizy-
cznej (1) i jej niedoświadczenia (2). Następnie ze względu na doświad-
czenie przemocy psychicznej (1) i jej niedoświadczenie (2). W końcu 
ze względu na doświadczenie przemocy seksualnej (1) i jej niedo-
świadczenie (2).

Na podstawie obserwacji terapeuty został też stworzony podział 
na osoby, które przeżywały przemoc bardzo nasiloną (4), nasiloną (3), 
średnią (2) i nasiloną w małym stopniu (1). Według funkcjonowania 
psychicznego grupa została podzielona na podgrupy: neurotyczną (1), 

16 Zob. Ch.A. Courtois, Complex Trauma, Complex Reaction. Assessment and Treat-
ment, art. cyt., s. 86-100.

17 Zob. C. Gleiser, J.D. Ford, Contrasting Exposure and Experiential Therapies for 
Complex Posttraumatic Stress Disorder, „Psychotherapy Theory, Research, Practice, 
Training” 3/2008, Vol. 45, s. 340-360.
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borderline (2) oraz psychotyczną (3). Podział ten został dokonany na 
podstawie teorii Kernberga, który wyróżnił trzy organizacje osobowo-
ści: najbardziej dojrzałą, czyli neurotyczną; mniej dojrzałą, czyli bor-
derline; oraz najgłębiej zaburzoną, czyli psychotyczną18 .

Objawy C-PTSD zostały zapisane jako zmienne: 
 – zaburzenia w regulacji afektu (ac). Do takich zaburzeń należą: 

dysforia (1c), myśli samobójcze (2c), samouszkodzenia (3c), na-
pady lęku (4c) oraz kompulsywne zachowania seksualne albo 
też zahamowanie seksualne (5c);

 – zaburzenia świadomości (bc), wśród których można wymienić: 
amnezję traumy (6c), dysocjację (7c), depersonalizację (8c), de-
realizację (9c) oraz ruminację (10c);

 – zaburzenia postrzegania siebie (cc), wśród których można wy-
mienić: paraliż inicjatywy (11c), poczucie bycia winnym (12c), 
poczucie bycia innym (13c) oraz poczucie bycia naznaczonym 
(14c);

 – zaburzenia w postrzeganiu prześladowcy (dc), wśród których 
można wymienić: zaabsorbowanie relacją z prześladowcą (15c), 
nierealistyczne widzenie jego siły (16c), idealizację jego osoby 
(17c), poczucie specjalnej z nim relacji (18c) oraz racjonalizację 
prześladowania (19c);

 – zaburzenia w relacji z innymi (ec), do których należą: izolacja 
i wycofanie (20c), zniszczenie intymnych relacji (21c), stale po-
wtarzające się poszukiwanie zbawcy (22c), uparta nieufność 
(23c) oraz powtarzające się zaniedbania w samoopiece (24c);

 – zaburzenia w samouspokajaniu, do których należą: porzucenie 
podtrzymywania wiary (25c) oraz poczucie beznadziejności 
i desperacji (26c). 

Ostatnią grupą objawów są różnorakie somatyzacje (27c). Na pod-
stawie zsumowania wszystkich objawów C-PTSD została stworzona 
skala c .

Objawy borderline zostały zapisane jako zmienne: 
 – emocje (ba), wśród których wymienia się: przewlekłą, łagod-

ną depresję (1b), poczucie bezradności i beznadziejności (2b), 

18 Zob. L. Cierpiałkowska, Psychopatologia, Warszawa 2011, s. 320.
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przewlekłą i silną złość (3b), przewlekły i silny lęk i objawy so-
matyczne (4b) oraz osamotnienie, znudzenie i pustkę (5b);

 – procesy poznawcze, do których należą: dziwne myśli i doznania 
(6b), krótkotrwałe nieurojeniowe doznania psychotyczne (7b) 
oraz objawy przypominające urojenia i omamy (8b);

 – wzorce impulsywnego zachowania, do których można zaliczyć: 
wzorzec poważnego nadużywania substancji psychoaktywnych 
(9b), wzorzec dewiacji seksualnych (10b), wzorzec fizycznej  
autoagresji (11b), wzorzec manipulacyjnych gróźb, gestów oraz 
myśli samobójczych (12b), inny wzorzec impulsywnego zacho-
wania (13b);

 – relacje interpersonalne, wśród których można wymienić: uni-
kanie samotności, dysforię, gdy osoba jest samotna (14b), lęk 
przed opuszczeniem, przytłoczeniem, unicestwieniem (15b), 
przeciwzależność lub konfliktowość związaną ze sprawowa-
niem i otrzymywaniem opieki (16b), niestabilność bliskich 
związków interpersonalnych (17b), problemy z zależnością 
i masochizmem w bliskich związkach (18b), problemy z dewa-
luacją, manipulacją lub sadyzmem w bliskich związkach (19b), 
problemy z nadmiernym wymaganiem uprawnień w bliskich 
związkach (20b), regresję podczas terapii i hospitalizacji (21b) 
oraz silną reakcję przeciwprzeniesieniową związaną z pobytem 
na oddziale i wyjątkowy związek z terapeutą (22b). Na podsta-
wie zsumowania wszystkich objawów zaburzenia z pogranicza 
została stworzona skala b.

Wskaźnikami dla zmiennych były konkretne objawy wyróżnione 
na podstawie analizy opisów przypadków osób, które w dzieciństwie 
doświadczyły różnorakiej przemocy.

Zastosowano metodę indywidualnych przypadków. Techniką była 
analiza dokumentów, zaś narzędziami arkusz pytań do analizy doku-
mentów złożony z pytań dotyczących wymienionych objawów składa-
jących się na C-PTSD oraz drugi złożony z pytań dotyczących objawów 
osobowości z pogranicza.

Głównym problemem badawczym było pytanie: Czy osoby, które 
w dzieciństwie doświadczyły przemocy, mają większe nasilenie obja-
wów C-PTSD, czy też objawów osobowości z pogranicza? 
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Problemami szczegółowymi były pytania:
 – Czy istnieje różnica istotna statystycznie19 w nasileniu C-PTSD 

i borderline u osób badanych?
 – Czy istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy nasileniem 

przemocy a objawami C-PTSD (borderline) u badanych?
 – Czy istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy rodzajem 

przemocy a objawami C-PTSD i borderline u badanych?
 – Czy istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy rodzajem 

doświadczonej przemocy a objawami C-PTSD i borderline u ba-
danych?

 – Czy istnieje różnica istotna statystycznie pomiędzy nasileniem 
specyficznych objawów dla C-PTSD i borderline u osób bada-
nych?

Hipotez badawczych nie postawiono ze względu na diagnostyczny 
charakter badań.

Analiza badań

Aby odpowiedzieć na postawione problemy, wyliczono wpierw po-
ziom nasilenia C-PTSD oraz borderline u badanych. Poziom ten wyli-
czono jako sumę występujących u badanych objawów wymienionych 
w arkuszu pytań. Obliczono średni poziom nasilenia C-PTSD oraz bor-
derline dla badanych. Porównano poziom C-PTSD oraz borderline dla 
badanych o różnym poziomie stopnia zaburzenia (neurotyczny, bor-
derline oraz psychotyczny w rozumieniu Kernberga). Istotność sta-
tystyczną różnicy wyliczono za pomocą statystycznego testu ANOVA. 
Porównano też wykres nasilenia objawów C-PTSD oraz objawów bor-
derline dla wszystkich badanych.

Kolejnym krokiem było wyliczenie korelacji pomiędzy nasile-
niem przemocy, której doświadczyły osoby badane, oraz nasileniem 

19 Istotnym statystycznie związkiem (lub różnicą) jest taki, którego wystąpienie 
nieprzypadkowe można przewidzieć w więcej niż 95% badanych przypadków (w nie-
których badaniach podnosi się to do 99%). Oznacza to, że prawdopodobieństwo za-
istnienia faktu, iż taki związek lub różnica wystąpiły przypadkowo, musi być mniejsze 
niż 5%. Wtedy p < 0,05.
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objawów C-PTSD i objawów borderline. Następnie wyliczono też ko-
relację pomiędzy rodzajem przemocy a nasileniem objawów C-PTSD 
i borderline. Stosowano do tego metodę statystyczną rh-Spearmana, 
gdyż zmienne: nasilenie przemocy oraz rodzaj przemocy były zmien-
nymi jakościowymi (skala porządkowa oraz nominalna). 

Na koniec podzielono objawy na takie, które występują tylko 
w C-PTSD (specyficzne dla tego zaburzenia), na takie, które wystę-
pują tylko w borderline (specyficzne dla tego zaburzenia), oraz takie, 
które występują w obydwu typach zaburzenia. Porównano nasilenie 
specyficznych objawów C-PTSD i specyficznych objawów borderline 
w grupach, które doświadczyły przemocy fizycznej i jej nie doświad-
czyły, doświadczyły przemocy psychicznej i jej nie doświadczyły oraz 
doświadczyły przemocy seksualnej i jej nie doświadczyły. Do oblicze-
nia istotności statystycznej różnicy wykorzystano test t-Studenta.

Różnica w nasileniu C-PTSD i borderline u badanych

Wykres 1 pokazuje średnie nasilenie C-PTSD oraz borderline 
u wszystkich badanych.

Wykres 1. Średnie nasilenie C-PTSD i średnie nasilenie borderline u bada-
nych 

Źródło: badania własne.
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Jak widać, poziom nasilenia C-PTSD jest większy niż poziom nasile-
nia borderline u badanych. Aby jednak przekonać się, o ile różnica jest 
istotna statystycznie, przeprowadzono porównanie w grupach osób 
różniących się poziomem głębokości zaburzeń: neurotycznych (1), 
borderline (2) oraz psychotycznych (3). Wykres 2 pokazuje średnie 
nasilenie objawów C-PTSD dla osób o poziomie zaburzenia neurotycz-
nym, borderline i psychotycznym.

Wykres 2. Średnie nasilenie objawów C-PTSD dla osób o poziomie zaburze-
nia neurotycznym (1), borderline (2) i psychotycznym (3) 

Źródło: badania własne.

Jak widać, poziom nasilenia objawów C-PTSD wzrasta wraz z głębo-
kością zaburzenia. Najniższy jest dla osób z poziomu neurotycznego, 
zaś najwyższy dla osób z poziomu psychotycznego. Różnica pomiędzy 
grupami nie jest jednak istotna statystycznie, ponieważ p > 0,05. 

Wykres 3 pokazuje średnie nasilenie objawów borderline dla osób 
o poziomie zaburzenia neurotycznym, borderline i psychotycznym.
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Wykres 3. Średnie nasilenie objawów borderline dla osób o poziomie zabu-
rzenia neurotycznym (1), borderline (2) i psychotycznym (3) 

Źródło: badania własne.

Na wykresie widać, że poziom objawów borderline jest najwyższy 
dla osób o poziomie zaburzenia borderline w rozumieniu Kernberga. 
Jest to logiczne, biorąc pod uwagę, że opis Kernberga osób z poziomu 
borderline pokrywa się w znacznej części z opisem DSM-IV. Kernberg 
zakładał jedynie, że zaburzenia borderline zawsze idą w parze z in-
nym zaburzeniem osobowości. Na podstawie tego stwierdzenia stwo-
rzył pojęcie pogranicznego poziomu zaburzenia osobowości. Różnica 
ta okazuje się również istotna statystycznie (p = 0,01, F = 10,65). Aby 
móc stwierdzić, która różnica wpływa na ogólną istotność statystycz-
ną, przeprowadzono test statystyczny Bonferroniego. Wykazał on, iż 
istotna jest różnica pomiędzy średnią nasilenia objawów borderline 
u osób z poziomem zaburzenia neurotycznym i osób z poziomem za-
burzenia borderline ( p = 0,001) oraz różnica pomiędzy średnią nasile-
nia objawów borderline u osób z poziomem zaburzenia neurotycznym 
i osób z poziomem zaburzenia psychotycznym (p = 0,026). Różnica 
pomiędzy średnią nasilenia zaburzenia borderline u osób z poziomem 
zaburzenia borderline i osób z poziomem zaburzenia psychotycznym 
nie jest różnicą istotną statystycznie.

Aby móc zobaczyć rozkład wyników opisujących poziom C-PTSD 
i poziom borderline u wszystkich badanych, stworzono wykres 4. 
Wcześniej przeliczono wyniki surowe nasilenia C-PTSD i borderline 
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na wyniki standaryzowane20, aby móc porównywać obie grupy  
wyników.

Wykres 4. Rozkład wyników opisujących poziom C-PTSD i borderline 
u wszystkich badanych 

Źródło: badania własne.

Jak widać na wykresie, rozkład wyników jest bardzo podobny, 
z czego można by wnioskować, że obie diagnozy idą z sobą w parze. 
Aby móc zobaczyć, jak wyglądają diagnozy w zależności od poziomu 
zaburzenia (neurotycznego, borderline, psychotycznego), zastąpiono 
numery osób ich poziomem zaburzenia. Pokazuje to wykres 5.

Wykres 5. Rozkład wyników opisujących poziom C-PTSD i borderline w za-
leżności od poziomu zaburzenia 
Źródło: badania własne.

20 Według wzoru: z (wynik standaryzowany) = x (wynik surowy) – m (średnia 
arytmetyczna wyników)/sd (odchylenie standardowe).
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Śledząc wyniki na wykresie, można zauważyć, iż wyniki wysokie, 
a więc przekraczające 1, mają przede wszystkim osoby z diagnozą po-
ziomu zaburzenia borderline, a czasami również osoby z zaburzeniem 
z poziomu psychotycznego. Osoby z poziomu zaburzeń neurotycznego 
mają niski poziom zaburzenia zarówno C-PTSD, jak również border-
line. Jest to widoczne pomimo faktu, że przeżyły one doświadczenie 
przemocy w dzieciństwie.

Nasilenie i rodzaj przemocy a nasilenie objawów C-PTSD  
oraz borderline u osób badanych

Aby móc prześledzić zależność pomiędzy rodzajem przemocy, któ-
rej doświadczyły osoby badane, a nasileniem u nich objawów C-PTSD 
i objawów borderline, przeprowadzono analizę korelacji rho Spear-
mana (występowanie rodzaju przemocy jest kodowane w skali nomi-
nalnej, dlatego zastosowano test nieparametryczny).

W przypadku zależności pomiędzy występowaniem objawów 
C-PTSD i występowaniem przemocy fizycznej i psychicznej w życiu 
osób badanych stwierdzono brak istotnych statystycznie powiązań. 
W przypadku zaś zależności pomiędzy występowaniem objawów 
C-PTSD i występowaniem przemocy seksualnej w życiu badanych 
stwierdzono istotne statystycznie powiązanie (p = 0,05). Współczyn-
nik korelacji wynosi: rho = 0,43. Wynika z tego, że występowaniu w hi-
storii rodzinnej przemocy seksualnej towarzyszy wysokie nasilenie 
objawów C-PTSD u badanych.

W przypadku zależności pomiędzy występowaniem objawów bor-
derline i występowaniem przemocy seksualnej w historii osób bada-
nych stwierdzono brak powiązań istotnych. W przypadku zależności 
pomiędzy występowaniem objawów borderline i występowaniem 
przemocy psychicznej w historii osób badanych stwierdzono istot-
ne statystycznie powiązanie (p = 0,05). Współczynnik korelacji rho-
Spearmana wyniósł 0,43. Wynika z tego, że istnieniu w historii osoby 
przemocy psychicznej towarzyszy wysokie nasilenie objawów bor-
derline. W przypadku zależności pomiędzy występowaniem objawów 
borderline i występowaniem przemocy fizycznej w rodzinie badanej 
osoby istotność statystyczna powiązania była największa (p = 0,01). 
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Współczynnik rho-Spearmana wyniósł 0,53. Można z tego wyciągnąć 
wniosek, że istnieniu w historii osób badanych przemocy fizycznej to-
warzyszy wysokie nasilenie objawów borderline.

Kolejnym krokiem było zbadanie korelacji pomiędzy nasileniem 
przemocy, jakiej doświadczały osoby badane w domu, a nasileniem 
u nich objawów C-PTSD oraz borderline. Przeprowadzono analizę 
za pomocą współczynnika korelacji rho-Spearmana (również w tym 
przypadku ze względu na fakt, iż nasilenie przemocy było kodowane 
w skali porządkowej, używany do analizy test był nieparametryczny). 
W obu przypadkach pojawiło się powiązanie istotne statystycznie. 
W przypadku zależności pomiędzy nasileniem przemocy i nasile-
niem objawów C-PTSD: p = 0,005, zaś rho = 0,60. Wynika z tego, że 
im większe jest nasilenie przemocy doświadczanej przez osobę bada-
ną w dzieciństwie, tym większe jest nasilenie u niej objawów C-PTSD. 
W przypadku zależności pomiędzy nasileniem przemocy i nasileniem 
objawów borderline: p = 0,001, zaś rho = 0,68. Również w tym przy-
padku można wyciągnąć wniosek, że im większe jest nasilenie prze-
mocy w historii badanej osoby, tym większe jest nasilenie u niej obja-
wów borderline.

Nasilenie specyficznych dla C-PTSD i dla borderline objawów 
u osób badanych

W kolejnym kroku badawczym zostały wyznaczone specyficzne ob-
jawy dla C-PTSD. Są to objawy, które występując w opisie C-PTSD, nie 
występują równocześnie w opisie borderline, a więc nie są wspólne 
dla tych dwóch syndromów. W przypadku C-PTSD są to objawy nastę-
pujące:
 – zaburzenia w regulacji afektu (ac). Do takich zaburzeń należą: 

kompulsywne zachowania seksualne albo też zahamowanie 
seksualne (5c);

 – zaburzenia świadomości (bc), wśród których można wymienić: 
amnezję traumy (6c), dysocjację (7c), depersonalizację (8c), de-
realizację (9c) oraz ruminację (10c);

 – zaburzenia postrzegania siebie (cc), wśród których można wy-
mienić: paraliż inicjatywy (11c), poczucie bycia winnym (12c), 
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poczucie bycia innym (13c) oraz poczucie bycia naznaczonym 
(14c);

 – zaburzenia w postrzeganiu prześladowcy (dc), wśród których 
można wymienić: zaabsorbowanie relacją z prześladowcą (15c), 
nierealistyczne widzenie jego siły (16c), idealizację jego osoby 
(17c), poczucie specjalnej z nim relacji (18c);

 – zaburzenia w relacji z innymi (ec), do których należą: powtarza-
jące się zaniedbania w samoopiece (24c); 

 – zaburzenia w samouspokajaniu, do których należy porzucenie 
podtrzymywania wiary (25c).

Zostały też wyznaczone specyficzne dla borderline objawy, czyli ta-
kie, które występują w opisie osobowości z pogranicza, a nie występu-
ją w opisie syndromu C-PTSD. Są one następujące:
 – procesy poznawcze, do których należą: dziwne myśli i doznania 

(6b), krótkotrwałe nieurojeniowe doznania psychotyczne (7b) 
oraz objawy przypominające urojenia i omamy (8b);

 – wzorce impulsywnego zachowania, do których można zaliczyć: 
wzorzec poważnego nadużywania substancji psychoaktywnych 
(9b), wzorzec dewiacji seksualnych (10b); 

 – relacje interpersonalne, wśród których można wymienić: unika-
nie samotności, dysforię w przypadku doświadczenia samotno-
ści (14b), lęk przed opuszczeniem, przytłoczeniem, unicestwie-
niem (15b), przeciwzależność lub konfliktowość związaną ze 
sprawowaniem i otrzymywaniem opieki (16b), niestabilność 
bliskich związków interpersonalnych (17b), problemy z dewa-
luacją, manipulacją lub sadyzmem w bliskich związkach (19b), 
problemy z nadmiernym wymaganiem uprawnień w bliskich 
związkach (20b), regresję podczas terapii i hospitalizacji (21b) 
oraz silną reakcję przeciwprzeniesieniową związaną z pobytem 
na oddziale i wyjątkowy związek z terapeutą (22b).

Kiedy wyliczono nasilenie C-PTSD i borderline, sumując jedynie 
objawy specyficzne dla każdego z nich, pojawiła się średnia nasilenia 
tych objawów u badanych osób, którą przedstawia wykres 6.
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Wykres 6. Średnie nasilenie specyficznych objawów dla C-PTSD i borderline 
u badanych osób 

Źródło: badania własne

Z wykresu wynika, że większe jest nasilenie objawów syndromu 
C-PTSD niż objawów osobowości z pogranicza u badanych osób, które 
w dzieciństwie przeżywały przemoc.

Aby zobaczyć, czy istnieje różnica istotna statystycznie pomiędzy 
tymi, którzy doświadczyli konkretnej formy przemocy, a tymi, którzy 
jej nie doświadczyli, przeprowadzono analizę statystyczną testem  
t-Studenta dla prób niezależnych.

W przypadku różnicy pomiędzy tymi, którzy doświadczyli przemo-
cy fizycznej, a tymi, którzy jej nie doświadczyli, różnica jest nieistotna 
zarówno jeśli chodzi o poziom nasilenia objawów C-PTSD, jak również 
poziom nasilenia objawów borderline. Podobna sytuacja występuje 
w przypadku tych, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, i tych, 
którzy jej nie doświadczyli.

Różnica pomiędzy tymi, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, 
a tymi, którzy jej nie doświadczyli w nasileniu specyficznych objawów 
C-PTSD, jest istotna statystycznie (t = 2,63, p = 0,017). Średnie nasile-
nie objawów specyficznych C-PTSD dla tych, którzy doświadczyli prze-
mocy seksualnej, i tych, którzy jej nie doświadczyli, pokazuje wykres 7.
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Wykres 7. Średnie nasilenie objawów specyficznych C-PTSD dla tych, którzy 
doświadczyli przemocy seksualnej (1), i tych, którzy jej nie doświadczyli (2) 

Źródło: badania własne

Różnica w nasileniu specyficznych objawów osobowości z po-
granicza pomiędzy tymi, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, 
a tymi, którzy jej nie doświadczyli, jest również istotna statystycznie  
(t = 2,54, p = 0,02). Średnie nasilenie objawów specyficznych osobo-
wości z pogranicza dla tych, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, 
i tych, którzy jej nie doświadczyli, pokazuje wykres 8.

Wykres 8. Średnie nasilenie objawów specyficznych osobowości z pograni-
cza dla tych, którzy doświadczyli przemocy seksualnej (1), i tych, którzy jej 
nie doświadczyli (2) 

Źródło: badania własne
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Wnioski i podsumowanie

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
 – nasilenie objawów C-PTSD rośnie wraz z głębokością zaburzenia 

według Kernberga. Nasilenie zaś objawów borderline jest naj-
większe u osób zaburzonych na poziomie borderline. Nasilenie 
objawów borderline na poziomie borderline różni się w sposób 
istotny statystycznie od nasilenia objawów borderline na po-
ziomie neurotycznym. Nasilenie objawów borderline na pozio-
mie neurotycznym różni się też w sposób istotny statystycznie 
od nasilenia objawów borderline na poziomie psychotycznym. 
Wygląda więc, iż istnieją takie osoby, które przeżyły w dzieciń-
stwie historię przemocy, jednak pomimo tego doświadczenia 
nie rozwinęły się u nich silne objawy ani zaburzenia z pogra-
nicza, ani też syndromu C-PTSD, a ich sposób funkcjonowania 
nie jest głęboko zaburzony. Prawdopodobnie musi istnieć czyn-
nik, który jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Kierując się 
teorią psychodynamiczną, można by założyć, że mogą to być 
doświadczenia wczesnodziecięce, z pierwszych miesięcy życia. 
Z pedagogicznego punktu widzenia takie założenie pociąga za 
sobą konieczność bardzo wczesnej profilaktyki i psychoedukacji 
stosowanej wobec rodziców;

 – rozkład wyników dla wszystkich osób nasilenia C-PTSD i bor-
derline jest bardzo podobny. Wygląda to tak, jakby syndrom 
C-PTSD rozwijał się równolegle z zaburzeniem osobowości bor-
derline;

 – istnieje istotne powiązanie pomiędzy doświadczeniem przez 
osobę badaną przemocy seksualnej i rozwinięciem u niej syndro-
mu C-PTSD oraz istotne powiązanie pomiędzy doświadczeniem 
przez osobę przemocy psychicznej i fizycznej i rozwinięciem 
u niej objawów borderline. Wygląda więc, iż szczególnie prze-
moc seksualna leży u źródeł tworzenia się syndromu C-PTSD;

 – im większe nasilenie przemocy w dzieciństwie, tym większe na-
silenie zarówno objawów syndromu C-PTSD, jak również zabu-
rzenia osobowości z pogranicza;

 – jeśli wydzieli się jedynie objawy specyficzne dla syndromu 
C-PTSD i zaburzenia borderline, zależności stają się słabsze. 
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Pozostaje jednak jako istotna statystycznie zależność pomiędzy 
występowaniem w historii osoby badanej przemocy seksualnej 
i nasileniem zarówno objawów syndromu C-PTSD, jak również 
borderline. Znowu w tym wypadku należy podkreślić traumę 
seksualną jako przyczynę zaburzeń zarówno osobowości, jak 
również posttraumatycznych. To powinno być wskazaniem dla 
ludzi pracujących w dziedzinie wsparcia, aby byli szczególnie 
wyczuleni na ten rodzaj przemocy, pozostawiający tak bolesne 
i długotrwałe skutki zarówno w strukturze osobowości, jak 
również w jej funkcjonowaniu.

Podsumowując przeprowadzone badania, można powiedzieć, że 
osoby, które przeżyły w dzieciństwie doświadczenie różnorakiej prze-
mocy, są narażone zarówno na zaburzenia struktury osobowości, jak 
również na zaburzenia należące do posttraumatycznych. Nie można 
na podstawie przedstawionych analiz stwierdzić, które zaburzenia są 
częstsze. Jedno co można powiedzieć, to fakt, że istnieją osoby, które 
pomimo przeżytej traumy związanej z przemocą domową nie ulega-
ją głębokim zaburzeniom. Wydaje się, że ważną sprawą jest zbadanie, 
co kieruje tym faktem. Odkrycie tego byłoby istotne dla profilaktyki 
i wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Bibliografia 

Briere J., Scott C., Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne, 
Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

Cierpiałkowska L., Psychopatologia, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, War-
szawa 2011 .

Courtois Ch.A., Complex Trauma, Complex Reaction. Assessment and Treatment, 
„Psychological Trauma Theory, Research, Practice and Policy” 1/2008.

Diagnostic and statisticalmanual of mental disorders, Fourth editio, APA 1994.
Gabbard G.O., Wilkinson S.M., Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów bor-

derline, Wydawnictwo Imago, Gdańsk 2011.
Gleiser C., Ford J.D., Contrasting Exposure and Experiential Therapies for Com-

plex Posttraumatic Stress Disorder, „Psychotherapy Theory, Research, 
Practice, Training” 3/2008, Vol.45.

Goldstein E.G., Zaburzenia z pogranicza. Modele kliniczne i techniki terapeu-
tyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.



162 Anna Seredyńska

ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 
Badawcze kryteria diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medycz-
ne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warszawa 1998.

ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 
Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo 
Medyczne „Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warszawa 
2000 .

Johnson S.L., Therapists guide to Posttraumatic Stress Disorder intervention, 
London 2009.

McNally R.J., Conteptual Problems with the DSM-IV. Criteria for Posttraumatic 
Stress Disorder. Issues and controversies, red. G.M. Rosen, John Willey and 
Sons, West Sussed 2004.

Millon T., Davis R., Millon C., Escovar L., Meagher S., Zaburzenia osobowości we 
współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2005. 

Rittenhouse J., Using Eye Movement Desensitization and Reprocessing to Treat 
Complex PTSD in a Biracial Client, „Cultural Diversity and Ethnic Minority 
Psychology” 4(2000), Vol. 6.

Toft C.T., Murphy Ch.M., King L.A., Dedeyn J.M., Musser P. H., Posttraumatic 
Stress Disorder Symptomatology Among Partners of man in Treatment for 
Relationship Abuse, „Journal of Abnormal Psychology”2/2005, Vol. 114.

Wolf G.K., Reinhard M., Cozolino L.J., Caldwell A., Asamen J.K., Neuropsychiatric 
Symptoms of Complex Posttraumatic Stress Disorder: A Preliminary Minne-
sota Multiphasic Personality Inventory Scale to Identity Adult Survivors of 
Childhood Abuse, „Psychological Trauma, Theory, Research, Practice and 
Policy”1/2009, Vol. 1.



ANNA SKOCZEK
Akademia Ignatianum w Krakowie

Specyfika terapii logopedycznej u dzieci z SLI 

Summary

Children with a SLI-like lingual disorders, experience difficulties, not only 
in terms of phonology, semantics or syntactic. Over the years, with succes-
sive changes in educational environments and educational issues they are 
still being affected with problems in communication (with the pragmatics of 
language) and access to knowledge. This article attempts to show the role of 
the parents in the therapy of lingual disorders which are tough and requiring 
highly-specialised care but also support and understanding from parents and 
closest family.

Wprowadzenie – podstawowe zagadnienia dotyczące SLI  
(specyficznych zaburzeń rozwoju językowego)

Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej wymagają od 
logopedy nie tylko wyboru określonej koncepcji tej nauki, zmuszają 
także do przyjęcia perspektywy filozoficznej. 

Praca z człowiekiem dotkniętym zaburzeniem mowy może polegać 
na postawieniu diagnozy i w konsekwencji zaproponowaniu sposo-
bu terapii – systematycznej, celowej, ale może także przybrać formę 
wskazówek, porad, propozycji studiowania literatury przedmiotu – 
przekazywanych nierzadko zaocznie, na odległość lub za pośrednic-
twem osób trzecich. Tak zaprezentowany model logoterapii proponu-
ją zwolennicy koncepcji medycznej, ograniczającej zakres przedmiotu 
badań logopedii do zaburzeń, profilaktyki i korekcji mowy. 

Rozszerzenie zakresu oddziaływań sugeruje koncepcja holistycz-
na, oznaczająca takie podejście do zagadnień diagnostyki i terapii za-
burzeń mowy, które nie ogranicza się do opisu izolowanego deficytu 
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językowego, ale uwzględnia syndromową i pogłębioną analizę1 . Zgod-
nie z założeniami koncepcji holistycznej, w kontakcie z pacjentem na-
leży uwzględniać wszystkie aspekty mowy: embriologiczny, patolo-
giczny, społeczny i artystyczny. Logoterapia posiada więc – jak wynika 
z powyższego – wymiar kompleksowy. Obejmuje zagadnienia zwią-
zane z komunikacją werbalną (aspekt lingwistyczny), nadawaniem 
i odbiorem wypowiedzi słownej, odnosząc je do aspektu biologiczno-
medycznego, związanego między innymi ze strukturą anatomiczną, 
neurologiczną, fizykochemiczną, motoryczno-kinestetyczną organi-
zmu. Istotny – zarówno w diagnozie, jak i terapii logopedycznej – jest 
kontekst psychologiczny, obejmujący spektrum zjawisk związanych 
z osobowością pacjenta, a także socjalny, dotyczący zjawisk wynikają-
cych z roli społecznej użytkownika języka i z cech jego środowiska. 

Wielowymiarowość koncepcji holistycznej pozwala więc wszech-
stronnie i dogłębnie spojrzeć na pacjenta logopedycznego, umożliwia 
uwzględnienie wszystkich jego potrzeb związanych zarówno z kompe-
tencjami językowymi, jak i tymi pozajęzykowymi – niezbędnymi w ko-
munikacji interpersonalnej. Koresponduje także, co niezwykle ważne 
w pracy terapeutycznej, z perspektywą humanistyczną nastawioną na 
Osobę, z uwzględnieniem jej indywidualnych losów, warunków socjo-
ekonomicznych i kulturowych2 .

Wspomniana perspektywa humanistyczna oraz podejście holistycz-
ne są szczególnie ważne w kontaktach z pacjentami posiadającymi głę-
bokie deficyty mowy i języka. Do takich zaburzeń należą niewątpliwie 
specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), definiowane jako 
„niewłaściwe przyswajanie mowy u dzieci, u których nie rozpozna-
no uszkodzenia w budowie mózgu, utraty słuchu, znacznego upośle-
dzenia zdolności uczenia się i które nie zostały pozbawione kontaktu 
z otoczeniem”3 . 

SLI jest zaburzeniem, które wskazuje na to, iż dziecko posiada 
znaczne trudności językowe. Traktuje się je jako pierwotny deficyt 

1 K. Błachnio, Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań 2003.
2 J. Cieszyńska-Rożek, Dwujęzyczność i dwukulturowość – diagnoza różnicowa 

w glottodydaktyce, w: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. Nowa Lo-
gopedia, T. 3, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012.

3 L.B. Leonard, SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk 2006, 
s. 23.
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lingwistyczny, albowiem obserwowane trudności językowe nie są 
wtórne wobec innych ograniczeń zdolności poznawczych, lecz od-
zwierciedlają nieprawidłowy rozwój modułu wyspecjalizowanego 
w procesach językowych4 . 

Specyficzne zaburzenia językowe nie są zaburzeniem jednolitym. 
Obejmują dzieci, które:

	 •	 nie rozumieją języka, ich wypowiedzi są krótkie i w większości 
niezrozumiałe;

	 •	 mówią dużo, używają rozwiniętych, wyraźnie artykułowanych 
zwrotów, lecz rzadko reagują prawidłowo na próbę nawiązania 
z nimi rozmowy;

	 •	 w większości rozumieją, co się do nich mówi, lecz mają ograni-
czoną zdolność formułowania nawet prostych wypowiedzi;

	 •	 potrafią mówić wyraźnie, gdy używają pojedynczych słów, lecz 
są zupełnie niezrozumiałe, gdy budują dłuższe wypowiedzi. 

Dzieci z SLI różnią się od siebie od względem tego, jaki obszar ję-
zyka sprawia im największe problemy, oraz tego, jak wielki jest w ich 
wypadku rozziew między zdolnością rozumienia a zdolnością produk-
cji mowy5 . Próbę systematyzacji diagnozowanych u dzieci zaburzeń 
językowych stanowi klasyfikacja autorstwa J. Rapin i D. Allen6 . Autorki 
wyodrębniają następujące kategorie SLI:

	 •	 Zespół deficytu fonologiczno-składniowego. Dzieci zaklasyfi-
kowane do tej grupy wykazują niewielkie problemy z rozumie-
niem języka, natomiast znacznie poważniejsze deficyty produkcji 
mowy (głównie w zakresie morfoskładni i fonologii). Obserwo-
wane zaburzenia ekspresji językowej polegają na trudnościach 
z nazywaniem na żądanie, które – notabene – nie zawsze wystę-
pują w mowie spontanicznej. U dzieci z opisywanym deficytem 
charakterystyczny jest ograniczony słownik; trudność ta pro-
wadzi do prezentowania w wypowiedziach licznych omówień, 
wtrąceń. W zaburzeniach o charakterze deficytu fonologiczno-
-składniowego występują błędy w budowie zdań; wypowiedzi 

4 Tamże.
5 Tamże. 
6 Tamże. 
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są ubogie, krótkie, nader często niegramatyczne; komunikacja 
przybiera postać tak zwanego żargonu (brak fleksji, przedimków, 
zaimków, spójników). Pozostającym w sprzeczności objawem, 
podkreślanym w diagnozie i opisie, jest prawidłowa artykulacja. 

	 •	 Zespół deficytu leksykalno-semantycznego, którego najbar-
dziej charakterystyczną cechą są trudności ze znajdowaniem 
słów. Podstawowa trudność – znalezienie adekwatnego słowa –  
sprawia, że zdolność formułowania zdań jest upośledzona. Dzie-
ci prezentują także osłabienie rozumienia. Deficyt leksykalno- 
-semantyczny, zaliczany do zaburzeń wyższego rzędu, współ-
występuje z zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi; do-
tknięci nimi pacjenci nie potrafią wykorzystać języka do celów 
komunikacyjnych, prezentują wypowiedzi prawidłowo sformu-
łowane, ale nieadekwatne treściowo. 

	 •	 Agnozja słuchowo-werbalna, zwana także głuchotą słowną. 
Do tej grupy należą dzieci, u których użycie języka jest najbar-
dziej ograniczone, prawdopodobnie ze względu na skutek po-
ważnego deficytu rozumienia mowy. Obserwuje się u nich brak 
rozumienia słów w mowie, a w konsekwencji znacznie zredu-
kowaną ekspresję werbalną; brak prawidłowej percepcji mowy 
sprawia, że dziecko – pozbawione adekwatnych wzorców – nie 
naśladuje mowy, nie tworzy prawidłowego kodu komunikacji 
werbalnej .

	 •	 Zaburzenia ekspresywne, przyjmujące postać dyspraksji 
werbalnej lub deficytu programowania fonologicznego. 
Dyspraksja jest związana z nieprawidłowym programowaniem 
werbalnych czynności motorycznych; u podłoża tych trudności 
nie stwierdza się jednak zaburzeń neurologicznych. Obserwo-
wane problemy motoryczne prowadzą do zaburzeń płynności 
wypowiedzi dziecka. Głębokie deficyty o charakterze dysprak-
sji charakteryzują się znaczną redukcją ekspresji werbalnej; 
budowanie wypowiedzi jest znacznie zredukowane, dziecko 
prezentuje bardzo słabe sprawności fonologiczne (m.in. błędy 
artykulacyjne, zniekształcenia słów), z wysiłkiem wypowiadane 
pojedyncze słowa są zazwyczaj zniekształcone. Opisanym obja-
wom towarzyszy zniekształcone, w niewielkim stopniu, rozu-
mienie mowy. 
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Natomiast deficyt programowania fonologicznego cechuje ten-
dencja do tworzenia przez dziecko długich, nieprawidłowych pod 
względem fonologicznym, wypowiedzi. Są one mało zrozumiałe, a do-
datkowo można zaobserwować trudności ze zbudowaniem spójnej wy-
powiedzi typu wyjaśniania czy opowiadania. Opisanym trudnościom 
nie towarzyszą zaburzenia ani prozodii, ani też rozumienia mowy7 .

Szeroki wachlarz deficytów lingwistycznych obserwowanych 
u dzieci z SLI dowodzi, iż zaburzenie to nie jest jednolitym odstęp-
stwem od normy. W praktyce logopedycznej – zarówno na potrzeby 
diagnozy, jak i terapii, wskazuje się na następujące deficyty w zakresie 
ekspresji i percepcji mowy:

	 •	 ograniczenia w ekspresji werbalnej (nieprawidłowa praksja i ki-
netyka mowy);

	 •	 gorsze nazywanie od powtarzania (w nazywaniu istotny jest 
świeży wzorzec słuchowy i kontrola wzrokowa);

	 •	 podczas czynności powtarzania i nazywania zniekształcane są 
struktury wyrazów (nie mają jednak stałego charakteru);

	 •	 niechęć do powtarzania „trudnych” wyrazów;
	 •	 szyk przestawny, brak zachowania tempa, intonacji i akcentu lo-

gicznego w zdaniach;
	 •	 trudności w powtarzaniu sylab zamkniętych i wyrazów (ze 

względu na uszkodzenie związków przyległości zostaje zabu-
rzona syntagma wyrazowa);

	 •	 poprawne wskazywanie przedmiotów codziennego użytku 
oraz właściwych ilustracji, reakcje są adekwatne do instrukcji  
słownych;

	 •	 operowanie kompletnym zasobem fonemów (problemy mogą 
się pojawić z tymi, które dziecko opanowało najpóźniej);

	 •	 mały zasób słownika czynnego w stosunku do biernego – domi-
nują rzeczowniki, mniej jest czasowników, przymiotników i li-
czebników (pozostałe części mowy pojawiają się rzadko);

	 •	 długo utrzymująca się (do piątego–szóstego roku życia) obec-
ność wyrażeń z własnego słownika i onomatopei;

	 •	 u dzieci, które mówią więcej: ciche i niepewne wypowiedzi, 
dzielenie słów na sylaby;

7 G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, Sopot 2012 .
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	 •	 styl telegraficzny w samodzielnych wypowiedziach, niepopraw-
ne gramatycznie i składniowo zdania, nieumiejętne użycie koń-
cówek fleksyjnych oraz generalizacja reguł gramatycznych;

	 •	 problemy wyboru w przypadku opozycji fonologicznych; 
	 •	 nieregularne substytucje fonemowe w obrębie kilku kategorii 

fonologicznych;
	 •	 bardzo często pojawiające się metatezy, z mniejszym nasileniem: 

uproszczenia grup spółgłoskowych, braki w nagłosie, śródgłosie 
i wygłosie; asymilacje i dysymilacje, epentezy oraz reduplikacje; 
dźwięki są mylone niekonsekwentnie;

	 •	 powszechne deformacje artykulacyjne w postaci nieprawidło-
wej artykulacji głoski „r” (najczęściej wymowa krtaniowa) oraz 
głosek dentalizowanych z trzech szeregów;

	 •	 trudności z pamięciowym utrwaleniem ruchowego wzorca wy-
razu;

	 •	 proces komunikacyjny wspierany gestem (szczególnie w sytua-
cjach stresujących);

	 •	 duże kłopoty z budowaniem dłuższych wypowiedzi, niespójne 
teksty monologowe, ale lepsza realizacja form dialogowych;

	 •	 trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania, niemoż-
ność przyswojenia języka obcego.

Zaburzeniom motorycznym mogą towarzyszyć trudności z rozu-
mieniem:
 – dłuższych zdań o złożonej strukturze logiczno-gramatycznej;
 – pojęć dotyczących orientacji przestrzennej i czasowej;
 – terminów abstrakcyjnych i uogólniających.

Natomiast w przypadku specyficznych zaburzeń rozwoju języko-
wego z przewagą deficytu percepcji obserwuje się następujące zacho-
wania werbalne:

	 •	 brak reakcji lub odpowiedź nieadekwatna do treści przeka-
zu werbalnego, przy prawidłowo zachowanych reakcjach na 
dźwięk i głos (również bardzo słaba reakcja na treści werbalne 
kierowane do grupy);

	 •	 istotne trudności w rozumieniu wypowiedzi innych, brak reak-
cji na polecenia i błędne ich wykonanie (rozumienie gorsze od 
możliwości ekspresji słownej, sprawny jest aparat artykulacyjny 
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oraz prawidłowo zachowana kinestezja artykulacyjna i kinetyka 
mowy);

	 •	 wykorzystywanie w procesie komunikacji zjawisk supraseg-
mentalnych: gestu, mimiki, umiejętności odgrywania scenek, 
rysunku lub etykiety (lepsze rozumienie w sytuacjach znanych 
dziecku miejsc i osób, kiedy zrozumiała jest mowa ciała i nie do-
cierają bodźce rozpraszające);

	 •	 łatwość odczytywania intencji rozmówcy, wyrażanych prozody-
ką mowy;

	 •	 ograniczenie słownika biernego, trudności w rozumieniu pytań 
i poleceń oraz zdań o złożonych konstrukcjach gramatycznych 
i dłuższych tekstów; brak umiejętności tworzenia tekstów mo-
nologowych;

	 •	 problemy z pojmowaniem pojęć abstrakcyjnych oraz sensu 
przenośni, metafor czy przysłów;

	 •	 obecność substytucji wyrazowych, formalnych i/lub znaczenio-
wych podczas nazywania oraz w mowie spontanicznej, upodob-
nień, epentez, redukcji grup spółgłoskowych, metatez;

	 •	 przewagę mowy dowolnej nad mową „na żądanie” (problemy 
z doborem słów, sformułowaniem dłuższej wypowiedzi);

	 •	 „perseweracje nastawienia” (ustawiczne wracanie do tych sa-
mych tematów);

	 •	 problemy z rozumieniem pojęć określających stosunki prze-
strzenne i związki przyczynowo-skutkowe;

	 •	 brak trudności z powtarzaniem głosek w izolacji, sylab, wyra-
zów, a nawet prostych zdań;

	 •	 częste zniekształcanie wyrazów mało znanych i niezrozumia-
łych oraz o rzadkiej frekwencji występowania (uszkodzeniom 
związków paradygmatycznych towarzyszą deficyty związków 
syntagmatycznych);

	 •	 bardzo wolny proces zapamiętywania znaczenia słów, fraz, zdań 
(lepiej rozumiane i łatwiej zapamiętywane są pojęcia konkretne, 
odnoszące się do najbliższego otoczenia dziecka);

	 •	 słownik czynny obejmuje przeważnie rzeczowniki i czasowni-
ki (bardzo często czasowniki pełnią funkcję substytutów pojęć 
w obrębie jednego pola semantycznego);

	 •	 łatwość w przyswajaniu często używanych zwrotów.
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Sfera niewerbalna u charakteryzowanych dzieci cechuje się:

	 •	 stosunkowo dobrą sprawnością motoryczną i koordynacją wzro-
kowo-ruchową;

	 •	 występowaniem cech nadpobudliwości psychoruchowej i szyb-
kiej męczliwości;

	 •	 zaburzeniami koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych 
(uwaga mimowolna przez długi czas przeważa nad dowolną i ła-
two ulega rozproszeniu);

	 •	 bardzo dobrą pamięcią mechaniczną, jednak słabą pamięcią 
słuchową świeżą słów (dziecko ma trudności z przechowywa-
niem pojęć, tym samym osłabiony jest dostęp do tych już posia-
danych), w rezultacie boryka się z trudnościami w opanowaniu 
treści dydaktycznych8 . 

Dzieci z SLI – niezależnie od rodzaju deficytu prezentowanego 
w komunikacji werbalnej – cechuje więc:

 1 „prawidłowy rozwój umysłowy;
 2. prawidłowy słuch fizjologiczny;
 3. nieuszkodzony aparat wykonawczy mowy (oddechowy, fonacyj-

ny, artykulacyjny);
 4. używanie pozawerbalnych środków ekspresji (gesty, migi, boga-

ta mimika twarzy);
 5. obfitość onomatopei;
 6. przewaga rzeczowników i czasowników;
 7. słaba dynamika rozwoju mowy w poszczególnych jej etapach;
 8. trudności w budowaniu dłuższych wypowiedzi, szczególnie 

zdań złożonych”9 . 

G. Krasowicz-Kupis10 wskazuje dodatkowo na mniejszą sprawność 
motoryczną, niezręczność manualną, deficyty koordynacji wzrokowo-
-ruchowej, zaburzenia lateralizacji, a czasem nadaktywność, deficyty 
uwagi i zaburzenia pamięci.

Aby dokonać prawidłowej diagnozy SLI, należy uwzględnić wie-
le czynników. Badania psychologiczne dotyczące możliwości intele- 

8 Zob. E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, A. Paluch, Afa-skala. Jak badać mowę dziec-
ka afatycznego, Kraków 2008.

9 B. Wiśniewska, Terapia zaburzeń mowy, Warszawa 2002, s. 16.
10 G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, dz. cyt., s. 81.
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ktualnych dziecka oraz badania logopedyczne, w których dokonuje się 
między innymi analizy jakościowej w ramach podsystemów języko-
wych, nie zawsze przyczyniają się do jednoznacznego wskazania na 
zaburzenie. Istnieje więc potrzeba zróżnicowania specyficznych de-
ficytów językowych od zaburzeń będących rezultatem upośledzenia 
umysłowego, niedosłuchu czy autyzmu, których objawy najczęściej na-
kładają się z tymi z obszaru SLI. Pomocne w tym obszarze działań wy-
daje się wyróżnienie najważniejszych kryteriów rozpoznawania SLI11: 
wykluczających, logopedycznych i psychologicznych. Na kryteria wy-
kluczające (wyłączania), polegające na odrzucaniu przypadków nie-
kwalifikujacych się do specyficznego zaburzenia językowego, składają 
się: zaburzenia słuchu fizjologicznego, ogólne zaburzenia rozwojowe, 
porażenie mózgowe oraz zaniedbanie środowiskowe i emocjonalne 
podłoże zaburzeń.

Grupa kryteriów klinicznych zawiera: specyficzne symptomy 
wszystkich czynności mowy i podsystemów języka, wiek dziecka (po 
piątym roku życia) oraz trwałość deficytu językowego. Tutaj także na-
leży uwzględniać wielopostaciowość zaburzenia12 .

Z kolei kryteria psychologiczne to: norma intelektualna w sferze 
pozawerbalnej, obecność objawów niespecyficznych towarzyszących 
podstawowemu deficytowi oraz trudności w przyswajaniu treści dy-
daktycznych. 

Specyficznych zaburzeń rozwoju językowego przede wszystkim nie 
można podejrzewać w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu większym niż lekkie.

Upośledzenie umysłowe diagnozuje się w przypadku istotnie niż-
szego od przeciętnego poziomu procesów orientacyjno-przestrzen-
nych i emocjonalno-motywacyjnych, a także niskiego poziomu dojrza-
łości społecznej.

Dzieci z SLI mogą wykazywać jedynie nieznaczne opóźnienie w roz-
woju, choć zasadniczo mieszczą się one w normie intelektualnej. Po-
nadto głównym czynnikiem różnicującym jest wyraźna dysharmonia 
w rozwoju sfery werbalnej i niewerbalnej. Rzadko występują dysmor-
fie twarzowe oraz wady w budowie języka czy nieprawidłowy zgryz. 

11 E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, A. Paluch, Afa-skala. Jak badać mowę dziecka 
afatycznego, dz. cyt. 

12 G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, dz. cyt., s. 114.
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Dzieci te dysponują zazwyczaj pełnym inwentarzem fonemów, reagują 
adekwatnie na płynące z gestów, mimiki twarzy i konsytuacji informa-
cje oraz potrafią wykorzystać wiele sposobów sprzyjających proceso-
wi komunikacji .

Niedosłuch jest kolejnym deficytem, którego objawy zdarza się my-
lić u dzieci z SLI. W obu przypadkach zaburzeń zauważa się ogranicze-
nie zasobu rozróżnianych i używanych pojęć; zniekształcenia, zmiany 
i opuszczanie głosek; agramatyzmy; słabą uwagę słuchową oraz pro-
blemy z pojęciem zasad sekwencyjności. Dzieci niedosłyszące cechuje 
jednak wyższy stopień nasilenia wyżej wymienionych objawów. Poza 
tym ich barwa głosu jest nienaturalna, a próg słyszenia (szczególnie 
w typie odbiorczym niedosłuchu) jest wyraźnie obniżony, co skutkuje 
koniecznością stosowania alternatywnych metod porozumiewania się.

W omawianych zaburzeniach językowych fizjologiczne spostrze-
ganie słuchowe nie jest zaburzone lub może się pojawić lekki niedo-
słuch. W przypadku małych dzieci, u których niemożliwa jest analiza 
zjawisk językowych, a badania słuchu nie są jednoznaczne, sytuacja 
diagnostyczna jest dość skomplikowana. Pozostałe wyznaczniki róż-
nicujące, jakie obserwujemy u dzieci z SLI, to przede wszystkim: nie-
stabilne reakcje słuchowe (czasem reagują one na ciche dźwięki, a na 
głośne nie zwracają uwagi), wrażliwość na hałas, reakcje na głos, a nie 
na mowę, aktywność werbalna, naturalny głos oraz zachowane czyn-
niki prozodyczne mowy. Dzieci te sprawnie uczą się czytać, operują 
nazwami konwencjonalnymi oraz słowami, frazami i zdaniami w kon-
kretnych sytuacjach.

Skomplikowany obraz zaburzeń w SLI niejednokrotnie ciężko od-
różnić od niektórych postaci autyzmu. W autyzmie zasadnicze są głę-
bokie problemy w sferze społeczno-emocjonalnej oraz poznawczej 
(w zakresie ekspresji i percepcji mowy). Dzieci autystyczne wykazują 
brak nastawienia na odbiór komunikatów werbalnych oraz chęci do 
podtrzymywania rozmowy, rzadko wypowiadają się spontanicznie 
i mają problemy z rozumieniem komunikatów pozawerbalnych. Skut-
kuje to ograniczeniem relacji społecznych i izolacją od grupy, a także 
nieumiejętnością odnalezienia się w nieznanych sytuacjach.

Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego też mają 
problemy z rozumieniem przekazu werbalnego i językowym porozu-
miewaniem się, co pociąga za sobą zaburzenia społeczno-emocjonalne 
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w postaci niepewności, poczucia zagubienia, tendencji do odosobnie-
nia czy obniżonej akceptacji zmian, stanowiąc zagrożenie dla relacji 
społecznych. Towarzyszą temu zwykle reakcje frustracyjne: złość, 
agresja, negatywizm. Wszystkie te objawy łatwo można zakwalifiko-
wać do autyzmu. Możliwość komunikacji z dziećmi, u których mamy 
do czynienia z zaburzeniami sfery językowej, jest jednak znacznie 
większa. Przy różnego stopnia zaburzeniach percepcyjnych i eks-
presyjnych mowy potrafią dość dobrze orientować się w sytuacjach 
społecznych, naśladować, utrzymywać kontakt wzrokowy, ale przede 
wszystkim chcą się komunikować. Posługują się gestem oraz są w sta-
nie odczytać gesty i mimikę twarzy rozmówcy. Problemy mogą się po-
jawiać w zabawie rówieśniczej. W tym przypadku dziecko przyjmuje 
raczej postawę obserwatora aniżeli uczestnika tej formy aktywności 
lub preferuje samotność. 

We wszystkich aktach mowy, wymagających konstrukcji grama-
tycznych, dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego 
napotykają na olbrzymie trudności; te formy komunikacji pozosta-
ją poza ich zasięgiem. Podobne zachowania można zaobserwować 
w percepcji komunikatów przez dzieci z SLI; czasem są one zupełnie 
niewrażliwe na cudze akty mowy. Zaburzenia kompetencji językowej 
powodują, iż „w kontaktach z dorosłymi dzieci z SLI rzadziej niż ich 
rówieśnicy inicjują rozmowy i częściej ograniczają swój udział do wy-
powiedzi potwierdzających wcześniejszy komunikat lub potwierdza-
jących zrozumienie komunikatu rozmówcy”13 .

Zdolności komunikowania się ulegają dramatycznemu wręcz po-
gorszeniu, gdy dzieci mają uczestniczyć w rozmowach z więcej niż jed-
nym partnerem (prawdopodobnie przyczyną trudności jest zaburzo-
na praca zegara milisekundowego w mózgu). Oznacza to, że dzieciom 
z SLI duże trudności sprawia włączenie się do trwających już rozmów, 
toczących się na przykład między dziećmi rozwijającymi się prawidło-
wo pod względem językowym.

Kolejną trudnością dla opisywanej grupy dzieci jest podtrzymywa-
nie tematu czy też kierowane do nich prośby o wyjaśnienie. Analizę 
tych ostatnich można odnaleźć między innymi w pracach poświęco-
nych sposobom argumentowania prezentowanym przez dzieci z SLI. 

13 L.B. Leonard, SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, dz. cyt., s. 116.
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Podejmują one próby, reagują na prośby, ale rzadko formułują ade-
kwatne odpowiedzi .

Ponieważ największych trudności dostarcza dzieciom z SLI sfera 
wykonania, logicznym następstwem jest i to, że także w takiej formie 
jak narracja napotykają one barierę trudną do pokonania. I czy to bę-
dzie opowiadanie wymyślonej historii, relacjonowanie minionych wy-
darzeń, referowanie zasłyszanej opowieści – poniosą klęskę, nie będą 
zrozumiane. Narracja wymaga bowiem znacznych umiejętności posłu-
giwania się językiem, których omawiane dzieci nie posiadają – „uży-
wają w swoich opowieściach mniejszej liczby słów, zdań oraz zdań 
podrzędnych”14. To właśnie te deficyty gramatyczne istotnie przy-
czyniają się do obserwowanych u dzieci z SLI ograniczeń zdolności  
narracyjnych. 

Kolejne porażki w próbach interakcji werbalnych z otoczeniem mo-
gą wpłynąć niekorzystnie na czynnik warunkujący zdolność jednostki 
do komunikowania, to jest czynnik zaangażowania. Kryje on w sobie 
takie zachowania i postawy, jak skłonności i nawyki warunkujące tryb 
uczestnictwa w relacjach interpersonalnych (czynne/bierne) oraz  
poziom uczestnictwa jednostki w różnych typach i formach komu- 
nikowania .

Zasady i metody terapii dzieci z SLI

Specyficznym zaburzeniom rozwoju językowego mogą towarzy-
szyć objawy zaburzeń sfery emocjonalnej. Brak oddziaływań tera-
peutycznych może jednak pogłębiać trudności dziecka, prowadząc do 
frustracji, wycofania, zaniżonej samooceny. W dalszej kolejności bę-
dą to utrudnione kontakty z rówieśnikami i dorosłymi (opiekunowie, 
nauczyciele, wychowawcy), trudności w nauce, oceny nieodzwiercie-
dlające potencjalnych możliwości dziecka. Zaburzenia komunikacji to 
w konsekwencji zagrożenie dla prawidłowo przebiegającego procesu 
socjalizacji i budowania satysfakcjonujących relacji interpersonal-
nych. Dlatego w przypadku małych dzieci, wykazujących opóźnienie 
w przyswajaniu systemu językowego, u których występuje trudność 

14 Tamże, s. 124.
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w ustaleniu przyczyny opóźnienia, należy podjąć działania interwen-
cyjne. U starszych, z postawioną diagnozą specyficznych zaburzeń roz-
woju językowego, winna być włączona systematyczna terapia. 

W toku terapii dzieci, u których zdiagnozowano specyficzne zabu-
rzenia rozwoju językowego, odwołujemy się do założeń nadrzędnych, 
a mianowicie:

 1. postępy w terapii są bardziej widoczne, jeśli pacjenci poruszają 
tematy, które wywołują u nich pozytywne emocje;

 2. system językowy stanowi zawsze odzwierciedlenie złożonych 
procesów zachodzących w mózgu w trakcie wielorakich interak-
cji danej osoby z otoczeniem15;

 3. tylko indywidualne podejście do każdego pacjenta daje szansę 
osiągnięcia sukcesu w terapii;

 4. nie wolno przyjmować założenia o izolowanym charakterze pra-
cy którejkolwiek z półkul mózgowych (dualne działanie mózgu);

 5. w porozumiewaniu się znaczącą rolę odgrywa „filtr emocjonal-
ny”, pozwalający na pokazanie czynników społecznych i kultu- 
rowych;

 6. u podstaw sukcesu każdej terapii leży motywacja, ochota na no-
wości, pragnienie zrealizowania pewnych zamiarów.

Wśród istniejących obecnie podejść terapeutycznych wobec dzieci 
napotykających na ogromne trudności z opanowaniem systemu języ-
kowego, ważną rolę odgrywają te oparte na naśladownictwie, mode-
lowaniu, przeróbkach wypowiedzeń dziecięcych, ich rozwijaniu oraz 
uczeniu w środowisku; próba systematyzacji stosowanych metod pro-
wadzi do wyróżnienia następujących grup:

	 •	 metody torujące nabywanie gramatyki,
	 •	 mowa akustycznie modyfikowana,
	 •	 metody metajęzykowe16 . 

Metody torujące nabywanie gramatyki polegają na celowym, 
ukierunkowanym, częstym używaniu wzorcowych form grama-
tycznych. W założeniu logoterapeutów wielokrotne użycie prawi-
dłowej formy doprowadzi do rozpoznawania, a w konsekwencji 

15 Zob. B. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 2001.
16 Zob. G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, dz. cyt., s. 138.
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samodzielnego stosowania bezbłędnych struktur gramatycznych. Do 
metod wykorzystywanych w tej grupie należą techniki behawioralne: 
naśladowanie, modelowanie, stymulacja skoncentrowana wraz z tech-
niką przekształceń. W zajęciach opartych na naśladowaniu dziecko- 
-pacjent powtarza za terapeutą demonstrowaną wypowiedź, otrzymu-
jąc wzmocnienie (nagrodę) po każdej poprawnej reakcji. Dla utrwale-
nia prawidłowej wypowiedzi niezbędne są wielokrotne powtórzenia 
(naśladowania), dlatego efekt uzyskuje się tylko wówczas, gdy terapia 
prowadzona jest systematycznie, często, z zaangażowaniem najbliż-
szego otoczenia dziecka (rodzina, przedszkole). 

Kolejne z wymienionych metod – modelowanie i stymulacja skon-
centrowana, nie wymagają reakcji dziecka w postaci powtarzania 
wzorca – bazują na jego koncentracji i percepcji, na uważnym przy-
słuchiwaniu się wzorcom wypowiadanym przez terapeutę (ale także 
najbliższe otoczenie). Wypowiedzi prezentowane przez dziecko nie 
stanowią w tej metodzie kopii wzorca, są natomiast schematem, struk-
turą, zbliżają się do tego wzorca; dziecko w samodzielnie tworzonych 
komunikatach wykorzystuje zaprezentowane we wzorcu reguły. Czę-
ściej stosowana, z podobnymi jednak skutkami, jest metoda stymu-
lowania przez percepcję, znana w Polsce pod nazwą „kąpiel słowna, 
zanurzanie w kąpieli słownej”; dziecko jest tutaj intensywnie stymu-
lowane dużą ilością komunikatów werbalnych tworzonych przez tera-
peutów i najbliższe otoczenie. 

Technika przekształceń, znana także jako technika przeróbek wy-
powiedzi, polega na intuicyjnym, regularnym poprawianiu niewła-
ściwych wypowiedzi, bez nakłaniania do powtarzania prawidłowego 
wzorca, z jednoczesnym zapewnianiem, że komunikat został prawi-
dłowo zrozumiany przez otoczenie. Informacja zwrotna od osoby do-
konującej przekształceń niesie z sobą ważną wiadmość, nacechowa-
ną pozytywnymi emocjami: „rozumiem, co chcesz przekazać, twoja 
sprawność pragmatyczna jest wystarczająca; nie wycofuj się z komu-
nikacji!”. „Badania weryfikujące, choć nieliczne, wykazały większą sku-
teczność techniki przekształceń od naśladowania. (...) Także wysoce 
skuteczna okazała się kombinacja opisanych technik: modelowanie, 
stymulacja ukierunkowana z przekształcaniem, nazywana czasem  
podejściem ogólnym”17 . 

17 Tamże, s. 139.
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Metoda akustycznie modyfikowanej mowy polega na trenin-
gu sprawności szybkiego przetwarzania słuchowego, opierając się  
– najczęściej – na grach komputerowych i działaniach związanych z tą 
sprawnością. Metodę tę stosuje się głównie wobec tych dzieci z SLI, 
które prezentują deficyt w zakresie percepcji języka. Akustycznie 
modyfikowane cechy mowy (np. wydłużanie czasu trwania poszcze-
gólnych głosek) mają w założeniu autorów metody prowadzić do po-
prawy sprawności gramatycznych. Okazuje się jednak, że sprawności 
związane z percepcją językową są szczególnie oporne na terapię; jej 
rezultaty są obserwowalne tylko na poziomie behawioralnym, bez 
spodziewanych wyników w postaci zmian funkcjonalnych. 

Metody metajęzykowe zakładają bezpośrednie nauczanie języ-
ka „od podstaw”, bez odwoływania się do reedukacji niewłaściwych 
wzorców. Wykorzystuje się w nich między innymi system Kolorowej 
Semantyki (używanie kodu kolorów dla poszczególnych elementów 
w zdaniach) lub Kodowanie za Pomocą Kształtów, bazujące na kombi-
nacji kształtów, kolorów i strzałek dla wskazywania na przykład części 
mowy czy ich układu w wypowiedzi. Do tej grupy metod można też za-
liczyć techniki podpowiedzi semantycznych i fonologicznych w ucze-
niu słów. 

Terapia dzieci z SLI jest niezwykle trudna, poważne bowiem jest sa-
mo zaburzenie. Skuteczność oddziaływań logoterapeutycznych zależy 
niewątpliwie od kombinacji wielu zmiennych, takich choćby jak: do-
minujący rodzaj deficytu, wiek dziecka, jego predyspozycje osobowo-
ściowe i możliwości intelektualne, adekwatny dobór metod, systema-
tyczność osiągana w dużej mierze dzięki zaangażowaniu najbliższego 
dziecku środowiska. Obserwacje i badania wyraźnie pokazują, że bez 
zaangażowania rodziców/opiekunów dziecka z SLI osiągnięcie celu, 
jakim jest poprawa jego sprawności językowej, jest niemal niemożliwe. 
W kontaktach terapeutycznych z dzieckiem, u którego zdiagnozowa-
no SLI, rodzice bardzo często stawiają przed nim pięć podstawowych 
wymagań, określanych mianem „motorów napędowych”18, wymagań 
typowych wobec dzieci rozwijających się prawidłowo. Brzmią one:

	 •	 bądź zawsze doskonały (wymaganie perfekcji, doskonałości 
i dokładności);

18 K . Kälin, P . Müri, Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, 
Kraków 1998.
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	 •	 działaj zawsze szybko (wezwanie do działania w nieustannym 
pośpiechu, do ucieczki przed teraźniejszością);

	 •	 zawsze dokładaj starań (dołóż wszelkich starań, aby wykonać 
zadania jak najlepiej oraz nie ustępuj innym);

	 •	 staraj się wszystkich zawsze zadowolić (bądź uprzejmy i żyj 
w zgodzie z innymi);

	 •	 w każdej sytuacji bądź mocny (zaciśnij zęby, sam rozwiązuj swo-
je problemy).

Czy takie wymagania pomagają dzieciom ze specyficznymi zabu-
rzeniami sprawności językowej? Czy przybliżają do wyznaczonego 
celu? Tylko wtedy, kiedy rodzic jest rodzicem wspierającym i posiada 
następujące, mocno wykształcone postawy pozytywne:

	 •	 stwarza poczucie bezpieczeństwa;
	 •	 wykazuje zrozumienie;
	 •	 słucha cierpliwie; 
	 •	 jest wytrwały w działaniu, dążeniu do założonego celu; 
	 •	 wspiera; 
	 •	 jest troskliwy;
	 •	 współdziała z terapeutą. 

Udział rodziców, rówieśników, osób z najbliższego otoczenia dziec-
ka w terapii jest niezwykle ważny. Wystarczy wspomnieć, iż nie ma jak 
dotąd dowodów na to, że terapia prowadzona przez terapeutów jest 
skuteczniejsza od tej prowadzonej przez rodziców19 . Praca prowadzo-
na wspólnie, przez pozytywnie zaangażowanych rodziców pod kie-
runkiem wnikliwego terapeuty, wydaje się więc stanowić optymalny 
model terapii dziecka z SLI. 

W stronę praktyki – analiza przypadku dziecka  
ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego 

Negatywnym przykładem, antytezą tego optymalnego dla wyników 
modelu, niech będzie opis zachowań językowych dziewczynki, u któ-
rej stosunkowo wcześnie zdiagnozowano SLI; mimo wielokrotnych 

19 Zob. G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, dz. cyt.
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rozmów specjalistów, nauczycieli przedszkola z rodzicami, mimo 
wskazywania na potrzebę interwencji terapeutycznej i ścisłego współ-
działania dla dobra dziecka – rodzice nie zatroszczyli się o zapewnie-
nie dziecku właściwej terapii, nie zaangażowali się we współpracę 
z terapeutami, uznając, że zaburzenie minie wraz z upływem czasu.

WERONIKA

W wieku pięciu lat dziewczynka została skierowana na konsultację 
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z podejrzeniem opóźnio-
nego rozwoju mowy. Terapię logopedyczną rozpoczęła we wrześniu 
2009 roku, po zdiagnozowaniu specyficznych zaburzeń rozwoju języ-
kowego. W początkowym okresie terapii połączonej z innymi badania-
mi specjalistycznymi stwierdzono:
 – słuch fizjologiczny w normie (wynik audiometrii tonalnej);
 – niewielkie obniżenie możliwości intelektualnych (wynik bada-

nia testem Leitera);
 – brak porażeń i niedowładów w obrębie aparatu artykulacyjnego;
 – zapis na pograniczu normy dla wieku, bez hiperwentylacji (wy-

nik badania EEG).

Środowisko domowe

Z danych uzyskanych w toku wywiadu z matką dziewczynki wyni-
ka, że Weronika wychowuje się w rodzinie pełnej oraz posiada rodzeń-
stwo. Jej młodsza siostra uczęszcza do tej samej grupy przedszkolnej.

Warunki bytowe rodziny matka określiła jako dobre. Zdeklarowała 
własne wykształcenie jako średnie, natomiast wykształcenie ojca – ja-
ko zawodowe. Aktywny zawodowo jest tylko ojciec, kobieta zajmuje 
się prowadzeniem domu. Matka uznała, iż kwestia mowy jest istotnym 
problemem innych domowników. Trudności z mową, oprócz dziew-
czynki, dotyczą także jej ojca. żona mężczyzny określiła jego mowę ja-
ko „niewyraźną”, wskazując przy tym, że miał on problemy z rozwojem 
mowy. Nie wspomniała o jakichkolwiek chorobach w rodzinie. 

Trudno jednoznacznie określić atmosferę, jaka panuje w domu 
dziewczynki. Zarówno matka, jak i babcia mają pozytywny stosunek 
do dziecka i akceptują jego nieprawidłową mowę, natomiast ojciec 
nie zgadza się z diagnozą postawioną przez logopedów. Twierdzi, iż 
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z córką wszystko jest w porządku, w domu mówi normalnie, a jej do-
mniemane problemy w przedszkolu wynikają z lenistwa.

Środowisko przedszkolne

Przedszkole było pierwszą placówką opiekuńczo-wychowawczą, 
do której uczęszczała Weronika. Matka zdeklarowała, że córka nie po-
zostawała pod opieką żłobka, a w przedszkolu przebywa chętnie, choć 
początkowo miała problemy z adaptacją do jego warunków.

Wydarzenia z życia przedszkola wydają się nie odgrywać w życiu 
dziewczynki większego znaczenia, częściej wypowiada się na inne te-
maty. Matka potwierdza, że Weronika rzadko opowiada o tym, jak wy-
glądał jej dzień z rówieśnikami, choć utrzymuje, że nigdy nie miała ona 
problemów z nawiązywaniem kontaktów z grupą.

Pomimo faktu, iż dziewczynka potrafi zainicjować zabawę w domu, 
daje się zauważyć, że najchętniej bawi się sama. Kiedy jednak wejdzie 
w relacje podczas wspólnej zabawy, nie wykazuje zdolności obrony 
własnych racji czy wytłumaczenia własnych działań. W kontaktach 
z rówieśnikami lubi dominować, jest zdecydowana w wyborze zabaw. 
W opinii opiekunek przedszkolnych Weronika nie jest pozytywnie 
odbierana w grupie rówieśniczej. Prawdopodobnie jej problemy wy-
nikają z braku akceptacji jej niskiej sprawności komunikacyjnej oraz 
wypływających z niej zaburzeń emocjonalnych. Mimo to określana 
jest jako dziecko otwarte, uczynne i samodzielne, chętne do pomocy 
w różnych czynnościach.

Precyzyjnie i bardzo starannie wykonuje prace plastyczne oraz 
ćwiczenia manualne – rezultat bardzo ją cieszy, oczekuje pochwał ze 
strony nauczyciela.

W trakcie różnorodnych zajęć dziewczynka szybko się męczy, roz-
prasza, zniechęca i domaga odpoczynku.

Rozwój psychofizyczny

Matka nie wskazała na żadne istotne komplikacje w czasie ciąży 
i porodu, przyznała jednak, że samo rozwiązanie odbyło się przez ce-
sarskie cięcie; córka uzyskała 10 punktów w skali Apgar.

Dziewczynka zaczęła chodzić w piętnastym miesiącu życia, wcze-
śniej nie raczkowała. Nie występowały problemy związane z opano-
waniem treningu czystości; sen dziecka był niespokojny w okresie od 
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3,5 do 4,5 lat. Z wywiadu wynika, iż tempo rozwoju funkcji ruchowych 
mieści się w normie.

Rozwój lateralizacji przebiegał u Weroniki bez opóźnień, ostatecz-
nie ukształtowała się wyraźna przewaga prawego oka, prawego ucha, 
prawej ręki oraz prawej nogi. Z danych uzyskanych z opinii psycho-
logicznej z 2010 roku wynika, że stała opieka logopedyczna przyczy-
niła się do zadowalających efektów pracy z Weroniką. Stwierdzono, 
że poprawiła się nie tylko mowa, ale dziewczynka wypracowała też 
umiejętność dłuższej pracy przy stoliku oraz nawiązywała rzeczowy 
kontakt wzrokowy.

Niewielkie obniżenie możliwości intelektualnych, wykazane wy-
nikiem badania testem Leitera, z pewnością wypływa z trudności ze 
skupianiem i utrzymaniem uwagi oraz znacznej męczliwości Weroni-
ki. Psycholog zaznaczył, że pracuje ona chaotycznie, często nie potrafi 
skorzystać ze wskazówek osoby dorosłej i modyfikować sposobu dzia-
łania. Zaobserwowano także niski poziom grafomotoryczny, zły chwyt 
podczas rysowania oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Podczas zabawy i w trakcie zajęć zauważono obniżony poziom pa-
mięci wzrokowej oraz trudności z przyswajaniem nowego materiału. 
Weronika szybko przestaje się interesować jedną zabawą, zadaniem 
czy przedmiotem; jest nadruchliwa i impulsywna, udział w zajęciach 
statycznych szybko ją nuży. Mimo to jest zdolna do nawiązania pozy-
tywnego kontaktu zarówno z psychologiem, jak i osobami zajmujący-
mi się terapią mowy. Porusza się zwinnie, jej ruchy są płynne i skoor-
dynowane.

Sprawność aparatu artykulacyjnego

W budowie aparatu artykulacyjnego zaobserwowano nieprawidło-
wości zgryzu – zgryz otwarty, który jest uważany za jedną z przyczyn 
sygmatyzmu. Badanie przedmiotowe podczas diagnozy logopedycznej 
przeprowadzonej 26 października 2010 roku wykazało średni stopień 
sprawności narządów artykulacyjnych. Przeprowadzono serię ćwiczeń 
prób praksji oralnej. Zaobserwowano problemy z adekwatnym do pre-
zentowanego wzorca wykonaniem ruchów języka i warg. W zakresie 
motoryki języka trudności sprawiało układanie go w kształt „rurecz-
ki” i „rynienki” oraz wypychanie nim policzków. Z kolei nieudane pró-
by warg to: nakładanie wargi górnej na dolną i na odwrót, ściąganie 
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i rozciąganie warg, układanie ich w ryjek, gwizdanie, wibracja, cmo-
kanie oraz parskanie. Powyższe problemy mogą w pewnym stopniu 
uniemożliwiać poszukiwanie właściwych ułożeń narządów artykula-
cyjnych przy realizowaniu różnych dźwięków.

Stan wędzidełka podjęzykowego i podniebienia nie budził zastrze-
żeń. Pod względem fonacyjnym głos dziewczynki określić można jako 
cichy; tempo mowy jest normalne. 

Rozwój mowy czynnej i biernej

W rozmowie z matką uzyskano informacje, że gaworzenie pojawia-
ło się u dziecka w czwartym miesiącu życia; pierwsze słowa (mama, 
baba, tata, jeden) wypowiadało ono około szóstego miesiąca życia, na-
tomiast pierwsze zdania pojawiły się po ukończeniu dwóch i pół lat, 
a przed trzecim rokiem życia Weroniki.

Poziom rozwoju słownictwa córki określa ona jako niski, jedno-
cześnie podkreślając świadomość występowania u dziecka trudno-
ści z mową i porozumiewaniem się. Twierdzi, że Weronika wykazuje 
średni poziom rozumienia i wykonywania poleceń oraz nie zna i nie 
potrafi używać słów w różnych znaczeniach.

Rzadko relacjonuje wydarzenia, nie docieka znaczenia pojęć, a tak-
że nie wykazuje zainteresowania zrozumieniem relacji pomiędzy  
zjawiskami .

Zasób słownictwa dziewczynki daleko odbiega od standardów roz-
wojowych. Logopeda ujmuje go w kategorii poniżej normy. Mowa spon-
taniczna jest niezrozumiała, a ogólny poziom komunikacji – niski.

Wychowawczynie z przedszkola, bacznie obserwując rozwój języ-
kowy Weroniki, uznają, że dziewczynka mówi bardzo niewyraźnie, 
w sposób niezrozumiały dla rozmówcy. Opisując werbalnie przedmio-
ty i czynności, nie potrafi dobrać elementów języka ani poradzić so-
bie z ich realizacją tak, by można było zrozumieć cel jej wypowiedzi. 
Formułuje przy tym liczne pytania, które są niezrozumiałe lub niepo-
prawne pod względem gramatycznym.

Zdolności do komunikowania się

Za pomocą skali do badania kompetencji komunikacyjnej doko-
nano weryfikacji stopnia zaawansowania zdolności do przejawiania 
określonych zachowań komunikacyjnych przez dziewczynkę.
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Na 54 pytania kwestionariusza odpowiedzi udzieliły wychowaw-
czynie grupy przedszkolnej, do której uczęszcza Weronika. Poszczegól-
ne pytania dotyczyły częstości występowania pożądanego zachowania 
komunikacyjnego u dziecka. Należało ją ocenić w skali pięciostopnio-
wej: nigdy, rzadko, czasami, zwykle, zawsze. Wyniki ilościowe prezen-
tuje wykres 1.

Wykres 1. Częstość występowania zachowań komunikacyjnych

Poszczególne pytania odnosiły się do: zrozumiałości wypowiedzi 
dziecka, sposobów werbalnego wyrażania próśb, oczekiwań i pytań; 
aktywności językowej, umiejętności i chęci inicjowania rozmowy, spo-
sobów językowego omawiania cech osób, przedmiotów i zjawisk oraz 
relacji, jakie między nimi zachodzą; stosowania zwrotów grzeczno-
ściowych, wyrażania przeżyć wewnętrznych, poprawności stosowa-
nych form gramatycznych, posługiwania się formą opowiadania, uży-
wania w rozmowie gestów i mimiki, zakresu wiedzy o znaczeniach czy 
stopnia rozumienia różnych pojęć.

Dane zawarte na wykresie 1 świadczą o tym, że przeważająca odpo-
wiedź, opisująca występowanie różnych zachowań komunikacyjnych, 
to „rzadko”; została podana w 22 pytaniach. Kolejno po względem ilo-
ści pojawiły się odpowiedzi: „czasami” (17 wskazań), „nigdy” (7 wska-
zań), „zwykle” (6 wskazań) oraz „zawsze” (2 wskazania).
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Uzyskane wyniki wskazują na niski stopień zdolności komunika-
cyjnych Weroniki. Najbardziej oczekiwane odpowiedzi, wskazujące 
na przejawianie różnych sprawności, umiejętności i wiedzy z zakresu 
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, pojawiły się zaledwie 
w kilku przypadkach.

Dziewczynka ma duże problemy z rozumieniem i nazywaniem 
związków przyczynowo-skutkowych oraz relacji czasowych i prze-
strzennych. Nigdy w swoich opowiadaniach nie przytacza wypowiedzi 
bohaterów, nie używa przy tym gestów, rysunków oraz nie demon-
struje na przedmiotach tego, co chce wyrazić. Nie ma świadomości 
wieloznaczności jednej nazwy, jej wiedza o otaczającym świecie nie 
wykracza poza dane o najbliższym otoczeniu. Nie potrafi też sformu-
łować wypowiedzi zrozumiałych dla rozmówcy, a także przekazać, że 
nie zgadza się z jego zdaniem. Jej pytania dotyczą w głównej mierze 
tego, co aktualnie spostrzega; nierzadko nie są one związane z tema-
tem rozmowy. Wypowiedzi Weroniki nie są rozbudowane, często po-
zostają bez odniesienia do tego, o czym mówi druga osoba. Nie potrafi 
w sposób jasny i jednoznaczny dla słuchacza powiedzieć, o co jej cho-
dzi. Pytając, rzadko właściwie używa słów: kto, co, kiedy, gdzie, jak. 
W przypadkach, gdy rozmówca nie zrozumie jej wypowiedzi, dziew-
czynka tylko czasami powtarza odpowiedź.

Opieka logopedyczna i dynamika zjawiska

W wywiadzie matka nie potrafi wskazać czasu pojawienia się oraz 
opisać przebiegu zaburzenia mowy. Twierdzi, iż terapię logopedyczną 
dziecko rozpoczęło już w drugim roku życia, odbywając cotygodniowe 
wizyty na oddziale specjalistycznego szpitala.

Od czwartego roku życia dziewczynka pozostaje pod opieką porad-
ni; do dzisiaj korzysta z zajęć logopedycznych przynajmniej raz w mie-
siącu. Z wywiadu z pracującym tam logopedą, który prowadzi terapię 
mowy dziewczynki, wynika jednak, że w roku szkolnym 2010/2011 
częstotliwość ustalonych wizyt wyraźnie się zmniejszyła.

Oprócz zajęć logopedycznych przewidzianych w ramach wolonta-
riatu, który odbywał się raz w tygodniu, terapią mowy Weroniki zaj-
muje się także logopeda wizytujący w przedszkolu dwa razy w miesią-
cu. Z jego inicjatywy dziewczynka została objęta szczególną opieką, ze 
zwróceniem uwagi na podniesienie poziomu rozumienia mowy.
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W badaniu logopedycznym kwestionariuszem obrazkowym E. De-
mel, przeprowadzonym 12 maja 2009 roku, kiedy dziewczynka mia-
ła pięć lat, stwierdzono liczne odstępstwa od normy. W zakresie po-
prawności głosek w większości zadań odnotowano błędne realizacje 
zarówno samogłosek, jak i spółgłosek. Weronika często dokonywała 
reduplikacji sylabowych, redukcji grup spółgłoskowych, elizji, epen-
tez, metatez, nieregularnych substytucji i deformacji. Szereg głosek 
szumiących był realizowany międzyzębowo, sporadycznie głoski sy-
czące były substytuowane ciszącymi. 

Charakterystyczne w języku dziecka były echolalie sylabowe, wy-
razowe, a nawet zdaniowe, ale z deformacją. Przykładowe wadliwe 
realizacje dźwięków mowy zapisane podczas nazywania obrazków 
zamieszczono w tabeli 1 .

Tabela 1. Sprawność głosek

SAMOGłOSKI

autobus aparat osa okulary ule

akobus parat mucha okuraly nom

SPÓłGłOSKI

cebula grabie grzebień miotły worek

ciebula łata szatka sątanie pjezent

krawaty wiewiórka fotel farby żyrafa

pokarda wiórek poter do
monomania

żyrapa

filiżanka talerz telefon młotek dom

pszanka teresz zonis puka nomek

nożyczki spodnie bocian samolot wózek

nozićki spodie kaska salolok zuzek

tablica księżyc szafa klucz lalka

popisania senzys szapa kusyk jara

królik tramwaj parasol świeca guziki

rerurek akobus resesorka siniecki buziki

Źródło: badania własne.

Badanie, do którego odnoszą się powyższe przykłady, nie zosta-
ło ukończone ze względu na duże zniechęcenie dziewczynki. Poziom 
słownictwa określono jako niski.
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Weronika potrafiła bezbłędnie liczyć do pięciu; poprawnie rozpo-
znawała kolory, jednak trudność stanowiło podanie poprawnych pod 
względem artykulacyjnym nazw: różowy – ryżowy, pomarańczowy 
– szyszyszon, żółty – zuty, czarny – czanny, czerwony – szyfony, brą-
zowy – tertowy, fioletowy – etowy. Nie dokonywała analizy i syntezy 
słuchowej.

Sprawdzanie słuchu fonemowego (tablicami I. Styczek) wykazało 
brak umiejętności rozróżniania dźwięków mowy; zaobserwowano 
też błędne wskazywanie obrazków w obrębie opozycji fonologicznej 
dźwięczna : bezdźwięczna.

W orientacyjnym badaniu rozumienia wyrażeń przyimkowych 
określających stosunki przestrzenne zaobserwowano znaczące zabu-
rzenia. Podczas prób poczucia rytmu M. Stambak dziecko prawidło-
wo wykonało tylko pierwsze zadanie. Podczas kolejnych wykazywało 
brak koncentracji i zniechęcenie.

Wielostronna i systematyczna terapia logopedyczna przyczyniła 
się do poprawy aktywności językowej oraz mowy dziewczynki. W po-
równaniu z wolno postępującymi efektami na początku terapii do dzi-
siaj zmniejszyły się zaburzenia ekspresji werbalnej; choć nie jest to 
poziom bliski normy, pozwala na dużo skuteczniejszą komunikację 
z otoczeniem .

Nadal utrzymują się duże problemy z rozumieniem dłuższych 
zdań, pytań i poleceń. Po konsultacji w krakowskim Ośrodku Szkolno- 
-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją u Weroniki stwierdzono specyficz-
ne zaburzenia rozwoju językowego, z przewagą zaburzeń rozumienia.

Badanie mowy

Na podstawie badania logopedycznego testem AFA-skala20, prze-
prowadzonego 26 października 2011 roku, uzyskano dane językowe, 
które zostały poddane szczegółowej analizie. Reakcje dziecka oce-
niono, uwzględniając zarówno sferę werbalną, jak i niewerbalną. Za 
pomocą materiałów werbalnych i graficznych starano się stworzyć 
sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną. Weronika 

20 E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, A. Paluch, Afa-skala. Jak badać mowę dziecka 
afatycznego, dz. cyt.
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została poddana dziewięciu próbom, które miały za zadanie sprowo-
kować określone reakcje.

Próba I dotyczyła reakcji dziecka na polecenia osoby badającej 
w sytuacji zabawy pluszakami. Mając za zadanie pokazania określonej 
części ciała misia, często poprawną odpowiedź poprzedzało odniesie-
nie do własnej głowy czy ręki. Dobrze wykonała wszystkie zadania 
z manipulowaniem zabawką: brała misia do ręki, naśladowała karmie-
nie, picie i sadzanie go przy stoliku oraz używała wskazanych sztuć-
ców. Jedyną nieudaną próbą okazało się naśladowanie płaczu. Mimika 
twarzy Weroniki nie była adekwatna do założonej sytuacji. 

Próba II (rozumienie) polegała na wskazywaniu na obrazkach 
odpowiednich desygnatów, których nazwy czytała osoba badająca. 
Dziewczynka bez problemu poradziła sobie ze wszystkimi rzeczowni-
kami, prostymi czasownikami (je, czyta, gotuje, siedzi, wycina, pływa), 
prymarnymi przymiotnikami (małe, duże, stary, nowy, wesoły, smut-
ny), liczebnikami (jeden ołówek, dwa ołówki) oraz zaimkami osobo-
wymi: ona – on. Trudne okazało się rozumienie wyrażeń kodujących 
pojęcia przód – tył, blisko – daleko. Weronika myliła się, oceniając od-
ległości i wskazując przód i tył różnych obiektów.

Próba III (nazywania) również odnosiła się do części mowy, które 
wymieniono powyżej, ale badała samodzielne nazywanie obrazków. 
Większość desygnatów rzeczowników, znajdujących się na obrazkach, 
została nazwana poprawnie, problemy wystąpiły tylko w kilku przy-
padkach: kubek (szklanka), łopata (łapka), lampa (światło), nożyczki 
(nomyćki). Końcowy etap próby stanowiło badanie pamięci słuchowej 
bezpośredniej. Na zaprezentowanej planszy dziewczynka miała wska-
zać odpowiednio dwa, trzy lub cztery obrazki. Próby z dwoma i trzema 
elementami wypadły satysfakcjonująco, jednak zapamiętanie czterech 
wymienionych kolejno rzeczowników wywołało błędne wskazania. 
Świadczy to, że pamięć świeża pozwala Weronice zapamiętać i natych-
miast odtworzyć materiał; mimo kilku pomyłek wystarczająco dobrze 
poradziła sobie z tym zadaniem.

Podając nazwy czynności (na pytanie „Co robi?”), Weronika pomy-
liła się, mówiąc „leży” zamiast „siedzi” oraz „mesza” zamiast „gotuje”. 
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Podobnie w przypadku przymiotników – dziewczynka zamiast poję- 
cia „wesoła” podała zdeformowaną nazwę „usiachęta”. Wskazywać  
to może na problemy w zakresie rozumienia pojęć abstrakcyjnych. 
Nazwy przysłówków, liczebników i zaimków osobowych, z którymi 
Weronika zapoznała się we wcześniejszej próbie, wyartykułowała  
poprawnie .

Próba IV, sprawdzająca rozróżnianie kolorów, okazała się bardzo 
pomyślna, jednak Weronika zdeformowała nazwy kolorów: żegony 
(czerwony), penczysowe (pomarańczowe).

Ćwiczenia powtarzania zamieszczone zostały w próbie V. Weronika 
bezbłędnie powtórzyła wszystkie głoski izolowane (a, u, i, p, m, t, l, s, n, 
k) oraz sylaby (ma, pi, be, fu, wy, no, ta, da, su, ha, nia, ko, ci, am, ok, an, 
ap, as, al, at). Problemy wystąpiły w próbach powtarzania wyrazów: 
waga (faga), drabina (trabina), kanapa (kamapa), podłoga (pogoga), 
parasol (parasol), dzwonek (zwonek), lokomotywa (lokowyna). 

Próba VI, badająca rozumienie poleceń, przyniosła zadowalające 
wyniki.

Problemowe okazało się zrozumienie relacji przestrzennej pod – na.

W ćwiczeniach prób VII i VIII dziewczynka musiała się wykazać 
rozumieniem zdań oraz sprawnością mowy czynnej na materiale z ob-
razkami sytuacyjnymi. Wskazywanie obrazka adekwatnie do usły-
szanego zdania nie stanowiło dla niej trudności tylko wówczas, gdy 
polecenie „Pokaż...” nie zawierało w sobie wyrażenia przyimkowego, 
w przeciwnym wypadku często się myliła. W próbach zmuszających 
do samodzielnych wypowiedzi rozumienie również było dobre, nie-
mniej jednak mowa czynna była błędna: „bawi się z piaskiem”, „jesie 
lody” (niesie lody), „nad morzu”.

W części zadania, które prowokuje dłuższą wypowiedź dziecka, 
Weronika popełniła liczne błędy, fleksyjne, gramatyczne i składniowe: 
„zimo to zachoruje się”, „podoba się muszelki i lody jeść”, „można na 
siusiawkę” (huśtawkę), „pisze do przesyłki”, „siatło” (na pytanie „Co 
stoi na parapecie/ oknie?), „spamy same” (śpimy same).

Problemy z rozumieniem zaznaczyły się także w obrębie katego-
rii nazw mebli. Dziewczynka poproszona o wymienienie mebli, które 
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znajdują się na obrazku, mieszała różne kategorie, podając: szapa, 
szyszki, budzik, obraz, fotel, pan, siatło, stolik, poczta, mama, buda dla 
paćków, nasionko.

Ostatnia próba bada mowę czynną, ale na podstawie historyjki ob-
razkowej .

Poniżej przedstawiono zapis mowy czynnej Weroniki podczas opo-
wiadania historyjki pt. Wycieczka do lasu .

Obrazek 1: „Jechają do lasu. Samochodem do lasu”.
(Zastosowane pytania pomocnicze: Co oni robią? Czym jadą? Do-

kąd oni jadą?).
Obrazek 2: „Pan, pani, chłopczyk, dziewczynka lesie. Mama podaje. 

Dziewczynka zdera wisionki. Chłopiec rywa a tata zabiera”.
(Zastosowane pytania pomocnicze: Kto tu jest? Gdzie oni są? Co oni 

robią w lesie? Co zbierają?).
Obrazek 3: „W kuchni mama ciasto wachuje wałkiem. Dziewczyn-

ka podaje wisionka. Chłopiec daje miseczką na ciasto”.
(Zastosowane pytania pomocnicze: Gdzie oni teraz są? Co robi ma-

ma? Co robi dziewczynka? Co robi chłopiec?).
Obrazek 4: „Ją jedzą. Jedzą ciasto piernik z wisionkami na stoliku”.
(Zastosowane pytania pomocnicze: Co oni robią? Co jedzą? Z czym 

jest ciasto? Gdzie leży ciasto?).
Jak widać reguły językowe, których znajomość pozwala w konse-

kwencji budować sensowne i poprawne pod względem gramatycz-
nym zdania, nie zostały jeszcze opanowane. Dziewczynka konstruuje 
zdania, kierując się emocjami, nie ma świadomości prawideł ojczystej 
składni. Poziom słownictwa jest bardzo ubogi, występują liczne defor-
macje wyrazów, nieprawidłowa fleksja, opuszczanie podstawowych 
elementów struktury zdania oraz nieumiejętność porządkowania wy-
darzeń na osi czasu. Potwierdzają to także wyniki obserwacji dziew-
czynki w innych sytuacjach zadaniowych, które wymagały ekspresji 
werbalnej. Weronika często myli się, stosując wyrażenia odnoszące się 
do przeszłości (wczoraj, tydzień temu, w zeszłą sobotę).

Brak rozumienia idei porządkowania sekwencyjnego zaobserwo-
wano także podczas ćwiczeń układania innych historyjek obrazko-
wych. W nauce budowania fleksji posługiwano się schematem zdania, 
który ilustruje poniższy schemat:
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Dziewczynka z trudem poczyniła postępy w zakresie rozumienia 
powyższego schematu, jednak tylko opierając się na konkretnych 
materiałach tematycznych i atematycznych czy własnych doświad-
czeniach. Weronika potrafi naśladować ułożenie elementów w odpo-
wiedniej kolejności, jednak rzadko stosowała poznaną regułę podczas 
porządkowania obrazków. W mowie spontanicznej często nadal nie 
umie zastosować się do wskazanego schematu.

Ćwiczenia służące opanowaniu tej umiejętności polegały na opo-
wiadaniu przebiegu dnia, podsumowywaniu wydarzeń tygodnia, po-
rządkowaniu dziennych posiłków, kolejności zdarzeń, naśladowaniu 
sekwencji ruchów. Naukę opowiadania historyjek dwuelementowych 
stopniowo zastępowano trzyelementowymi.

Podczas zajęć dostrzeżono, iż strategią, która w znacznym stopniu 
ułatwiała Weronice zrozumienie istoty prostych, dwuelementowych 
sekwencji, było pomaganie sobie wyrażeniem „raz taki, raz taki”.

W toku badania poczyniono także obserwacje zachowania Wero-
niki. Stwierdzono, że chętnie i z łatwością nawiązuje kontakt, zadając 
podczas badania wiele pytań nie na temat. Zauważono, że dobre tem-
po jej pracy jest uzależnione od samoświadomości i przekonania o po-
prawności własnych odpowiedzi. Przy trudniejszych zadaniach, które 
wymagały koncentracji uwagi, szybko się zniechęcała i traciła dobry 
nastrój. Stopniowo pojmując schemat poszczególnych zadań, męczy-
ła się. Dało się zauważyć pewien niepokój co do celowości zajęć, któ-
ry przejawiał się dość częstym porównywaniem postępów własnych 
z wynikami innych dzieci.

Wielokrotnie powtarzała, że nie jest „gorsza” od rówieśników. 
W trakcie trwania badania dziewczynka upewniała się, czy zostanie 
nagrodzona za wysiłek.

Analizując uzyskany materiał językowy, warto zwrócić uwagę na 
fakt, że Weronika dużo lepiej radzi sobie z powtarzaniem wyrazów niż 
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z samodzielnym nazywaniem (występowały liczne, różnokierunkowe 
i nieregularne substytucje fonemowe). Dostrzeżono spore problemy 
ze stosowaniem przyimków oraz wypowiadaniem wyrazów wielosy-
labowych (szczególnie ze zbiegami spółgłoskowymi). Ponadto Wero-
nika upraszcza grupy spółgłoskowe. W wielu przypadkach dziewczyn-
ka stosowała omówienia („taka…”, „do…”, „to się…”).

W próbach badających umiejętność odtwarzania struktur rytmicz-
nych M. Stambak dziewczynka prawidłowo odtworzyła tylko pierw-
szy układ. Dwukrotne próby odtwarzania kolejnych układów, wyko-
nywane przez badającego, nie przyniosły rezultatu. Uzyskane wyniki 
porównano z wartościami zamieszczonymi w kluczu. 

Ustalono, że Weronika znacznie odbiega od normy wiekowej w za-
kresie analizy i syntezy słuchowej.

Badanie testem kompetencji metasyntaktycznej przeprowadzone 
10 maja 2011 roku wykazało znaczące deficyty rozumienia. Oceniając 
poprawność usłyszanych par zdań, z których wyłącznie jedno miało 
poprawną strukturę językową, Weronika wskazała tylko trzy z dzie-
sięciu prawidłowych konstrukcji. Nie miały dla niej znaczenia właści-
we końcówki fleksyjne czy wyrażenia przyimkowe.

Te same umiejętności sprawdzał jeden z podtestów „Testu Spraw-
ności Językowej” Z. Tarkowskiego. Weronika nie dokonała prawidło-
wej transformacji żadnego z usłyszanych zdań. Tym samym potwier-
dziła, że poprawne są wszystkie konstrukcje, których błędny element 
zaburzał logikę całego zdania. Kilka razy zamiast modyfikować zdanie, 
stosowała omówienie tych elementów, które zwróciły jej uwagę.

Braki w zakresie rozumienia i umiejętności zadawania pytań po-
twierdzają wyniki kolejnego podtestu badającego sprawność języ-
kową. Weronika powtarzała pojedyncze słowa usłyszane podczas 
wypowiedzi badającego, nie wykazując żadnych umiejętności sformu-
łowania odpowiedniego do tekstu pytania. Sporadycznie zajmowała 
się opisywaniem zdarzeń z obrazka, co jednak nie było celem zada-
nia. Identyczny schemat reakcji dziewczynki dotyczył także ćwiczeń 
sprawdzających zdolności formułowania próśb i rozkazów.

Weronika została także poddana badaniu oceniającemu rozumienie 
istoty rymów. Obrazkowy test rymów składał się z dziesięciu zesta-
wów trzech wyrazów jedno- i dwusylabowych, składających się prze-
ważnie z sylab otwartych. Na każdym obrazku tylko dwa wyrazy się 
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rymowały. Weronika nie potrafiła wskazać poprawnych odpowiedzi, 
co świadczy o niewykształconej świadomości istnienia wyrazów, któ-
re są do siebie podobne pod względem określonej cechy fonologicznej. 
Jej błędne wybory były uwarunkowane najczęściej pojawianiem się 
takiej samej głoski nagłosowej oraz podobieństwem znaczeniowym. 
Wynik testu wskazuje na podstawowe braki, których istnienie sygnali-
zuje brak gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania.

W zakresie dojrzałości szkolnej Weronika nie opanowała umie-
jętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej 
w procesie rozpoznawania, różnicowania i odtwarzania kształtów 
i dźwięków. Dziewczynka nie lubi słuchać opowiadań – ma problemy 
z rozumieniem ich treści oraz ujmowaniem związków przyczynowo-
-skutkowych. Trudność sprawia jej także samodzielne, spontaniczne 
relacjonowanie zdarzeń lub opowiadanie na zadany temat.

Na płaszczyźnie wad wymowy w dalszym ciągu nie ustępują: se-
plenienie, pararotacyzm (r -> l) oraz parasygmatyzm w obrębie głosek 
zwarto-szczelinowych i szczelinowych (c -> s). Nieprawidłowe arty-
kulacje nie są jednak konsekwentne i nierzadko zależą od długości  
wyrazów.

W założeniach teoretycznych pracy przyjęto nierozerwalny związek 
mowy z myśleniem. Zależność obu procesów, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na procesy umysłowe, zbadano testem rozumienia A. Khom-
siego, którym posłużono się w trakcie terapii mowy Weroniki 24 maja 
2011 roku. Ma on na celu ustalenie poziomu rozumienia mowy ustnej 
przez dzieci słyszące w wieku przedszkolnym od trzech do siedmiu lat. 
Weronice przedstawiono kolejno 30 plansz, z których na każdej widnia-
ły cztery ilustracje. Do każdej planszy badający wypowiadał stosowne 
zdanie, odnoszące się do rozumienia różnych kategorii gramatycznych: 
wyrażeń przyimkowych, czasu przyszłego i przeszłego, liczby pojedyn-
czej i mnogiej, zaimka zwrotnego oraz strony czynnej i biernej. Do po-
szczególnych wypowiedzi badającego dziewczynka wskazywała ade-
kwatny obrazek. Badanych było ogółem 52 wypowiedzi.

Wyniki prób rozumienia podzielono ogółem na 23 poprawne wska-
zania oraz 29 błędnych. Najlepiej Weronika radziła sobie z przypo-
rządkowaniem obrazka do wypowiedzi, które stanowiły podstawowy 
schemat zdania (podmiot – orzeczenie – dopełnienie) z prostymi cza-
sownikami (myje, czesze się, patrzy, śpi, wkłada, stoi).
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Równie dobrze rozwiązywała zadania dotyczące strony czynnej 
i biernej czasowników.

Zdanie określające relację większy – mniejszy nie przyniosło po-
prawnych odpowiedzi. Również konstrukcje wymagające zastosowa-
nia strategii narracyjnych, narzucających uwzględnienie kolejności 
czasowych związków przyczynowo-skutkowych (np. „Kot, którego 
chłopiec pociągnął za ogon, podrapał go”), okazały się niezrozumiałe. 
Wszystkie wypowiedzi, które zawierają stwierdzenie „Mama mówi/ 
pyta...”, także stanowiły dla dziewczynki problem. Weronika myliła czas 
przeszły z przyszłym, nie zrozumiała zastosowania zaimka zwrotnego 
„siebie”, a także miała charakterystyczne problemy ze wskazaniem ilu-
stracji stosownie do usłyszanego wyrażenia przyimkowego. Trudno-
ści sprawiły jej przyimki: przed, za, przy, między; natomiast bez pro-
blemów rozumiała elementy: w, na i pod.

Podczas badania zaobserwowano u Weroniki takie reakcje, jak: 
wskazywanie palcem elementów na obrazku, stwierdzanie, tłumacze-
nie i powtarzanie. Brakowało jednak odpowiedzi na zadawane pyta-
nia, opowiadania oraz zadawania pytań. 

W charakterystyce sprawności procesów myślowych dziewczynki 
pomogło również badanie próbami argumentacji „dlaczego” oraz „bo”.

Pod względem poprawności rozumianej jako podanie logicznych 
argumentów wyniki obu testów są bardzo zróżnicowane.

Na 22 pytania pierwszego z wymienionych testów, Weronika po-
dała 15 sensownych i racjonalnych uzasadnień, które w siedmiu przy-
padkach były wypowiedziami trzyelementowymi, dziewięć odpowie-
dzi było czteroelementowych, a zdania pięcioelementowe pojawiły 
się sześć razy. Pozostałe siedem wypowiedzi, choć składało się z mi-
nimum trzech elementów językowych, nie odzwierciedlało cech my-
ślenia logicznego.

Przeważająca liczba odpowiedzi na pytania „Dlaczego?” wynikała 
z odwołania się do takich przyczyn, jak: zdarzenia zachodzące w przy-
rodzie, zachowania i stany ludzi w relacjach społecznych oraz zdarze-
nia charakteryzujące związki człowieka z naturą.

Przykładowe argumentacje na niektóre pytania to:

 1. Dlaczego nie wolno bawić się zapałkami? – Bo może zapalić się 
ucho albo palec.

 2. Dlaczego musimy jeść i pić? – żeby być zdrowe.
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 3. Dlaczego kładziemy się spać? – Bo jutro wstaję do przedszkola.
 4. Dlaczego myjemy ręce przed obiadem? – Bo jest brudne.
 5. Dlaczego ptaki budują gniazda? – Bo można tam jajka nosić.

Obok odpowiedzi, które cechuje logiczne rozumowanie relacji 
przyczyny i skutku, w wypowiedziach Weroniki pojawiały się liczne 
nieoczekiwane argumentacje, motywowane emocjami pozytywnymi 
lub negatywnymi oraz subiektywnymi postawami w formie aproba-
ty/dezaprobaty, nakazu/zakazu i oceny pozytywnej lub negatywnej. 
Przykładowe uzasadnienia to:

 1. Dlaczego nie kąpiemy się w ubraniu? – Bo nie wolno.
 2. Dlaczego myjemy zęby rano i wieczorem? – Bo trzeba myć zęby 

też.
 3. Dlaczego możemy w zimie jeździć na sankach? – Bo jest fajnie.
 4. Dlaczego w domach są okna? – Bo można.
 5. Dlaczego trzeba zamykać drzwi na klucz, gdy wychodzi się z do-

mu? – żeby nikt nie wyszedł z domu.
 6. Dlaczego dzieci chodzą do szkoły? – Bo lubią muszą się uczyć.

W kolejnym teście argumentacji dziewczynka została postawiona 
przed zadaniem dokończenia konstrukcji zdaniowych zawierających 
spójnik „bo”.

W odróżnieniu od wyników poprzedniego testu, tutaj Weronika nie 
wykazała się umiejętnością użycia odpowiednich argumentów, które 
tworzyłyby logiczne zdanie.

W sytuacji 15 zaprezentowanych zdań, trudności odnotowano 
w 11 sformułowanych konstrukcjach, pozostałe cztery były prawidło-
we i składały się z trzech elementów językowych. Wśród nieprawidło-
wych pojawiały się zarówno odpowiedzi jednoelementowe (cztery ra-
zy), dwuelementowe (cztery razy), jedna trzyelementowa oraz jedna 
siedmioelementowa .

W wypowiedzeniach z zastosowaniem spójnika „bo” mamy do czy-
nienia ze związkami: motywacyjno-uzasadniającymi, przyczynowo- 
-wyjaśniającymi lub dowodząco-logicznymi. Weronika najczęściej 
kończyła zdanie wyrażeniami motywacyjnymi (partykuła chcę/ nie 
chcę, lubię/ nie lubię). Nie potrafiła w sposób sensowny uzasadnić 
wypowiedzi rozpoczynających się od zaprzeczeń: nie lubię, nie noszę, 
nie kieruję, nie używam, nie chodzę. W uzyskanych w ostatnim czasie 
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wynikach dostrzeżono poprawę w zakresie różnicowania i stosowania 
prymarnych przyimków: na, pod. Potwierdzają to powyższe wyniki 
testów. Umiejętności wyćwiczone na konkretnym materiale obrazko-
wym nie funkcjonują jednak w mowie spontanicznej.

Po przeanalizowaniu rodzaju i nasilenia problemów językowych na 
poziomie fonetyczno-fonologicznym, fleksyjnym, składniowym i słow-
nikowo-semantycznym oraz określeniu stopnia opanowania mowy: 
rozumienia, powtarzania, nazywania, można potwierdzić u Weroniki 
słuszną diagnozę mieszanej postaci specyficznych zaburzeń rozwoju 
językowego (SLI). W dalszym ciągu w jej mowie utrzymują się: błędne 
wybory końcówek fleksyjnych w wyrażeniach przyimkowych i innych 
elementach zdania, uproszczenia grup spółgłoskowych, deformacje 
wyrazów, zaburzenia rozumienia dłuższych wypowiedzi, określania 
relacji czasowych, nieprawidłowy szyk zdania, trudności w dokony-
waniu analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej.

Z językoznawczego punktu widzenia można stwierdzić, iż w mowie 
Weroniki występowały zaburzenia zarówno związków przyległości 
(syntagmatycznych), jak i związków podobieństwa (paradygmatycz-
nych), czyli zaburzenia selekcji.

Zaburzenia syntagmatyczne przejawiają się u dziewczynki między 
innymi:

 1. dużymi trudnościami w powtarzaniu zdań,
 2. zaburzeniami składniowymi,
 3. bardzo licznymi zniekształceniami konstrukcji wyrazów.

Z kolei na zaburzenia związków paradygmatycznych wskazuje 
przede wszystkim mylenie słów ze wspólnego pola semantycznego, 
na przykład: grzebień – szczotka, lew – kot, szklanka – kubek, pisak – 
ołówek itp.

Przeprowadzona analiza jakościowa aktów językowych dała pod-
stawę do podejmowania konkretnych zadań terapii mowy Weroniki. 
Podczas ćwiczeń skupiono się przede wszystkim na kształtowaniu 
systemu fonologiczno-fonetycznego. Wykorzystane były także ćwicze-
nia praksji i kinestezji artykulacyjnej w formie: powtarzania (głosek 
opozycyjnych w sylabach i wyrazach; wyrazów; zdań), nauczania se-
kwencji, wprowadzania etykiet (schematu długości wyrazu i zdania) 
oraz pracy nad grupami spółgłoskowymi.
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Należy podkreślić, iż w trakcie prowadzonej terapii logopedycznej 
opisywane zaburzenia mowy i języka utrzymują się u dziewczynki 
w aspekcie jakościowym, progres dotyczy głównie ich aspektu ilościo-
wego, zdecydowanie zmniejsza się nasilenie opisywanych deficytów.

Rezultaty terapii prowadzonej z dzieckiem byłyby zdecydowa-
nie większe, gdyby pracę terapeutów, wolontariuszy i nauczycieli 
wspierali rodzice. Brak zrozumienia problemu dziewczynki, naiwno- 
-magiczne myślenie i nieuzasadniona wiara w to, że czas oraz naturalny 
proces dojrzewania zlikwidują problem sprawiły, iż specyficzne zabu-
rzenia rozwoju języka utrzymują się i w poważnym stopniu utrudniają 
dziewczynce funkcjonowanie w środowisku oraz przyswajanie wiedzy. 
Weronika uczęszcza obecnie do klasy integracyjnej; trudności języko-
we spowodowały spadek motywacji do nauki. Rodzice – oczekując na 
poprawę sprawności komunikacyjnych – muszą się zmagać aktualnie 
z niechęcią córki do nauki, nauczycieli, szkoły. Powinni wspierać ją 
w pracy nad zaburzonym obrazem siebie, brakiem wiary w możliwość 
odniesienia sukcesu, znacznie obniżoną samooceną. Osiągniecie suk-
cesu w nauce stoi u Weroniki pod dużym znakiem zapytania. 
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Wsparcie społeczne rodzin wychowujących  
niesłyszące dzieci w percepcji słyszącego rodzeństwa

Summary

The family, as the basic environment of human life and development, plays 
even more significant role in the life and development of a disabled child. In 
order to perform its functions well and indeed serve as the best life environ-
ment, it is necessary to adequately support all family members. The paper 
deals with the issue of social support in the family with deaf children from the 
perspective of healthy siblings. The aim of the research was to investigate the 
level and the kind of social support received by such families and to compare 
it with the ideal. The data was collected with the use of biographical method. 
A support programme was developed on the basis of the analysis of the social 
network, the social support network and the expectations.

Wprowadzenie – wsparcie społeczne

Każdy z nas kiedyś kogoś wspierał, niejednokrotnie też wsparcia 
oczekiwał. Z pewnością również takowe otrzymywał. Jest ono więc 
przynależne każdemu człowiekowi, a udziela się go zależnie od sytua-
cji życiowej. W ujęciu teoretycznym wsparcie społeczne to „pomoc do-
stępna dla jednostki lub grupy, którą otrzymuje się ustawicznie pod-
czas codziennych interakcji z innymi ludźmi. Zapotrzebowanie na tę 
pomoc wzrasta mniej lub bardziej gwałtownie w sytuacjach trudnych, 
zadaniowych, stresowych – różne systemy wsparcia działają bowiem 
głównie jako swego rodzaju schronienie pozwalające na aktywizację 
i regenerację ludzkich sił. Systemy takie mogą mieć charakter spon-
taniczny (pomoc przyjacielska czy sąsiedzka w określonej sytuacji) 
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albo też ciągły (wsparcie rodzinne, organizacyjne czy przyjacielskie)”1 .  
H. Sęk podaje, że wsparcie społeczne to interakcja podejmowana przez 
osoby w sytuacji problemowej i trudnej, w celu przybliżenia jednego 
lub obu uczestników do jej rozwiązania, na drodze wymiany emocji, 
informacji oraz działań, natomiast trafność pomiędzy wsparciem ocze-
kiwanym a wsparciem uzyskanym stanowi warunek skuteczności tego 
działania2. Według autorki, w ten sposób definiowane wsparcie może 
zachodzić zarówno w diadzie, między jednostką a grupą, jak i pomię-
dzy grupami. Nie bez znaczenia jest to, czy kontakty społeczne realizują 
się w ramach naturalnej grupy odniesienia, czy wsparcie płynie od in-
stytucji i grup zajmujących się pomocą profesjonalnie. Biorąc pod uwa-
gę rodzaj i funkcje wsparcia społecznego, wyróżnia się następujące3:

 1. Wsparcie informacyjne – dostarczanie potrzebującej stronie in-
formacji ważnych w jej aktualnej sytuacji życiowej, które mogą 
pomóc w rozwiązywaniu problemów.

 2. Wsparcie emocjonalne i wartościujące – przekazywanie pozy-
tywnych emocji, pozwalających uwolnić się od negatywnych 
uczuć, życzliwa obecność innych osób. 

 3. Wsparcie instrumentalne – przekazywanie informacji o kon-
kretnych sposobach bądź procedurach postępowania.

 4. Wsparcie rzeczowe (materialne) – świadczenie pomocy rzeczo-
wej, materialnej, finansowej na rzecz potrzebujących: na przy-
kład przekazywanie środków do życia, pomoc w znalezieniu 
schronienia, zaopatrzenie w lekarstwa.

 5. Wspieranie duchowe – wyodrębniane ze względu na niektóre 
krytyczne sytuacje, na przykład opieka hospicyjna.

Wsparcie strukturalne jest rozpatrywane w kontekście obiektyw-
nie istniejących i dostępnych sieci społecznych, które spełniają funk-
cje pomocne wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Chodzi 

1 S . Kawula, Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Pro-
blemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 1, cyt. za: J. Sowa, Relacje interpersonalne 
w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, w: Wsparcie społeczne w re-
habilitacji i resocjalizacji, red. Z. Palak, Z. Bartkowicz, Lublin 2004, s. 32.

2 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje źródła 
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red .  
H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004, s. 18-19.

3 Tamże.



201Wsparcie społeczne rodzin wychowujących niesłyszące dzieci

tu o więzi, kontakty społeczne, związki łączące daną osobę z innymi 
(członkami sieci)4. W badaniach poddaje się analizie gęstość sieci, jej 
rozmiar, geograficzną bliskość, symetryczność, dostępność, homo- lub 
heterogeniczność. S. Kawula podkreśla, że bycie członkiem sieci nie 
oznacza doświadczania wsparcia, ponieważ czasami sieć społeczna 
może wywierać niekorzystny wpływ na jej członków5 .

Funkcjonalne właściwości wsparcia pozwoliły z kolei podzielić  
je na6:

 1. Wsparcie spostrzegane – u jego podłoża leżą wiedza człowie-
ka – gdzie i od kogo może uzyskać pomoc, na kogo może li-
czyć w trudnej sytuacji – oraz subiektywna ocena pewności, że  
pomoc od osób bliskich urzeczywistni się, gdy będzie taka po-
trzeba .

 2. Wsparcie otrzymywane – oceniane obiektywnie lub relacjono-
wane subiektywnie przez odbiorcę jako faktycznie otrzymywa-
ne wsparcie, jego rodzaj, jakość i ilość.

Autorzy zajmujący się tą problematyką podkreślają, że wsparcie 
społeczne jest procesem dynamicznym, zależnym zarówno od sytu-
acji, w której dana osoba obecnie się znajduje, jak i od jej dotychcza-
sowego życia. Czynnikami decydującymi o powodzeniu udzielanego 
wsparcia jest tak zwana sieć społeczna (powiązania z innymi ludź-
mi z otoczenia, w którym człowiek żyje) oraz cechy osobowości (np. 
umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, łatwość nawią-
zywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, poziom społecznego 
niepokoju, zdolność do efektywnego odgrywania ról społecznych czy 
umiejętność odczytywania znaczeń sytuacji społecznych)7 .

4 Zob. tamże, s. 14-16; G. Caplan, System oparcia, w: Pomoc nieprofesjonalna i grupy 
wzajemnej pomocy, red. W. Widłak Warszawa 1987, s. 8-11.

5 S . Kawula, Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka, w: Pedagogika 
społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy, red. S. Kawula, Toruń 2006.

6 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła 
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, dz. cyt., s. 20-21.

7 Z. Jaworska-Obłój, B. Skuza, Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcji w bada-
niach naukowych, „Przegląd Psychologiczny” 1986, nr 3, cyt. za: J. Sowa, Relacje inter-
personalne w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, dz. cyt., s. 33.
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Niepełnosprawność w rodzinie

Pojęcie wsparcia społecznego nabiera specyficznego znaczenia, 
gdy mowa o niepełnosprawności. Doświadczanie niepełnosprawności 
niejednokrotnie wiąże się z sytuacjami trudnymi, wymagającymi per-
manentnej pomocy, a wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym 
sprzyja redukcji stresu, wzmacnia odporność, pomaga w przekształca-
niu potencjalnych zasobów człowieka w rzeczywiście wykorzystane. 

W literaturze z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii moż-
na odnaleźć wiele publikacji dotyczących osób niepełnosprawnych, 
ich funkcjonowania psychospołecznego, ich sytuacji rodzinnej oraz 
oczekiwanego i udzielanego im wsparcia. Ponadto w ostatnich latach 
zarówno w polskich, jak i zagranicznych publikacjach pojawiają się 
doniesienia z badań empirycznych przeprowadzanych nad rodzina-
mi, w tym nad rodzeństwem osób niepełnosprawnych. Prowadzenie 
takich badań uznaje się za zasadne, a nawet konieczne, gdyż niepełno-
sprawność jednej osoby ma wpływ na kondycję całej rodziny, a więc 
i na rozwój i kształtowanie się osobowości pełnosprawnego rodzeń-
stwa8. H. Borzyszkowska, przytaczając angloamerykańskie publikacje, 
wymienia możliwe specyficzne problemy rodzeństwa osób z niepeł-
nosprawnością: podatność na zaburzenia psychiczne, trudności szkol-
ne, różnego rodzaju zahamowania, poczucie winy, poczucie krzywdy, 
przeżywanie stresu, poczucie zaniedbania, wysokie wymagania sta-
wiane przez rodziców, życie w poczuciu odpowiedzialności za los nie-
pełnosprawnego brata lub siostry, ograniczone kontakty z rodzicami, 
złośliwość, tłumienie agresji, altruizm skutkujący przemęczeniem, żal, 
wstyd, kompleks niższości, życie w strachu o przyszłość oraz o stan 
zdrowia własnych dzieci. Poza negatywnymi konsekwencjami są też 
wspominane pozytywne aspekty: większa dojrzałość społeczna, siła 
do przezwyciężania trudności, zaangażowanie w pomoc innym, wraż-
liwość na krzywdę drugiego człowieka9. Obecność niepełnosprawnego 

8 Zob. E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 
2007 .

9 H. Borzyszkowska, Sytuacja rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w rodzinie,  
w: Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej u progu XXI wieku, red. J. Pańczyk, Warsza-
wa 1998, s. 147-155.
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rodzeństwa sprzyja rozwojowi tolerancji, współczucia, pomaga doce-
nić własne zdrowie i zdolności oraz stanowi szansę na socjalizację. 

W kształtowaniu się powyższych wyników duże znaczenie ma sto-
sunek rodziców do niepełnosprawności ich dziecka10. Wszelkie pozy-
tywne postawy rodziców, na przykład akceptacja niepełnosprawności 
oraz właściwe zaspokajanie potrzeb pełnosprawnego rodzeństwa, 
owocują prawidłowym – pozytywnym nastawieniem rodzeństwa. 
Negatywne zaś mogą warunkować takie samo nastawienie wzglę-
dem ułomności brata lub siostry. Według E. Pisuli, relacje między 
dziećmi są uzależnione od atmosfery panującej w rodzinie. Autorka 
podkreśla, że rodzice mogą być tymi, którzy uczą sposobu postępo-
wania wobec dziecka z problemami rozwojowymi oraz radzenia sobie 
z trudnościami11. Aby jednak ta nauka była skuteczna, rodzice sami 
wcześniej muszą wiedzieć, jak swoje dzieci wychowywać w obliczu 
niepełnosprawności jednego z nich. Mimo że jest to proces tożsamy 
w swoich zasadach do procesu wychowania dzieci zdrowych, to jed-
nak „jest procesem znacznie trudniejszym, bardziej złożonym, a tym 
samym wymagającym więcej czasu, zaangażowania i bardziej pogłę-
bionego przygotowania”12. W praktyce jednak często rodzina nie ma 
możliwości przygotowania się na niepełnosprawność dziecka, dlate-
go w całym procesie wychowania konieczne jest udzielnie rodzicom 
psychopedagogicznego wsparcia, aby umieli właściwie postępować13 
i aby w trosce o przyszłość swojego dziecka nie popełniali błędów  
wychowawczych. 

W literaturze przedmiotu częściej wskazuje się negatywne posta-
wy względem niepełnosprawnego dziecka, na przykład nadopiekuń-
czość, liberalizm, niekonsekwencję, rygoryzm14. Rodziców zaś określa 
się jako niewydolnych (nadopiekuńczy, niekonsekwentni), wojujących 

10 Zob. tamże.
11 E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, dz. cyt.
12 M. Chodkowska, Moje refleksje na temat oddziaływań wychowawczych wobec 

dziecka niepełnosprawnego, w: Wspomaganie rozwoju dziecka, red. B. Gaś, Lublin 
1994, s. 161-165.

13 M. Gołubiew-Konieczna, Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnosprawnego 
w systemie integracyjnym, w: Pomiędzy teorią a praktyką. Dyskursy Pedagogiki Specjal-
nej 5, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, S. Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 341-344.

14 Zob. A. Maciarz, Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa 
1992; M. Kościelska, Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998.
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(roszczeniowi, agresywni) lub wystraszonych (bojaźliwi, lękliwi, bier-
ni)15. Jeśli zatem negatywne postawy wskazywane są częściej, a te mo-
gą kształtować niewłaściwą postawę życiową pełnosprawnego rodzeń-
stwa i warunkować nastawienie do brata lub siostry, konieczne jest, by 
osoby posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, podobnie jak rodzice 
posiadający niepełnosprawne dziecko, były objęte szczególnym wspar-
ciem. Chodzi tu o pomoc w zakresie umiejętności radzenia sobie z sy-
tuacją, w której przyszło im żyć, tak by z jednej strony umiały otoczyć 
rodzeństwo miłością, a z drugiej – umiały zachować właściwy dystans. 

Na kształtowanie się relacji między pełno- i niepełnosprawnym 
rodzeństwem wpływa wiele czynników. H. Kasten wymienia stopień 
niepełnosprawności (im wyższy, tym więcej problemów między ro-
dzeństwem), jej widoczność (im mniej widoczna, tym wyższy stopień 
akceptacji) oraz sposób zachowania się niepełnosprawnego rodzeń-
stwa (im mniej akceptowalne, tym trudniej o pozytywne nastawie-
nie)16. E. Pisula dodaje, że nie bez znaczenia jest zasób wiedzy na temat 
niepełnosprawności brata lub siostry (im większa świadomość specy-
fiki deficytu, tym lepsze relacje i wyższy stopień akceptacji)17. Z kolei 
M. Kruk, przytaczając wyniki badań empirycznych, wymienia jeszcze 
różnicę wieku oraz kolejność urodzenia jako czynniki wpływające na 
relacje miedzy rodzeństwem18. U podłoża takich, a nie innych relacji 
w rodzeństwie leży też wiek zdrowego dziecka, czyli etap jego rozwo-
ju. A. Hamerlińska wyjaśnia, że niepełnosprawność rodzeństwa może 
mieć szczególnie silny wpływ na zdrowego brata lub siostrę, a więc 
i na kształtowanie się relacji między nimi w czasie wchodzenia w do-
rosłe życie19 .

15 Zob. M. Gołubiew-Konieczna, Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnospraw-
nego w systemie integracyjnym, dz. cyt., s. 341-344; U. Bartnikowska, S. Nosarzewska, 
A. żyta, Triada dziecko – rodzic – wychowawca – wielopłaszczyznowość procesu wycho-
wania w pedagogice specjalnej, w: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspek-
tywie zmiany. Dyskursy pedagogiki specjalnej, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Olsztyn 
2004.

16 Zob. H. Kasten, Rodzeństwo. Ideały, rywale, powiernicy, Warszawa 1997.
17 Zob. E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, dz. cyt.
18 M . Kruk, Relacje między rodzeństwem zdrowym a niepełnosprawnym w rodzinie, 

„Światło i Cienie” 2/1996(12), s. 4-8
19 A. Hamerlińska, Kształtowanie osobowości dziecka zdrowego w obliczu niepełno-

sprawnego rodzeństwa, w: Nauki o Edukacji. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej, red . M . Karwowska, Bydgoszcz 2008.
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Rodzina jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, 
w życiu i rozwoju dziecka z niepełnosprawnością odgrywa szczególną 
rolę. Dlatego aby prawidłowo realizowała swoje funkcje i stanowiła 
w istocie najlepsze środowisko życia dziecka niepełnosprawnego, ko-
nieczne jest zapewnienie poszczególnym jej członkom szeroko rozu-
mianego wsparcia. M. Radochański, mówiąc o wsparciu dla takiej ro-
dziny, wymienia pomoc dostępną w jej środowisku, świadczoną przez 
instytucje społeczne, stowarzyszenia oraz osoby i inne rodziny, z któ-
rymi tę łączą więzi społeczne i kontakty. Dzięki sieci stosunków mię-
dzyludzkich rodzina ma zapewnione poczucie integracji społecznej, 
doświadcza opieki, może opiekować się innymi, pełnić znaczące funk-
cje, odczuwać satysfakcję, poczucie wartości oraz posiada ułatwiony 
dostęp do różnych form pomocy ze strony innych członków sieci20. Nie 
ulega wątpliwości, że rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci 
potrzebują i oczekują pomocy. Nawet jeśli częściej o tę pomoc proszą 
rodzice dla niepełnosprawnego dziecka, nie można zapominać o tych, 
którzy nie posiadając deficytów rozwojowych, nie absorbują tak moc-
no uwagi rodziców. 

Pomimo że problemy rodzeństwa osób niepełnosprawnych zajmu-
ją wielu badaczy21, to większość opracowań dotyczy rodzin, w których 
żyje dziecko upośledzone intelektualnie. Zdecydowanie brakuje opra-
cowań traktujących o rodzeństwie osób o innej niepełnosprawności, 
w tym niesłyszących, o relacjach z rodzeństwem (głuchym), o trudno-
ściach, problemach, radościach, funkcjonowaniu psychospołecznym, 
o wzajemnym postrzeganiu, a wreszcie o udzielanym sobie wsparciu 
i oczekiwaniach w tym zakresie.

20 M. Radochański, Rola rodziny w zmaganiu się ze stresem wywołanym chorobą 
somatyczną, „Problemy Rodziny” 1991, nr 6, s. 7.

21 Zob. H. Borzyszkowska, Sytuacja rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, 
dz. cyt., E. Minczakiewicz, Dylematy rodzin wychowujących dziecko głębiej upośledzone 
umysłowo w percepcji rodziców i rodzeństwa, w: Dziecko z upośledzeniem umysłowym 
w rodzinie, red. J. Rola, E. Pisula, Warszawa 1995; A. żyta, Badania nad rodzeństwem 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie zmian – przeszłość, teraź-
niejszość, przyszłość, w: Pedagogika Specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja, 
Warszawa 2009; A. żyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektual-
ną, Kraków 2004; E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, dz . 
cyt.; B. Sidor, Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo 
z niepełnosprawnością umysłową, Lublin 2005; i inni. 
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Specyfika funkcjonowania osób niesłyszących

Głuchota jest specyficzną niepełnosprawnością, ponieważ w od-
różnieniu od innych niepełnosprawności jest niewidoczna. Dopóki 
osoby głuche nie zaczną porozumiewać się między sobą, nie zdradzają 
swojej odmienności. Uszkodzenie jednego z podstawowych zmysłów 
utrudnia funkcjonowanie na następujących płaszczyznach: poznawa-
nia cech przedmiotów i zjawisk (brak możliwości odbioru dźwięków 
z otoczenia, które są nośnikiem określonych informacji), doświadcze-
nia przeżyć estetycznych (brak możliwości odbioru np. muzyki); reali-
zacji działań praktycznych (brak możliwości odbioru dźwięków wy-
dawanych przez urządzenia mechaniczne); orientacji przestrzennej 
i poruszania się (brak możliwości odbioru dźwięków ostrzegawczych 
i zachowania równowagi w ciemności)22. Uważa się, że konsekwencją 
utraty słuchu są „zaburzenia w zachowaniu, mające charakter psy-
chologiczny i społeczny. Nie upośledzając sprawności fizycznej, a po-
tencjalnie także i umysłowej człowieka, uszkodzenie narządu słuchu 
utrudnia i ogranicza jego kontakty społeczne, stwarzając na ogół sy-
tuację, w której osoba dotknięta tą niesprawnością zostaje częściowo 
wyizolowana ze środowiska”23 . 

Skutki uszkodzenia słuchu są uzależnione między innymi od wie-
ku, w jakim ono nastąpiło, od stopnia uszkodzenia, od protezowania 
(korzystania z aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomaga-
jących odbiór dźwięków), od możliwości wykorzystania pozostałych 
resztek słuchu, od tak zwanych czynników środowiskowych okresu 
dzieciństwa (głuchota w rodzinie, działania rewalidacyjne, pomoc lo-
gopedyczna i inne), od czynników środowiskowych wieku szkolnego 
(rodzaj szkoły/placówki, kontakt z rówieśnikami), od warunków ro-
dzinnych (członkowie rodziny, metoda porozumiewania się, kontakty 
z przyjaciółmi), od metod porozumiewania się z otoczeniem (język 
migowy, odczytywanie mowy z ust, mowa dźwiękowa i inne) oraz od 
indywidualnych cech osobowości (poziom inteligencji, zdolność do 
kompensacji, motywacje i możliwości integrowania się)24 .

22 J . Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1997, s. 174.
23 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, 

Warszawa 1999, s. 77.
24 Tamże, s. 77-78.
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Nie ulega wątpliwości, że jednym z największych problemów, z któ-
rymi przychodzi borykać się osobom niesłyszącym, są trudności ko-
munikacyjne. To one stanowią zasadniczą trudność codziennego funk-
cjonowania. Dla osób głuchych i niesłyszących, u których uszkodzenie 
słuchu występuje od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, często je-
dynym środkiem porozumiewania się z otoczeniem jest język migowy. 
Nie jest to problemem, o ile dziecko wychowuje się w rodzinie, w której 
głuchota jest zjawiskiem dziedzicznym, a język migowy naturalnym – 
podstawowym środkiem porozumiewania się. W o wiele trudniejszej 
sytuacji znajdują się głuche dzieci słyszących rodziców, dla których 
głuchota dziecka może być trudna do zaakceptowania, a przyswojenie 
języka migowego – niełatwe. W równie skomplikowanej sytuacji znaj-
dują się słyszący rodzice, a także słyszące rodzeństwo, jeśli osoba głu-
cha w takiej właśnie rodzinie funkcjonuje, ponieważ utrudnione jest 
zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb – potrzeby komuniko-
wania się. Aby usprawnić, a raczej umożliwić właściwe relacje słyszą-
cych rodziców z niesłyszącymi dziećmi oraz słyszącego rodzeństwa 
z głuchym bratem lub siostrą, konieczna jest nauka języka migowe-
go oraz zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób, które nie słyszą.  
P. Tomaszewski, podsumowując rozważania nad zaburzeniami w za-
chowaniu dzieci głuchych, wnioskuje, że „głuchota jako taka nie pro-
wadzi do zaniżenia kompetencji społecznej; to zaburzenia komunikacji 
między dzieckiem głuchym a rodzicami stanowią źródło problemów”25 .

Wsparcie społeczne rodzin wychowujących niesłyszące dzieci  
w percepcji słyszącego rodzeństwa w świetle badań

W niniejszej publikacji podjęto problem wsparcia społecznego ro-
dziny wychowującej niesłyszące dzieci. Dla ukazania możliwości jego 
rozwiązania zostanie przedstawione studium przypadku. Za cel badań 
postawiono sobie poznanie stanu wsparcia społecznego rodziny wy-
chowującej wśród ośmiorga dzieci dwójkę głuchych, rozpoznanie i oce-
nę funkcjonowania określonego rodzaju wsparcia oraz porównanie go 

25 P. Tomaszewski, Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: wyzwanie dla rodzi-
ców słyszących, w: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, red. E. Pisula, D. Danie-
lewicz, Gdańsk 2007, s. 23-24.
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ze stanem postulowanym. W celu poznania zjawiska wsparcia społecz-
nego rodziny z dzieckiem niesłyszącym poprzez identyfikację i cha-
rakterystykę rodzajów wsparcia zastosowano studium przypadku.

Zasadniczą część materiału badawczego zebrano przy zastosowa-
niu metody biograficznej, ponieważ pozwala ona na introspekcyjne 
spojrzenie na własne życie, zrekonstruowanie zdarzeń, sytuacji, rela-
cji dawnych i obecnych (w niniejszych badaniach: z rodzeństwem sły-
szącym i niesłyszącym, z rodzicami, z członkami dalszej rodziny, jak 
również z innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi). Zasto-
sowano metodę biograficzną tematyczną, ukierunkowaną na wybrane 
zagadnienia26. W badaniu przeprowadzono wywiad skategoryzowany 
z najstarszą siostrą niesłyszącego rodzeństwa. Badanie było podzie-
lone na kilka etapów. Do rozpoznania sieci społecznej i sieci wsparcia 
badanej rodziny wykorzystano narzędzie autorstwa Z. Bizonia, A. Ko-
koszki, J. Roszczyńskiej, L. Bryły, M. Wojnar Ocena Otoczenia i Oparcia 
Społecznego27 („otoczenie” rozumiane jako sieć społeczna, „oparcie 
społeczne” jako wsparcie społeczne). Dla potrzeb badań zmodyfiko-
wano inwentarz oparcia społecznego, formułując pytania odzwier-
ciedlające poszczególne rodzaje wsparcia: wsparcie informacyjne, 
wsparcie materialne, wsparcie emocjonalne, wsparcie instrumental-
ne. Ze względu na specyficzny rodzaj relacji naznaczonych barierą ko-
munikacyjną wyodrębniono jeszcze jeden rodzaj wsparcia: wsparcie 
w komunikowaniu się.

Dla lepszego zobrazowania kształtowania się postawy życio-
wej w badaniach wykorzystano również Skalę Samooceny SES  
M. Rosenberga (w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-
-Tabaczek i M. łaguny), która bada ogólną postawę osoby badanej 
wobec siebie samej. Składa się ona z 10 stwierdzeń, z których połowa 
wyraża pozytywną ocenę siebie, a druga połowa – negatywną. Ogól-
ny wynik skali stanowi sumę punktów uzyskanych przez osobę bada-
ną w poszczególnych twierdzeniach i waha się od 10 do 40 punktów. 

26 N.K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenia a me-
toda w analizie biograficznej, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek,  
M. Ziółkowski, Warszawa–Poznań 1990, s. 55-69.

27 Z. Bizoń, A. Kokoszka, J. Roszczyńska, L. Bryła, M. Wojnar, Ocena otoczenia i opar-
cia społecznego według Zdzisława Bizonia. Opis metody i jej zastosowania, „Psychiatria 
Polska” 2001, tom XXXV, nr 4, s. 617-634.
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Kolejne narzędzie badawcze stanowił Test Uzupełniania Zdań (J.M. 
Sacks i L. Sidney 1961), który bada ogólne przystosowanie jednostki, 
prezentowane postawy w stosunku do świata i do siebie. Test składa 
się z 60 zdań odnoszących się do 15 sfer życia28 .

Na podstawie analizy sieci społecznej, sieci wsparcia społecznego, 
oczekiwań badanej, jej zasobów i samooceny opracowano program 
działań pomocowych.

Informacje o niesłyszącym rodzeństwie

Paweł – lat 19, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacz-
nym przy uszkodzonym słuchu na poziomie 80 decybeli. Chłopiec jest 
trzecim dzieckiem rodziców, drugim chłopcem, pierwszym dzieckiem 
z wadą słuchu. Jest dzieckiem z ciąży przebiegającej prawidłowo. 
W pierwszych miesiącach życia rodzice nie zauważyli nieprawidłowo-
ści w rozwoju, z czasem jednak zaczęli dostrzegać różnice pomiędzy 
rozwojem syna a dwójki starszych dzieci. Chłopiec nie reagował na 
głos, nawiązywał jedynie kontakt wzrokowy, nie wzbudzał mowy, nie 
powtarzał dźwięków. Między drugim a trzecim rokiem życia zdiagno-
zowano uszkodzenie słuchu.

Od początku szkoły podstawowej realizował kształcenie specjalne 
w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci głuchych i słabosły-
szących w Krakowie (ponad 100 km od domu rodzinnego). Gimnazjum 
ukończył w tym samym ośrodku. Po zakończeniu drugiego szczebla 
edukacji rozpoczął naukę zawodu w tym samym mieście, ale już w in-
nym ośrodku szkolno-wychowawczym. W bieżącym roku ukończył 
szkołę zawodową o kierunku posadzkarz. Po zakończeniu edukacji 
w szkole zawodowej wrócił do domu rodzinnego. Ponieważ nie zna-
lazł jeszcze pracy, większość czasu spędza w domu. Uczestniczy w ży-
ciu rodziny tak, jak pozostali jej członkowie, a z racji posiadania prawa 
jazdy jeździ na zakupy i odbiera młodsze rodzeństwo ze szkoły.

Z wywiadu z siostrą wynika, że Paweł jest osobą inteligentną, to-
warzyską, otwartą, chętnie nawiązującą kontakty. „Potrafi sobie pora-
dzić w codziennym życiu jak każdy przeciętny człowiek. Lubi długo 
spać i czasami «miga się» od pracy. Ma wielu znajomych, z którymi się 

28 A. Dunaj-Kozłowska, Zastosowanie Testów Niedokończonych Zdań w badaniach 
osobowości, w: Wybrane techniki diagnostyczne w psychologii klinicznej, red . J .M . Sta-
nik, Katowice 1980 .
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spotyka, jeździ na basen czy pizzę”. Paweł ma dobry kontakt emocjo-
nalny z rodzeństwem, szczególnie z młodszym bratem Kacprem. W za-
kresie komunikowania się najlepsze relacje ma z młodszą, niesłyszącą 
siostrą Beatą. Z nią spędza dużo czasu. Często zabiera ją na spotkania 
ze znajomymi.

Bariera komunikacyjna jest dla niesłyszącego źródłem frustracji, 
„najczęściej wynika to z tego, że nie rozumie, o czym rozmawiają sły-
szący, a też chciałby się włączyć w dyskusję”.

Sytuacja bezrobocia oraz powrót do środowiska rodzinnego, w któ-
rym nie ma możliwości komunikowania się w języku migowym, stano-
wią dla niego trudną sytuację.

Beata – lat 17, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacz-
nym przy obustronnym, uszkodzeniu słuchu na poziomie 85 decybeli. 
Jest piątym z kolei dzieckiem rodziców, drugą dziewczynką, drugim 
dzieckiem niesłyszącym. Brak reakcji na dźwięk zauważył lekarz 
pierwszego kontaktu. Dziewczynka szkołę podstawową oraz gimna-
zjum, podobnie jak jej starszy brat, ukończyła przy ośrodku szkolno-
-wychowawczym w Krakowie. W obecnej chwili uczęszcza do techni-
kum o profilu gastronomicznym.

Beata w opinii najstarszej siostry jest osobą „troskliwą i wrażliwą. 
Chętnie pomaga w obowiązkach domowych. Jest bardzo zaradna. Po-
proszona o pomoc zawsze jej udzieli. Zarówno w szkole, jak i w okoli-
cach miejsca zamieszkania ma wielu znajomych. W wielu przypadkach 
są to znajomi jej niesłyszącego brata Pawła”.

Informacje o rodzinie

Rodzina Pani Katarzyny jest pełna. Składa się z rodziców, dwójki 
niesłyszących oraz sześciorga słyszącego rodzeństwa. Członkowie ro-
dziny swój stan zdrowia oceniają jako dobry. Opiekę nad dziećmi spra-
wują rodzice, choć w wychowanie dzieci zamieszkujących na co dzień 
w domu w większym stopniu zaangażowana jest matka ze względu na 
to, że nie pracuje zawodowo. Z kolei ojciec z racji zatrudnienia w Kra-
kowie bardziej angażuje się w opiekę nad dziećmi przebywającymi 
w ciągu tygodnia w internacie. Sytuacja mieszkaniowa rodziny jest do-
bra. Rodzina zajmuje dwupoziomowy dom, przy którym znajduje się 
ogród i pomieszczenia gospodarcze. Parter domu zamieszkują rodzice, 
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a dla dzieci jest przeznaczona druga kondygnacja. Warunki material-
ne rodziny respondentka ocenia jako przeciętne. Na dochody rodziny 
składa się dochód z pracy ojca oraz zasiłek rodzinny. Rodzina korzysta 
z dodatkowych środków materialnych w postaci paczek żywności po-
chodzącej z rezerw Unii Europejskiej. 

Z tego względu, iż niesłyszące rodzeństwo podczas roku szkolne-
go przebywa w szkole z internatem, rodzina nie ma okazji, by dzielić 
wspólnie codzienne problemy. Jedyną okazją do integracji rodziny są 
weekendy, święta, ferie i wakacje. Niesłyszące rodzeństwo pomimo 
trudności komunikacyjnych jest akceptowane i lubiane w swoim oto-
czeniu rodzinnym i sąsiedzkim.

Nikt ze słyszących członków rodziny nie posługuje się językiem mi-
gowym. Wiele lat temu, kiedy Paweł uczęszczał do szkoły podstawowej 
z internatem, z inicjatywy szkoły zaproponowano ojcu uczestniczenie 
w kursie języka migowego (1,5 godziny w tygodniu). Ze względu na 
charakter wykonywanej pracy oraz odległość miejsca zamieszkania 
od szkoły (ponad 100 km) uczestniczenie w kursie nie było jednak  
możliwe. 

W rodzinnych rozmowach problem głuchoty nie pojawia się zbyt 
często. Wynika jedynie z potrzeby rozwiązania bieżących problemów, 
które w danej chwili dotyczą niesłyszących. W rozmowach uczestniczą 
rodzice oraz najstarsze rodzeństwo.

Informacje o respondentce

Katarzyna wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszka w małej miej-
scowości oddalonej o trzydzieści kilometrów od Bielska-Białej. Jest 
drugim z kolei dzieckiem w rodzinie. Ma czterech braci (dwa lata star-
szy, który założył już swoją rodzinę i wyprowadził się z domu, rok 
młodszy, niesłyszący, dwa lata młodszy, słyszący i sześć lat młodszy, 
słyszący) oraz trzy siostry (o pięć lat młodsza, niesłysząca, dziesięć lat 
młodsza, słysząca i trzynaście lat młodsza, słysząca).

Katarzyna po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podjęła stu-
dia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jest na 
ostatnim roku. Oprócz bariery komunikacyjnej nie doświadcza proble-
mów z racji posiadania niesłyszącego rodzeństwa. Jedynie w okresie 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum czuła „zawstydzenie, skrępowa-
nie, dystans ze strony rówieśników, a niejednokrotnie też zaskoczenie”. 
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Jako najstarsza siostra czuje się odpowiedzialna za los młodszego ro-
dzeństwa zarówno niesłyszącego, jak i pełnosprawnego. Obecnie, za-
troskana o sytuację zawodową niesłyszącego brata, pomaga mu w po-
szukiwaniu pracy (np. jeździ z bratem do Urzędu Pracy, kontaktuje 
się w jego imieniu z potencjalnymi pracodawcami). Młodszej siostrze 
pomaga z kolei w nauce oraz stawia się w szkole na rozmowach z pe-
dagogiem i wychowawcami.

Katarzyna dostrzega inność swojej rodziny. Wie, że rodzice i ro-
dzeństwo liczą na jej pomoc. Jako najstarsza siostra zawsze starała się 
pomagać rodzeństwu, a zaniedbania w tym zakresie wzbudzały w niej 
poczucie winy. Jej marzeniem jest posiadanie szczęśliwej i kochającej 
się rodziny, a ambicją życiową trenowaną od najmłodszych lat jest po-
maganie innym. Samoocena badanej osiąga przeciętny wynik.

Sieć społeczna i doświadczanie wsparcia społecznego

Sieć społeczna rodziny składa się z 52 osób, które zajmują wszyst-
kie obszary (Aneks 1). Największy pod względem zagęszczenia jest 
obszar rodzinny: osoby mieszkające wspólnie (9) i najbliższa rodzina 
(14). W ten drugi obszar wpisuje się rodzeństwo rodziców i kuzyno-
stwo, z którymi rodzina utrzymuje serdeczne kontakty (osobiste i te-
lefoniczne). Z racji odległości zamieszkania niektóre kontakty osobiste 
nie są częstsze niż kilka razy w roku. Obszar pozarodzinny liczy 29 
osób – 3 z nich należą do obszaru: inni krewni, 9 do obszaru: sąsiedzi, 
4 do obszaru: znajomi ze studiów, z pracy, 3 do obszaru: inni znajomi,  
4 do obszaru: nauczyciele i 7 osób do obszaru: inne osoby znaczące. 
Sieć społeczną tworzą więc członkowie najbliższej i dalszej rodziny, 
sąsiedzi, znajomi (mniej lub bardziej znaczący) oraz cztery osoby 
związane z edukacją niesłyszącego rodzeństwa. Z analizy danych za-
wartych w Liście Otoczenia Społecznego (Aneks 2) wynika, że kon-
takt z tymi ostatnimi odbywa się tylko w czasie wywiadówek, spotkań 
w szkole i tym podobnych okoliczności, wynikających z konieczności 
sytuacji. Jest to kontakt osobisty, odnotowany kilka razy w roku. Ro-
dzina utrzymuje luźne kontakty z sąsiedztwem. Na uwagę zasługuje 
fakt, że jeden z sąsiadów jest głuchy. W obszarze: inne osoby znaczą-
ce, respondentka wymieniła dwie osoby najbliższe sobie: przyjaciółkę 
i przyjaciela oraz 5 osób niesłyszących, utrzymujących bliskie relacje 
z niesłyszącym rodzeństwem. Spośród wszystkich osób stanowiących 
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sieć społeczną przy 38 odnotowano dostępność w kontekście geogra-
ficznym. Częstotliwość kontaktów jest różnorodna, a intensywność 
zaznacza się od kilku minut (krótkie rozmowy telefoniczne) do kilku 
godzin i dłużej (celowe spotkania osobiste). W analizowanej sieci spo-
łecznej przeważają relacje długotrwałe (dłużej niż 5 lat – 39 osób). 

Badana wyodrębniła 21 źródeł wsparcia (Aneks 1, Aneks 3) spo-
za obszaru: osoby zamieszkałe wspólnie, uznając, że w tym obszarze 
wsparcie udzielane jest sobie nawzajem i bezwarunkowo. Z tego ob-
szaru (domownicy) respondentka nie wyłączyła nawet niepełnolet-
niego rodzeństwa, bowiem na przykład najmłodszy brat, mając bardzo 
dobry kontakt z niesłyszącym starszym bratem, często pełni funk-
cję tłumacza w domu pomiędzy rodzeństwem – jest więc źródłem 
wsparcia komunikacyjnego. Do źródeł wsparcia badana włączyła też 
niesłyszące rodzeństwo – widząc tak w bracie, jak i w siostrze źró-
dło wsparcia informacyjnego. Respondentka dostrzega wokół ro-
dziny wiele życzliwych osób. Sieć wsparcia jest rozproszona, źródła 
wsparcia występują we wszystkich obszarach z wyjątkiem obszaru: 
inni krewni i powinowaci. Najlepiej zabezpieczona jest funkcja mate-
rialna (14 źródeł), najsłabiej funkcja instrumentalna (2 źródła) oraz 
komunikacyjna (3 źródła). Źródłem wsparcia informacyjnego spoza 
obszaru domowników są nauczyciele ze szkoły, do której uczęszcza 
rodzeństwo (4 źródła). Analizując dane z Listy Otoczenia Społecznego 
(Aneks 2), zauważa się jednak, że częstotliwość kontaktów i odległość 
terytorialna determinują tę funkcję wsparcia, czego wynikiem jest jej 
niezadowalający wymiar. Wsparcie materialne rodzina otrzymuje z 13 
źródeł. Stanowią je osoby z obszarów: najbliższa rodzina, sąsiedzi oraz 
inne osoby znaczące. Z wspomnianych 13 źródeł aż osiem udziela ro-
dzinie również wsparcia emocjonalnego, ostatnie – dziewiąte źródło 
wsparcia emocjonalnego pochodzi z obszaru: inni znajomi. Najmniej 
dostępne wsparcie instrumentalne respondentka dostrzega tylko ze 
strony rodziców. Nikt spoza obszaru osób zamieszkujących wspólnie 
nie udziela rodzinie tego typu pomocy. Również słabo zabezpieczone 
jest wsparcie komunikacyjne. Jedynie w obszarze osób zamieszkują-
cych wspólnie zaznaczono 3 źródła. Stanowią je najmłodsi domownicy. 

Pomiędzy źródłami wsparcia społecznego występują liczne po-
wiązania. Widnieją one zarówno wewnątrz wyróżnionych obszarów, 
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jak i na zewnątrz – między źródłami z obszarów: osoby zamieszkałe 
wspólnie – najbliższa rodzina, osoby zamieszkałe wspólnie – sąsiedzi 
oraz osoby zamieszkałe wspólnie – inne osoby znaczące.

Z wyodrębnionych przez respondentkę źródeł wsparcie spostrze-
gane pokrywa się ze wsparciem otrzymywanym.

Oczekiwania:

Siostra Pawła i Beaty uważa, że najważniejsza jest pomoc w zinte-
growaniu całej rodziny. Respondentka zauważa dysproporcje pomię-
dzy zbyt dużym zaangażowaniem rodziców w sprawy „zewnętrzne” 
a zbyt małym w sprawy „istotne”29. Oczekuje zatem zwiększonego 
wsparcia emocjonalnego i wartościującego ze strony rodziców: „Nie-
zbędne według mnie jest wsparcie emocjonalne, mam tutaj na myśli 
życzliwą obecność najbliższych osób, możliwość rozmowy, poradzenia 
się w pewnych kwestiach”. 

Badana żałuje, że nikt z bliskiej i dalszej rodziny nie posługuje się 
językiem migowym. Dostrzegając rujnującą relacje w rodzinie ba-
rierę komunikacyjną, chciałaby, aby cała rodzina mogła wziąć udział 
w kursie języka migowego, przeprowadzonym tak, by uczestnictwo 
w nim nie dezorganizowało codziennych obowiązków – obowiązku 
szkolnego rodzeństwa oraz pracy rodziców. W tym zakresie badana 
widzi możliwość działań dla organizacji (np. Polskiego Związku Głu-
chych), stowarzyszeń, fundacji, które w swoich zadaniach zadeklaro-
wały pomoc w rozwoju osobom niesłyszącym. Respondentka uważa, 
że usprawnienie komunikacji w rodzinie poprzez przeszkolenie w za-
kresie języka migowego słyszących członków zdecydowanie poprawi 
jakość życia również głuchym, zmniejszając frustrację spowodowaną 
barierą komunikacyjną. Katarzyna żałuje, że szansa nauki języka mi-
gowego przedstawiona wiele lat temu tylko ojcu nie powtórzyła się 
już dla całej rodziny i bliżej niż ponad sto kilometrów od miejsca za-
mieszkania. Badana chciałaby, aby instytucje i organizacje wspierające 
osoby niesłyszące nie zapominały o ich rodzinach. Oczekuje wsparcia 

29 Mówiąc o „sprawach zewnętrznych”, badana ma na myśli pozyskiwanie dóbr 
materialnych, skupianie się na rzeczach doczesnych. „Sprawy istotne” to budowanie 
pozytywnych relacji, więzi, zaangażowanie w rozwój i wychowanie społeczne i emo-
cjonalne .
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informacyjnego poprzez otrzymywanie materiałów informacyjnych, 
możliwości uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wykładach: 
„Bardzo ważne jest wsparcie informacyjne, gdyż często nawet nie 
wiem, do jakich instytucji się zwrócić, by prosić o pomoc, poradę czy 
zorganizowanie czasu”. 

Katarzyna zgłasza, że wsparcie instrumentalne jest znikome, 
„zwłaszcza teraz, kiedy niesłyszący brat poszukuje pracy, a siostra 
niedługo skończy szkołę. Nie chodzi o gotowe rozwiązania, ale przy-
najmniej konkretne wskazówki, sposoby postępowania, aby ułatwić 
im znalezienie pracy”. Pani Katarzyna wspomina o towarzyszącym jej 
czasami poczuciu bezsilności: „wspierałabym, ale nie wiem jak. Po-
trzebuję wsparcia na przykład kiedy pomagam niesłyszącej siostrze 
w nauce, nie zawsze widzę skuteczność tej pomocy. Czuję, że Beata nie 
rozumie tego, co jest w podręcznikach, w zeszycie, jest dla mnie nie-
pojęte, że korzysta ona z podobnych (a nawet takich samych) podręcz-
ników, jak ja w liceum i wiem, że kompletnie nic z tego nie rozumie. 
Nie jestem pewna, czy system (sposób) edukacji osób głuchych jest 
skuteczny. Dlatego niejednokrotnie nie wiem, jak pomóc zrozumieć jej 
trudne treści”. Kolejną formą wsparcia są według badanej grupy samo-
pomocowe dla rodzin i rodzeństwa osób z głuchotą. Tego typu pomocy 
oczekuje dla siebie, swoich rodziców, słyszącego oraz przede wszyst-
kim dla niesłyszącego rodzeństwa. 

Badana widzi możliwość działań również dla szkół. Wspominając 
swoje wczesne lata edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum), od-
czuwany dyskomfort, skrępowanie, zawstydzenie w powodu posia-
dania niesłyszącego rodzeństwa, stwierdza: „Z pewnością, gdy byłam 
młodsza, w okresie szkoły podstawowej, czy gimnazjum potrzebowa-
łam rozmowy na temat niepełnosprawności rodzeństwa, gdyż często 
w obecności swoich rówieśników, nie wiedziałam jak się zachować 
i jak oni odniosą się w stosunku do Pawła i Beaty”. Chcąc oszczędzić 
podobnych uczuć najmłodszemu rodzeństwu, pani Katarzyna chciała-
by, aby nauczyciele, wychowawcy podjęli „jakieś działania”.

Z żadnego rodzaju wsparcia Katarzyna nie jest dostatecznie za-
dowolona. Docenia wsparcie materialne oraz wsparcie emocjonalne 
ze strony krewnych i znajomych, ale dostrzega też pozostałe – zanie-
dbane obszary. W opinii badanej akcje wspierające powinni inicjo-
wać specjaliści, terapeuci, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji 
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pomocowych. Rodzice natomiast powinni wykazać się większą odwa-
gą i dociekliwością poprzez zadawanie pytań oraz wyrażanie opinii  
i wątpliwości.

Program pomocy:

Pomoc rodzinie trzeba skoncentrować na wsparciu informacyjnym, 
instrumentalnym i komunikacyjnym. Należy motywować rodziców do 
pozyskiwania i utrzymywania kontaktów ze specjalistami, pracownika-
mi instytucji i organizacji wspierających osoby niesłyszące i ich rodzi-
ny. Celowe jest zachęcenie Państwa T. do poszerzenia sieci społecznej 
o rodziców dzieci niesłyszących, tak aby rodzina mogła mieć kontakt 
z inną, doświadczającą podobnych problemów. Taka rodzina mogłaby 
być źródłem wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonal-
nego. Należy motywować rodziców do podjęcia działań mających na 
celu pogłębienie więzi emocjonalnej z dziećmi. Należy docenić posta-
wę najstarszej córki za życzliwość w stosunku do młodszego rodzeń-
stwa i gotowość wsparcia w każdej trudnej dla nich sytuacji. Wskazane 
jest wprowadzenie do rodziny wolontariusza, osoby biegle posługują-
cej się językiem migowym, która początkowo asystując rodzinie jako 
tłumacz, umiejętnie przeszkoliłaby każdego z członków rodziny w za-
kresie języka migowego. W związku z tym, że wsparcie instrumentalne 
i wsparcie w zakresie komunikowania się jest najsłabiej zabezpieczo-
ne, a na obecnym poziomie utrudnia relacje, należy przekazać rodzinie 
podręczniki, słowniki, broszury dotyczące sposobów komunikowania 
się osób głuchych ze słyszącymi oraz podręczniki do nauki języka mi-
gowego30, tak aby cała rodzina łącznie z najmłodszym rodzeństwem 
mogła przyswajać potrzebne znaki.

Zaprezentowane wyniki pozwalają na sformułowanie następują-
cych postulatów:
 – Konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat 

funkcjonowania słyszących rodzin posiadających niesłyszące 
dzieci oraz słyszącego rodzeństwa posiadającego głuchego brata 

30 Obecnie na rynku wydawniczym istnieje wiele publikacji przeznaczonych dla 
rodziców dzieci niesłyszących i ich rodzeństwa: Np. M. Pluto-Kowalska, M. Kowalski, 
Pomigaj mi mamo, łódź 2009; B. Szczepankowski, B. Kossakowska, T.M. Wasilewska, 
Język migowy pierwsze kroki, Olsztyn 2009; B. Szczepankowski, M. Rona, Szkolny słow-
nik języka migowego, Bydgoszcz 1994.
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lub siostrę, tak aby wsparcie informacyjne i instrumentalne po-
trzebne tym rodzinom mogło pochodzić z wielu źródeł.

 – Konieczne jest opracowanie strategii działań mających na celu 
integrację rodzin, których członkowie żyją na pograniczu dwóch 
światów: świata ciszy i świata dźwięków. Istotna jest zarówno 
integracja wewnętrzna, jak i integracja z innymi rodzinami.

 – Należy umożliwić całej rodzinie naukę języka migowego, tak by 
osoby, które powinny być dla siebie najbliższe, nie były rozdzie-
lone barierą komunikowania się.

 – Należy umożliwić rodzinie wychowującej niesłyszące dziecko 
kontakt z osobami głuchymi, które posługując się językiem mi-
gowym i językiem polskim, będą potrafiły skutecznie przekazać 
dziedzictwo kulturowo-językowe tej grupy mniejszościowej31 . 
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ANEKS 1. Sieć społeczna i sieć wsparcia

LEGENDA:
1 – obszar: osoby zamieszkujące wspólnie
2 – obszar: najbliższa rodzina
3 – obszar: sąsiedzi
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4 – obszar: inne osoby znaczące
5 – obszar: nauczyciele, terapeuci
6 – obszar: inni znajomi
7 – obszar: dalsi krewni
8 – obszar: znajomi ze studiów, z pracy
 __ – źródło wsparcia

ANEKS 2. Lista Otoczenia Społecznego

LISTA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO (LISTA SIECI SPOŁECZNEJ)

Nr

In
ic

ja
ły

Kim
jest
dla 
badanego

Czas 
trwania 
relacji:

A – 
Dłużej 
niż 5 lat
B – 
Krócej 
niż 5 lat

Dostęp- 
ność 
geogra- 
ficzna:

T – Tak
N – Nie

Częstotliwość kontaktów:
codzienniea) 
kilka razy  b) 
w tygodniu
kilka razy w m-cuc) 
kilka razy w rokud) 
brak kontaktówe) 

Rodzaj kontaktu:
O – osobisty
T – telefoniczny
I – internetowy

Częstotliwość
kontaktów:

kilka lub a) 
kilka- 
naście 
minut
ok. 1-2 b) 
godzin
kilka godzinc) 
dłużej d) 

Uw
ag

i

1 M.T. Ojciec A T a, b OT a, b, c, d

Os
ob

y 
m

ie
sz

ka
ją

ce
 w

sp
ól

ni
e2 K.T. Matka A T a, b OT a, b, c, d

3 P.T. Brat A T a, b OTI a, b, c, d

4 T.T. Brat A T a, b OTI a, b, c, d

5 B.T. Siostra A T a, b OTI a, b, c, d

6 K.T. Brat A T a, b OTI a, b, c, d

7 J.T. Siostra A T a, b OTI a, b, c, d

8 E.T. Siostra A T a, b OTI a, b, c, d
9 K.T. Brat A N d T a

10 Z.Z. Ciocia A N d O c

11 B.Z. Wujek A N d O c

12 D.L. Kuzynka A N d O c

13 R.L. Mąż 
kuzynki

B N d O c

14 T.T. Wujek A T d OT a, b

15 R.T. Wujek A T d OT a, b

16 B.T. Ciocia A T d OT a, b

17 S.T Wujek A T d OT a, b

18 J.T Ciocia A T d OT a, b

19 E.T. Ciocia A T d OT a, b

20 K.Ś Ciocia A T d OT a, b
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LISTA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO (LISTA SIECI SPOŁECZNEJ)

Nr

In
ic

ja
ły

Kim
jest
dla 
badanego

Czas 
trwania 
relacji:

A – 
Dłużej 
niż 5 lat
B – 
Krócej 
niż 5 lat

Dostęp- 
ność 
geogra- 
ficzna:

T – Tak
N – Nie

Częstotliwość kontaktów:
codzienniea) 
kilka razy  b) 
w tygodniu
kilka razy w m-cuc) 
kilka razy w rokud) 
brak kontaktówe) 

Rodzaj kontaktu:
O – osobisty
T – telefoniczny
I – internetowy

Częstotliwość
kontaktów:

kilka lub a) 
kilka- 
naście 
minut
ok. 1-2 b) 
godzin
kilka godzinc) 
dłużej d) 

Uw
ag

i

21 K .S Wujek A T d OT a, b

22 T.T ciocia A T d OT a, b

23 Z.T

sąsiedzi

A T c OT b,c

24 Z.I A T c OT b,c

25 B.I A T d O a, b, c

26 P .I A T d O a

27 A.C.

sąsiedzi

A T d O a

28 J.C A T d O a

29 F.Z. A T d O a

30 K .K A T d O a

31 F.T A T d O a, b, c

32 K.L przyja-
ciółka

A T a O d

33 P .G przyja-
ciel

A T a O d

34 G .A .

znajomi 
niesły-
szącego 
rodzeń-
stwa

B T c OTI b

35 S.B. B T c OTI b

36 S.C. B T c OTI b

37 M.D. B T c OTI b

38 M.E. A N c OTI b

39 A.ż
znajomi 
rodziców

A T d OT b

40 ł.L A N d OT b

41 W.N. A T d OT b

42 D.F. dyrektor B N d O a

43 W.G. wycho-
wawca

B N d O a

44 P .H . pedagog B N d O a

45 P .I . psycholog B N d O a
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LISTA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO (LISTA SIECI SPOŁECZNEJ)

Nr

In
ic

ja
ły

Kim
jest
dla 
badanego

Czas 
trwania 
relacji:

A – 
Dłużej 
niż 5 lat
B – 
Krócej 
niż 5 lat

Dostęp- 
ność 
geogra- 
ficzna:

T – Tak
N – Nie

Częstotliwość kontaktów:
codzienniea) 
kilka razy  b) 
w tygodniu
kilka razy w m-cuc) 
kilka razy w rokud) 
brak kontaktówe) 

Rodzaj kontaktu:
O – osobisty
T – telefoniczny
I – internetowy

Częstotliwość
kontaktów:

kilka lub a) 
kilka- 
naście 
minut
ok. 1-2 b) 
godzin
kilka godzinc) 
dłużej d) 

Uw
ag

i

46 M .H

znajomi 
ze 
studiów

B T b,c OT a, b

47 J .S . B T b,c OT a, b

48 ł.T. B T b,c OT a, b

49 P .S . B T b,c OT a, b

50 I.C
dalsza 
rodzina

A N d OT a, b

51 M.T A N d OT a, b

52 M.T A N d OT a, b

Aneks 3. ARKUSZ ZAPISU SYSTEMU WSPARCIA

rodzaj wsparcia
Źródła wsparcia

Osoby mieszkające wspólnie

1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
MT KT PT TT BT KT JT ET

informacyjne - - + - + - - - 2
materialne + - - - - - - - 1
emocjonalne - - - - - - - - -
instrumentalne + + - - - - - - 2
komunikacyjne - - - - - + + + 3
RAZEM 2 1 1 - 1 1 1 1 8



223Wsparcie społeczne rodzin wychowujących niesłyszące dzieci

ro
dz

aj
 w

sp
ar

ci
a

Źr
ód

ła
 w

sp
ar

ci
a

O
so

by
 z

aj
m

u
ją

ce
 p

oz
os

ta
łe

 o
b

sz
ar

y 
si

ec
i s

p
oł

ec
zn

ej

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
Ra

ze
m

ZZ
DL

RT
BT

ST
JT

KŚ
KS

TT
ZT

ZI
FT

KL
PG

M
H

PS
D

W
P

PS
W

N
in

fo
rm

ac
yj

ne
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
+

+
+

+
-

4
m

at
er

ia
ln

e
+

+
+

+
-

+
-

+
+

+
-

+
+

+
+

+
-

-
-

-
-

13
em

oc
jo

na
ln

e
+

+
-

-
+

-
+

-
-

-
+

-
+

+
+

-
-

-
-

-
+

9
in

st
ru

m
en

ta
ln

e
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ko

m
un

ik
ac

yj
ne

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

RA
ZE

M
2

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1

1
1

1
1

26





ANNA CZYż
Akademia Ignatianum w Krakowie

Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem 
słuchu w kontekście psychospołecznych wskaźników

Summary

The social functioning of hearing loss people isn’t the most favorite subject 
of many specialists’ research. The methodological difficulty, heterogeneity, 
ambiguity of conceptions concludes, that not many braves, try to pit against 
this subject. Scientists concentrate on communication treatment, especially 
speech evolution and hearing sound abilities. The holistic humans’ depiction 
is very difficult to challenge or is simply impossible, but also very important 
to social condition assessment. And it is not important to describe each life’s 
aspects, but to look and to see the person as a subject, participating in rela-
tions, not just his disability. 

Wstęp

Wiele współcześnie prowadzonych badań nad korzyściami płyną-
cymi z protezowania osób niesłyszących i niedosłyszących wskazuje 
na osiąganie dobrych rezultatów słuchowych. Zadowolenie, poczucie 
dużej satysfakcji z odbioru dźwięków uzyskują zarówno osoby im-
plantowane, jak i aparatowane, z niedosłuchem pre-, inter- czy post-
lingwalnym1. Niemniej jednak większość z tych badań jest skupiona 

1 E. Kruse, Some aspects of cochlear implantation in children, w: Rehabilitacja 
w otologii, red . W. Szyfter, P. Dąbrowski, Poznań 1999, s. 25-28; D. Mocarska, Jakość 
życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego. Rozprawa doktorska nie-Rozprawa doktorska nie-
publikowana, Poznań 2009; W.F. House, K.J. Berliner, Cochlear implants: progress and 
perspectives, „Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 1982, nr 91, s. 1-125; 
H. Skarżyński, J. Szuchnik, M. Muller-Malesińska, Implanty ślimakowe – rehabilitacja, 
Warszawa 2004; H. Skarżyński, A. Lorens, P. D’Haese, A. Walkowiak, A. Piotrowska, 
L. Śliwa, I. Anderson, Preservation of residua hearing in children and post – lingually 
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wokół możliwości percepcji sygnałów akustycznych, nie uwzględnia-
jąc w ocenie faktu, iż zadowolenie to nie tylko odbiór dźwięków, lecz 
przede wszystkim satysfakcja ze słyszenia i użytkowania sprzętów 
słuchowych w kontekście funkcjonowania człowieka w ujęciu holi-
stycznym, uwikłanego w różnego rodzaju relacje, będącego częścią 
ekosystemu.

W badaniach osób niesłyszących i niedosłyszących ogromnie waż-
ne jest nie tylko „co” się bada, ale i w jaki sposób prowadzi się bada-
nia. Doniesienia badaczy kreują obraz osób z  uszkodzonym narządem 
słuchu mogących z powodzeniem prowadzić satysfakcjonujące życie 
zawodowe i kulturalne. Są one aktywne, samodzielne, przedsiębior-
cze, nie wymagają opieki i pomocy. Ich samoocena jest wysoka, można 
nawet powiedzieć, iż czasem nawet zawyżona, pozbawiona samokry-
tyki2. Co więcej, osoby z uszkodzonym narządem słuchu pokazują, że 
są one akceptowane przez społeczeństwo (w ocenie słyszących re-
spondentów)3 . 

Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy poprzez obiektywną ocenę 
faktów prowadzone badania są rzetelne i prawdziwe? Czy stwierdze-
nie, iż osoby protezowane mogą podejmować – czy podejmują pracę, 
daje prawdziwą ocenę sytuacji? Co jest ważniejsze w ocenie funkcjo-
nowania społecznego – fakt podejmowania pracy przez niesłyszących 
czy poziom satysfakcji z pracy, ocenianej w stosunku do własnych 
potrzeb i ambicji? Odpowiedź jest ściśle uzależniona od celu badań, 
sposobu oceny i interpretacji zdarzeń. Jeśli jednak chcemy uzyskać 

deafened adults after cochlear implantation, an initialy study, „Journal for Oto- Rhino 
– Laryngology and Related Specialities” 64/2002(4) s. 247-253; M. Szymański, Zasto-
sowanie aparatów słuchowych chorych z wszczepem ślimakowym, „Słuch” 2007, 4(62), 
s. 1-4; J.L. Severens, J.P.L. Brokx, P van den Broek, Cost Analysis of Cochlear Implants 
in Deaf Children in The Netherlands, „The American Journal of Otology” 18/1997,  
s. 714-718.

2 G . Gunia, Samoocena jako mechanizm sterujący jakość życia i zachowanie przysto-
sowawcze osób niesłyszących, w: Jakość życia a niepełnosprawność – konteksty psycho-
pedagogiczne, red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujanowska, Lublin 2006, s. 313-321.

3 M . Sak, A . Grzebinoga, Osoby z uszkodzonym słuchem w oczach studentów – ele-
menty stereotypu i mitów społecznych, w: Jakość życia w niepełnosprawności. Mity 
a rzeczywistość, red. M. Flanczewska-Wolny, Kraków – Gliwice 2007, s. 223-242; T. Gał-
kowski, D. Kurpińska, P. Naumczyk, Dystans społeczny wobec głuchych – wyniki porów-
nawcze młodzieży polskiej i niemieckiej, w: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa 
i adolescencji, red. J. Czabała, E. Zasępa, Warszawa 2006, s. 265-276.
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wiedzę, w jaki sposób ulepszyć relacje społeczne pomiędzy osobami 
słyszących i niesłyszącymi, musimy skonfrontować poglądy obu stron. 
Należy zatem problematykę niedosłuchu, z uwzględnieniem kontekstu 
społecznego funkcjonowania, śledzić (obok obiektywnych ocen, które 
oczywiście w wielu przypadkach będą wnosiły ogrom wiedzy) także 
w ujęciu subiektywnym. Dzięki przeprowadzonym subiektywnym 
ocenom respondentów, czyli określeniu poczucia jakości życia, której 
składową jest ocena funkcjonowania w relacjach społecznych, można 
dokonać zmian w systemie wsparcia społecznego, relacji społecznych 
oraz w systemie rehabilitacji, uwzględniając zdanie samych zaintere-
sowanych, a także szerzyć wiedzę na temat problemów słuchowych 
wśród osób słyszących4 . 

Ocena funkcjonowania społecznego jako składowa  
poczucia jakości życia

Pojęcie jakości życia było precyzowane już w najdawniejszych cza-
sach jako przedmiot rozważań starożytnych filozofów. Utożsamiano 
je z samodoskonaleniem, samozadowoleniem, satysfakcją. W psycho-
logii, pedagogice czy medycynie pojawiło się jednak stosunkowo nie-
dawno – w latach 70. XX wieku – i pierwotnie odnosiło się tylko do 
funkcjonowania człowieka w środowisku5. Z biegiem lat pojęcie ewo-
luowało, stając się wieloznaczne i wielowymiarowe, a jego badaniami 
zaczęli się zajmować socjologowie, psychologowie, filozofowie, etycy, 
medycy i inni. Quality of life (oficjalnie przyjęta nazwa w latach 70.  
XX wieku na gruncie amerykańskim – kolebce pojęcia) stało się przed-
miotem wielu sporów i dyskusji6 .

Pojęcie jakości życia można rozważać w dwóch płaszczyznach – 
obiektywnej i subiektywnej. Płaszczyzna obiektywna wiąże się ze 
stwierdzeniem faktów, subiektywna natomiast to ocena danych faktów, 

4 A. Czyż, Urządzenia wspomagające słyszenie a poczucie jakości życia ich użytkow-
ników. Rozprawa doktorska niepublikowana, DSW Wrocław 2011.

5 P.J. Allison, D. Locker, J.S. Feine, Quality of life. A Dynamic Construct, „Social Science 
and Medicine” 45/1997, s. 221-230.

6 K. de Walden-Gałuszko, Jakość życia – rozważania ogólne, w: Jakość życia w choro-
bie nowotworowej, red . K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz, Gdańsk 1994, s. 13-39.
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określana mianem poczucia jakości życia7. Najważniejsze jednak jest 
sprecyzowanie zakresu pojęcia jakości życia, ponieważ kwestia inter-
pretacyjna jest zależna w szczególności od celu badań oraz zastosowa-
nych strategii badawczych – jakościowych czy ilościowych. 

Zdefiniowanie pojęcia jakości życia wymaga prześledzenia poglą-
dów wielu badaczy8. W kontekście badań nad funkcjonowaniem spo-
łecznym osób z uszkodzonym narządem słuchu najistotniejsze wydają 
się koncepcje wyróżniające składniki jakości życia, a subiektywny wy-
miar badanego zjawiska podkreślają wskaźniki opierające się na teorii 
zaspokajania potrzeb i likwidowania dysonansu pomiędzy stanem ak-
tualnym a pożądanym. łącząc koncepcje Campbella, Tomaszewskiego 
i Ratajczaka, formułuje się następująca definicja poczucia jakości życia, 
której częścią jest ocena funkcjonowania społecznego: poczucie jako-
ści życia to stopień zaspokojenia potrzeb człowieka (w szczególności 
ważnych dla danego osobnika), takich jak bogactwo przeżyć, poziom 
świadomości, aktywność, twórczość. To ocena funkcjonowania w sfe-
rach życia społecznego (w tym ocena relacji i ocena życia rodzinnego), 
socjalnego, psychologiczno-duchowego (m.in.: poczucie przynależ-
ności, akceptacji, ocena poziomu bezpieczeństwa) oraz somatyczno-
-zdrowotnego. Owa definicja nie wyczerpuje pojęcia jakości życia, 
umiejscawia jednak człowieka w ekosystemie społecznym i traktuje 
jako podmiot działalności i relacji oraz zwraca uwagę na subiektywny 
odbiór zjawisk w kategorii redukcji stopnia dysonansu.

7 A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, w: Psy-
chologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, red. A. Bańka, R. Derbis, Poznań–
Częstochowa 1994, s.19-40; R. Derbis, A. Bańka, Poczucie jakości życia a swoboda dzia-
łania i odpowiedzialność, Poznań 1998.

8 A. Campbell, Subjective measures of well-being, „American Psychologist” 31/1976, 
s.117-124; T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984; Z. Ratajczak, cyt. za:  
P. Boski, Wartości, tożsamość kulturowa a jakość życia, w: Psychologiczne i pedagogicz-
ne wymiary jakości życia, dz. cyt., s. 81-92; A.C. Michalos, Job satisfaction, marital sat-
isfaction, and the quality of life: a review and preview, w: Essays on the Quality of Life, 
red . A.C. Michalos, Vol. 19, s.123-141; L. Nordenfelt, cyt. za: A. Brzezińska, M. Stolarska, 
J. Zielińska, Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, w: 
Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, red . K. Appelt, J. Wojciechowska, Poznań 
2001, s. 103-126; S. Kowalik, Jakość życia psychicznego, w: Jakość rozwoju a jakość ży-
cia, red. R. Derbis, Częstochowa 2000, s. 11-31; J.M. Raeburn, I. Rootman, Quality of life 
and health promotion and rehabilitation, w: Quality of life in health promotion and re-
habilitation: Conceptual approaches, issues and applications, red . I. Renwick, M. Nagler, 
London 1996, s. 14-25. 
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W koncepcji Cantora9 pojawia się jakość życia jako zależność czło-
wieka od realizacji zadań życiowych, a jej miarą jest stopień realiza-
cji tych zadań. Ciekawą koncepcją dla funkcjonowania społecznego, 
która wprost wyróżnia funkcjonowanie społeczne jako jeden z czte-
rech wymiarów jakości życia, będących we wzajemnym powiązaniu 
i stanowiących całościowy obraz, jest koncepcja personalistyczno- 
-egzystencjalna10 .

Nadrzędną zasadą pierwszego z wymiarów, psychofizycznego, 
traktowanego jako „bazalny”, jest zasada homeostazy, czyli „optyma-
lizacji funkcji biologicznych zabezpieczających nadrzędny cel, jakim 
jest utrzymanie życia ustroju bez względu na zewnętrzne okoliczno-
ści”. Jest to poczucie dobrostanu fizycznego, biologicznego, a także 
dążenie do najwyższego dobrostanu psychofizycznego. W wymiarze 
psychospołecznym rządzącą, nadrzędną regułą jest reguła przystoso-
wania, czyli radzenia sobie z problemami adaptacyjnymi. Świadomość 
wysokiej jakości życia jest gwarantowana przez poczucie stabilności 
społecznej, w którego skład wchodzi: poczucie przynależności, bez-
pieczeństwa, akceptacji, szacunku i tożsamości społecznej. Wymiar 
metafizyczny stanowi o sensie życia w obliczu różnych przypadków 
losowych, wpływów społecznych, upływu czasu, przeżyć i doznań, 
a ostatni wymiar – podmiotowy, służy realizacji potrzeb jednostki, do 
których należą między innymi potrzeby niezależności, wolności i in-
dywidualności11 . 

Jak widać, sfera społeczna, mimo iż wyróżniona jako osobny obszar, 
przenika i koreluje z pozostałymi sferami. Trudno tu wyłonić stosunek 
nadrzędności, odnosi się wrażenie, iż żadna ze sfer nie może funkcjo-
nować samodzielnie.

Osoby niesłyszące i niedosłyszące są bardzo ważną częścią społe-
czeństwa. W dzisiejszych czasach uszkodzenia słuchu posiada co czwar-
ta osoba po pięćdziesiątym roku życia, co druga po sześćdziesiątym 

9 D. Cantor, 1991, cyt. za: S. Kowalik, Pomiar jakości życia – kontrowersje teore-
tyczne, w: Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red .  
A. Bańka, R. Derbis, Poznań–Częstochowa 1995, s. 75-85.

10 M. Straś-Romanowska, T. Frąckowiak, Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja 
poczucia jakości życia a doświadczanie niepełnosprawności, w: Jakość życia w niepełno-
sprawności, dz. cyt., s. 15-24.

11 Tamże, s. 17.



230 Anna Czyż

i praktycznie każda po osiemdziesiątym12. Mają one różnorodną etio-
logię oraz czas powstania. Ponieważ niedosłuch to problem o zasięgu 
globalnym, rozważany w kategorii choroby cywilizacyjnej XXI wieku, 
szacuje się, iż ilość osób z problemami słuchowymi w najbliższych 
latach może się podwoić, a nawet potroić. Prognozy takie wynikają 
z danych GUS związanych ze starzeniem się społeczeństw (niedosłuch 
starczy presbyacusis), wzrostu poziomu hałasu oraz postępującej 
urbanizacji .

Sam ubytek słuchu, mimo iż nie stanowi bezpośredniego zagrożenia 
życia pacjenta, jest szczególnie uciążliwym schorzeniem. Może upo-
śledzać każdy z obszarów działalności człowieka lub wpływać na po-
gorszenie jakości dotychczasowego funkcjonowania, w szczególności 
społecznego. Silnie hamuje aktywność jednostek w sferze kontaktów 
społecznych poprzez wpływ na proces komunikacji międzyludzkiej. 
W krańcowych przypadkach może powodować alienację osoby z oto-
czenia13. Kuba N., 24 lata (imię zmienione), relacjonuje: „Poszedłem 
spać jak co dzień późno w nocy…, około pierwszej. Grałem na kompie, 
słuchałem muzyki. Rano nie obudził mnie budzik. Początkowo myśla-
łem, że to zaspanie, nie przypuszczałem, że coś się złego ze mną dzie-
je. Poszedłem do pokoju rodziców i wtedy dotarło do mnie, że nic nie 
słyszę. Pojechaliśmy do szpitala. Zostałem na oddziale, dali mi jakieś 
kroplówki. Rodzice pisali do mnie na kartkach – teraz nawet nie pa-
miętam, czy próbowali mi wyjaśnić, co się stało – cały czas uspokajali, 
że minie, że to pewnie jakiś stan zapalny... Nie mijało… tydzień, dwa… 
potem miesiąc za miesiącem. Nikt nie wiedział, co się stało. Próbowa-
no mnie leczyć, wykonywano różne testy… Kilka miesięcy po zdarzeniu 
jakiś młody lekarz prowadził ze mną wywiad. Odkrył prawdopodobną 
przyczynę mojej głuchoty: ukąszenie kleszcza. Nawet nie pamiętałem, 
że kilka lat wcześniej miałem odczyn zapalny po ugryzieniu. Nic się nie 
działo, czułem się dobrze… a teraz jestem głuchy. Diagnoza była jedno-
znaczna – brak percepcji dźwięków w zakresie możliwości wzmocnie-
niowych aparatury. Dostałem kwalifikację do implantowania – jak na 
nasze realia dość szybko (…). Nadzieje były ogromne… Tak ogromne 

12 http://www.ifips.com (20.07.2010). 
13 Zjawisko dotyczy w szczególności osób, które inter- i postlingwalnie utraciły 

zdolność słyszenia, nie mogą być skutecznie protezowane lub nie posługują się innym 
sposobem komunikacji .



231Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem słuchu

jak rozczarowanie, którego doznałem. Nie odzyskałem słuchu, za to 
straciłem wszystko – znajomych, szkołę, dziewczynę. Załamałem się 
i całkowicie wycofałem z życia. Na niczym mi nie zależało, potrafiłem 
dniami i nocami leżeć i gapić się w sufit pokoju. To nie znajomi odwró-
cili się ode mnie, ale ja odwróciłem się od nich. Nie umiałem się z nimi 
porozumieć, przestał mnie bawić ich sposób życia. Ten stan trwał kilka 
lat. Dopiero siostra, która skończyła dla mnie surdologopedię, zaczęła 
terapię – taką, która wdraża mnie do życia w społeczeństwie. Znala-
zła mi szkołę, gdzie robię maturę, konsultowała ze specjalistami. Stoję 
przez decyzją o wszczepie implantu pniowego. Na razie nie wiem, czy 
się poddam zabiegowi. Powoli zaczynam przyzwyczajać się do innego 
życia (…)”.

Poza problemami z percepcją dźwięków, niedosłuch, który unie-
możliwia wchodzenie w relacje społeczne, może również negatywnie 
wpływać na obraz samego siebie i poczucie własnej wartości. Szcze-
gólnie ważna dla relacji społecznych jest kompetencja komunikacyjna 
oraz posługiwanie się kodem językowym znanym wszystkim stronom 
uczestniczącym w akcie wymiany informacji, szyfrowanie i dekodowa-
nie komunikatu warunkujące wzajemne zrozumienie. Domachowski14 
zauważa, iż u osób z dysfunkcją sensoryczną już sam stopień opano-
wania kodu komunikacyjnego może świadczyć o jego „atrakcyjności”, 
rozumianej w sensie dosłownym, jak również w sensie relacji inter-
personalnych, przydatności, możliwości funkcjonowania. Stopień opa-
nowania kodu komunikacyjnego jest w szczególności uzależniony od 
przyczyny, stopnia i czasu uszkodzenia słuchu, ale przede wszystkim 
od rehabilitacji słuchowej i wsparcia technicznego.

Ważnym elementem w procesie komunikacji jest gotowość komu-
nikacyjna rozumiana jako chęć i umiejętność inicjowania i podtrzymy-
wania komunikacji. Badania własne (2011 r.)15 prowadzone z udziałem 
120 słyszących dorosłych osób pokazują, iż niedosłuch współrozmówcy 
powoduje w nich (deklaracja 78 badanych, 58% ogółem) strach przed 

14 W. Domachowski, Niewerbalne przesłanki oceny efektywności rehabilitacji osób 
głuchoniewidomych, w: Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniewidomych, red . S . Ko-
walik, A. Bańka, Poznań 1998, s. 69-76.

15 Badanie było prowadzone w 2011 r. w grupie młodych osób: 20–30 lat, niezwią-
zanej prywatnie i zawodowo z problematyką niedosłuchu. Pierwotnie miało stanowić 
część badań nad odbiorem społecznym osób niesłyszących. Wyniki niepublikowane.
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inicjowaniem i prowadzeniem komunikacji. Głównym problemem 
nie jest sama wada słuchu występująca u współrozmówcy, lecz po-
czucie posiadania niewystarczających kompetencji komunikacyjnych, 
pozwalających na prowadzenie swobodnych rozmów (choćby z uży-
ciem alternatywnych środków wspomagających przekaz werbalny).

Nie bez znaczenia dla funkcjonowania osób z uszkodzonym narzą-
dem słuchu są tkwiące w świadomości społecznej mity na ich temat. 
Należy podkreślić, iż badania naukowe pokazują zmniejszenie wymia-
ru tego zjawiska i coraz większą wiedzę oraz tolerancję. Najczęściej 
spotykane stereotypy dotyczące omawianego tematu brzmią:

	 •	 aparaty słuchowe w pełni przywracają słuch, 
	 •	 niesłyszący potrafią czytać mowę z ust,
	 •	 niesłyszący nie mogą używać telefonów i słuchać muzyki,
	 •	 język migowy znają wszyscy niesłyszący i jest on identyczny na 

całym świecie, 
	 •	 osoby niesłyszące są mało zaradne i skazane na pomoc ze strony 

innych16 . 

Rośnie świadomość społeczna, a i osoby niesłyszące mają coraz wię-
cej do powiedzenia. Swoimi postawami dokonują weryfikacji mitów 
na swój temat. Do nieistniejących bądź zanikających należą te o defi-
cytach intelektualnych osób głuchych, całkowitej zależności od osób 
trzecich i niemożności samodzielnego podejmowania działań, zdoby-
wania wykształcenia czy posługiwania się mową (klasyfikowani jako 
głuchoniemi). Przedstawione wyniki badań pozwalają domniemywać, 
iż jakość życia społecznego osób niesłyszących staje się stosunkowo 
coraz lepsza. Zauważa się również zmniejszenie dystansu społeczne-
go rozumianego jako rzeczywiste relacje i postrzeganie17. Osoby nie-
słyszące są odbierane jako mniej lub bardziej skłonne do uprzedzeń 
i negatywnych postaw w zależności od poziomu wykształcenia bada-
nych oraz znajomości środowiska. Jak dowodzą badania, przy istnieją-
cych różnicach kulturowych pomiędzy osobami głuchymi a słyszący-
mi, te pierwsze w opiniach słyszących są przedstawiane stosunkowo 

16 M . Sak, A . Grzebinoga, Osoby z uszkodzonym słuchem w oczach studentów – ele-
menty stereotypu i mitów społecznych, dz. cyt., s. 223-242.

17 T. Gałkowski, D. Kurpińska, P. Naumczyk, Dystans społeczny wobec głuchych – wy-
niki porównawcze młodzieży polskiej i niemieckiej, dz. cyt., s. 265-276. 
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pozytywnie. Wśród cech określających niesłyszących znalazły się te, 
które kojarzą się z osobami wrażliwymi, spokojnymi, łagodnymi, pra-
cowitymi, ale i nieśmiałymi, zdystansowanymi18. Czy tak jest w rzeczy-
wistości? Czy te relacje w opinii osób niesłyszących są równie pozy-
tywne? O to należy zapytać samych zainteresowanych. 

Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem słuchu  
w kontekście wskaźników psychospołecznych19 

Metodologia badań własnych
1. Cele pracy

Celem pracy jest próba uzupełnienia luki w wiedzy na temat oceny 
funkcjonowania psychospołecznego osób z uszkodzonym narządem 
słuchu. Dodatkowo sposób zbierania, analiza wyników oraz subiek-
tywna ocena respondentów ukazują dokładnie problemy, z którymi 
borykają się badani. Dookreślają rzeczywistość oraz podejmują próbę 
rozstrzygnięcia sporów naukowych. Cel wyłania się z tematu pracy, 
odpowiednio dobranego, zgodnego z zainteresowaniami badacza, te-
matu dostępnego, budzącego emocjonalne zainteresowanie nie tylko 
osoby prowadzącej badania, lecz przede wszystkim społeczności osób 
z uszkodzonym narządem słuchu. Wybrany temat i wynikający z niego 
cel wywołuje ciekawość, dąży do ujawnienia prawdy, zdiagnozowania 
rzeczywistości. Cechuje się społecznym pożytkiem, daje możliwość 
ustalenia faktów i prognozowania przyszłości. 

Cel główny – nadrzędny pracy: ukazanie poczucia jakości życia osób 
z uszkodzonym narządem słuchu w domenie psychospołecznej.

Powyższy, nadrzędny cel został osiągnięty dzięki ustaleniu faktów 
określonych jako cele szczegółowe – zadania pracy. Są nimi:

 1. opis odczuć dotyczących poczucia jakości życia osób badanych 
w kontekście życia zawodowego, poziomu aktywności; 

 2. ocena wsparcia i relacji rodzinnych oraz koleżeńskich;

18 M . Sak, A . Grzebinoga, Osoby z uszkodzonym słuchem w oczach studentów – ele-
menty stereotypu i mitów społecznych, dz. cyt., s. 223-242.

19 A. Czyż, Urządzenia wspomagające słyszenie a poczucie jakości życia ich użyt-
kowników, dz. cyt.
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 3. ocena wskaźników psychologicznych, takich jak: poziom sa-
moakceptacji i samooceny, poczucie bezpieczeństwa, poczucie 
wsparcia, samodzielność, satysfakcja z własnych osiągnięć;

 4. określenie stosunku społeczeństwa do osób niesłyszących 
i wpływu niedosłuchu na funkcjonowanie własne niesłyszących 
i słabosłyszących;

 5. opis problemów, z jakimi spotykają się i borykają dorosłe osoby 
niesłyszące i słabosłyszące, zaopatrzone w urządzenia wspoma-
gające słyszenie.

Celem eksploracyjnym pracy było ustalenie wpływu działania 
dwóch rodzajów protez słuchowych (aparatów słuchowych i implan-
tów ślimakowych) na poczucie jakości życia w domenie psychospo-
łecznej. Cel opisowy natomiast to stworzenie profili osobowościowych 
osób badanych zaopatrzonych w aparaty słuchowe i/lub implanty śli-
makowe. Ustalenie tych faktów pozwoliło ocenić kierunki rozwoju sur-
dopedagogiki oraz protetyki słuchu, uwzględniając preferencje użyt-
kowników systemów wspomagających słyszenie. Umożliwiło również 
stworzenie programów pomocy osobom niedosłyszącym i ich rodzi-
nom, w szczególności dorosłym ludziom, których potrzeby są mniej 
dostrzegane przez specjalistów. 

Starzejące się społeczeństwo oraz rosnąca liczba osób dotkniętych 
problemem niedosłuchu generują potrzeby tworzenia programów 
pomocy, systemu rehabilitacji i opieki zdrowotnej. Badanie poczucia 
jakości życia osób protezowanych za pomocą różnych urządzeń tech-
nicznych pozwoli ustalić oraz zweryfikować kierunki działań profilak-
tycznych i rehabilitacyjnych. Wskaże sposób, za pomocą którego moż-
na promować wiedzę na temat wad słuchu w społeczeństwie, a także 
udoskonalić system kształcenia terapeutów, uwzględniając potrzeby 
społeczne i postęp techniczny. 

2. Problemy i hipotezy badawcze 

Problemy i hipotezy badawcze pomagają sformułować i wyznaczyć 
granice prowadzonych badań naukowych. Trafnie postawione pyta-
nia pozwalają na wyczerpanie tematu badań, bez pominięcia ważnych 
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w nim kwestii. Problemy badawcze występują w pracach naukowych 
w postaci pytań, które powinny ukazywać cel badań oraz ewentualne 
braki w wiedzy na dany temat. Problemy badawcze stanowią uzupeł-
nienie i rozwinięcie celów pracy20 .

Postawione w niniejszej pracy problemy mają charakter pytań 
dopełnień (rozpoczynające się zwrotem „jaki, jak jest?”) lub pytań 
rozstrzygnięć (rozpoczynające się zwrotem „czy?”). Pierwsze z nich 
są nazywane pytaniami twórczymi, drugie – kierunkowymi. Pytania 
rozstrzygnięcia poprzez swoją konstrukcję ujawniają możliwe odpo-
wiedzi stanowiące zbiór alternatyw – hipotez. Pytania o charakterze 
dopełnień nie sugerują odpowiedzi, wyznaczają jedynie sposób ich 
formułowania: 

 1. Jakie jest poczucie jakości życia osób badanych w kontekście 
życia zawodowego, poziomu aktywności, samodzielności oceny 
własnych osiągnięć?

 2. Czy badani darzą zaufaniem urządzenia wspomagające słysze-
nie oraz czy owe urządzenia pozwalają osobom niesłyszącym na 
pełne uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym?

 3. Jak respondenci postrzegają siebie? 
 4. Jak respondenci oceniają poziom wsparcia, relacji rodzinnych 

i koleżeńskich, stosunków społecznych?
 5. Czy osoby z uszkodzonym narządem słuchu otrzymują wystar-

czającą pomoc i wsparcie informacyjno-instrumentalne?
 6. Czy niedosłuch wpływa na życie kulturalne osób protezowa-

nych? 
 7. Które urządzenie wspomagające słyszenie gwarantuje lepsze 

funkcjonowanie psychospołeczne?
 8. Czy czas utraty słuchu wpływa na ocenę funkcjonowania psy-

chospołecznego?
 9. Co sprawia największe problemy w funkcjonowaniu psycho- 

społecznym osobom protezowanym? 

20 M. łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003.
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3. Zmienne i wskaźniki

Zarówno zmienne, jak i wskaźniki stanowią uszczegółowienie proble-
mów badawczych, a w konsekwencji hipotez badawczych. Klasyfikowa-
nie zmiennych oraz wskaźników do konkretnych zbiorów jest czynno-
ścią trudną, zależną od tematu pracy badawczej oraz przede wszystkim 
od subiektywnych poglądów osoby badającej. To badacz dokonuje cha-
rakterystyki zmiennych. Zmienne de facto klasyfikowane jako niezależ-
ne czy polifoniczne mogą przybrać w danym kontekście zupełnie inne 
cechy oraz wartości i stać się na przykład dychotomicznymi i zależnymi. 
W niniejszej pracy jest preferowany podział zmiennych i wskaźników za 
T. Pilchem i T. Baumann (2001). Wyodrębnione zostały zmienne: nieza-
leżne i zależne oraz wskaźniki o charakterze empirycznym. 

Tabela 1. Zestawienie zmiennych i wskaźników 

Zmienne niezależne Wskaźniki

czas powstania ubytku słuchu
niedosłuch prelingwalnyo 

niedosłuch interlingwalnyo 

niedosłuch postlingwalnyo 
rodzaj urządzenia 
wspomagającego słyszenie

aparat słuchowyo 

implant ślimakowyo 

Zmienne zależne Wskaźniki

aktywność życiowa

poziom bezpieczeństwao 
poziom pewności siebieo 
podejmowanie działańo 
uczestnictwo w życiu kulturalnymo 
poziom samodzielnościo 
ocena poczucia samorealizacji o 

samoakceptacja

stosunek do niedosłuchuo 
ocena wyglądu w protezach słuchowycho 
stosunek do protez słuchowych o 
poczucie atrakcyjnościo 

relacje społeczne

jakość i charakter kontaktów społecznycho 
poczucie wsparcia społecznego o 
poziom akceptacji społecznejo 
poczucie użyteczności własnej o 

relacje rodzinne
poziom akceptacjio 
poczucie wsparciao 
ocena możliwości opieki nad rodzinąo 

życie zawodowe
satysfakcja zawodowao 
poziom wymagań stawianych niesłyszącym o 
pracownikom
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4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Sukces w prowadzeniu badań naukowych jest warunkowany zasto-
sowaniem odpowiednich metod, technik, a przede wszystkim narzędzi 
badawczych. Dzięki określeniu sposobów i reguł prowadzenia badań 
stają się one rzetelne i możliwe do przeprowadzenia. 

Niniejsza praca posłuży się metodą sondażu diagnostycznego, któ-
rej odpowiadać będzie technika ankiety oraz wywiadu. O przydatności 
i rzetelności wyników decyduje w szczególności odpowiednio dobra-
na próba reprezentantów badanej zbiorowości. Osoby zostały podda-
ne badaniu za pomocą techniki ankiety i narzędzi – kwestionariuszy  
ankiet. Taka forma została wybrana w celu zachowania jak najwięk-
szego komfortu i dyskrecji osób badanych. Poruszany w badaniach 
temat może wywoływać skrępowanie, a nawet wstyd. Respondenci 
pragną zachować anonimowość, co przyczyni się do udzielania wy-
czerpujących i szczerych odpowiedzi. Badacz nie pozostaje w bliskim 
kontakcie z respondentem, przez co nie wywiera wpływu na jego opi-
nie czy sądy. Wywiady stanowią dopełnienie badań, były skierowane 
do wąskiej grupy badanych, gotowych podzielić się swoją historią, od-
rzuciwszy anonimowość, miały charakter nieformalny.

Narzędzia badawcze wykorzystane w celu przeprowadzenia badań 
w niniejszej pracy to kwestionariusze ankiet, częściowo skategoryzo-
wane. Przeważają w nich bowiem pytania zamknięte o charakterze ka-
feterii, pozwalające na wybranie tylko jednej z podanych odpowiedzi, 
bez możliwości dopisania własnej – kafeteria dysjunktywna, pytania 
zamknięte z możliwością wyboru kilku odpowiedzi i dodania własnej –  
kafeteria koniunktywna. Występują również pytania skale oraz pyta-
nia otwarte . 

W pierwszej części badań użyto kwestionariusza „metryczki” za-
wierającego pytania podstawowe, wykorzystane do charakterystyki 
grupy badawczej, oraz kwestionariusza ankiety zawierającego pyta-
nia, które pozwoliły dokonać wstępnej analizy poglądów responden-
tów w kwestii związanej ze wskaźnikami jakości życia oraz ogólnej 
oceny poczucia jakości życia. 

W badaniach właściwych, dzięki którym pogłębiono wiedzę na te-
mat poczucia jakości życia osób niesłyszących w kontekście psycho-
społecznym, częściowo zostały wykorzystane dwa rodzaje kwestio- 
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nariuszy ankiet, przystosowane odpowiednio do grup badawczych 
(osób aparatowanych i implantowanych) W skład kwestionariuszy do 
badania poczucia jakości życia użytkowników aparatów słuchowych 
i/lub implantów ślimakowych weszły:

	 •	 kwestionariusz ankiety do badania poczucia jakości życia doro-
słych osób słabosłyszących,

	 •	 test „Gdybym nie musiał korzystać z protez słuchowych…”.

Kwestionariusz badania poczucia jakości życia dorosłych osób słabo- 
 słyszących został skonstruowany przez badacza na podstawie prowa-
dzonych obserwacji osób dotkniętych niepełnosprawnością słuchową. 
Zawiera elementy:

	 •	 amerykańskiego kwestionariusza ankiety „Oczekiwanie wobec 
dziecka z implantem ślimakowym” według American Annals of 
the Deaf;

	 •	 kwestionariusza do badania jakości życia WHOQOL-100 – jego 
skróconej wersji WHOQOL-BREF (The World Health Organiza-
tion Quality of Life). Wersja polskiego odpowiednika narzędzia 
opracowanego przez specjalistów z 15 krajów świata została 
przetłumaczona i przystosowana przez K. Jaracz i L. Wołowic-
ką z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy współpracy  
z M. Kalfoss z Uniwersytetu w Oslo. Składa się z 37 pytań 
o charakterze kafeterii, a także pytań otwartych oraz skal, na  
przykład:

2. Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoje samopoczucie, nosząc prote-
zę słuchową? 

Moje samopoczucie w protezie słuchowej jest:

 1. doskonałe
 2 . bardzo dobre
 3. dobre
 4. średnio dobre
 5. raczej złe
 6. złe
 7 . okropne
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16. Jak Pan/Pani ocenia swój wygląd? Proszę wybrać odpowiednie: 

 1. nie mogę znieść swojego wyglądu
 2. jest mi zupełnie obojętne, jak wyglądam 
 3. mój wygląd nie budzi zastrzeżeń
 4. bardzo się sobie podobam, moje protezy, wyróżniają mnie z tłu-

mu

17. Jakie emocje towarzyszą noszeniu przez Pana/Panią protezy 
słuchowej?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............

W skład narzędzia oceniającego poczucie jakości życia badanych 
osób wchodzi również test „Gdybym nie musiał korzystać z protez słu-
chowych…” własnego autorstwa. Respondenci ustosunkowywali się 
do wypowiedzi zakładających hipotetyczną sytuację braku konieczno-
ści korzystania z urządzeń wspomagających słyszenie, na przykład:

Gdybym „normalnie” (bez pomocy aparatu czy implantu) sły- 
szał(a), to:

 1. Mógł(a)bym wybrać bardziej satysfakcjonującą mnie drogę za-
wodową t/n 

 2. Dostał(a)bym lepszą pracę t/ n

Opracowanie wyników badań miała charakter ilościowo-jakościo-
wy, a ich analiza pozwoliła na stworzenie profili badanych osób.

5. Charakterystyka grupy badawczej

Badaniami objęto grupę 71 dorosłych osób z ubytkiem słuchu od 
znacznego do głębokiego (w badaniu audiometrycznym krzywa po-
wietrzna poniżej 80 dB na każdej częstotliwości z zakresu 125 Hz –  
8 kHz). Były to osoby komunikujące się za pomocą mowy dźwiękowej, 
używające systemu językowego odpowiadającego językowi ojczyste-
mu – polskiemu, żyjące w świecie dźwięków, pragnące słyszeć i funk-
cjonować na „równi z osobami słyszącymi”. 
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Analizy wyników badań dokonano w następujących grupach i pod-
grupach: 

	 •	 w grupie 36 osób zaopatrzonych w aparaty słuchowe, wśród 
których wyróżniono podgrupy osób: 

⇒ z niedosłuchem prelingwalnym (38,9%)
⇒ z niedosłuchem interlingwalnym (25,0%)
⇒ z niedosłuchem postlingwalnym (36,1%)

	 •	 w grupie osób zaopatrzonych w system implantu ślimakowego 
i/lub aparat słuchowy (35 osób) wyróżniono również trzy pod-
grupy, podzielone zgodnie z kryterium czasu powstania ubytku 
słuchu: 

⇒ z niedosłuchem prelingwalnym (42,9%)
⇒ z niedosłuchem interlingwalnym (28,6%)
⇒ z niedosłuchem postlingwalnym (28,6%)

Osoby zaopatrzone w aparat/y słuchowe były protezowane w mo-
mencie wykrycia wady słuchu. W podgrupach prelingwalnych wszyscy 
badani otrzymali sprzęt poprawiający odbiór dźwięków do momen-
tu ukończenia trzeciego roku życia. W podgrupach interlingwalnych  
protezy były zakładane w momencie wykrycia lub powstania niedo-
słuchu, natomiast w grupie postlingwalnie niesłyszących zaopatrzenie 
w aparaty słuchowe nastąpiło w momencie ustalenia diagnozy oraz 
kwalifikacji do protezowania. Tylko w jednym przypadku odwleka- 
no kwestię założenia aparatu słuchowego (grupa osób interlingwal- 
nie niesłyszących), ponieważ napotkano na znaczne utrudnienia  
proceduralne . 

Osoby z grupy implantowanych były zaopatrzone w system im-
plantu ślimakowego po okresie kształtowania i rozwoju mowy – po 
ukończeniu 18. roku życia. Wcześniej słuch był u nich korygowany za 
pomocą aparatów słuchowych, które osiągały maksymalne możliwo-
ści wzmocnienia sygnału, by zapewnić skuteczny odbiór dźwięków. 
W przypadku osób prelingwalnie niesłyszących pierwsze protezy słu-
chowe były zakładane do momentu ukończenia trzeciego roku życia, 
w przypadku osób interlingwalnie lub postlingwalnie ogłuchłych –  
w momencie postawienia diagnozy, stwierdzenia niedosłuchu. Im-
planty ślimakowe w wielu przypadkach stanowiły jedyne rozwiąza-
nie, które mogło zapewnić dalszą łączność ze światem dźwięków. 
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Dokonując analizy sytuacji, nie zauważono żadnych nieprawidło-
wości dotyczących procedur diagnozy i zaopatrzenia wszystkich ba-
danych osób w sprzęty poprawiające słyszenie. Nie budzi również za-
strzeżeń wiek osób prelingwalnie niesłyszących (ok. 3 lat), w którym 
dokonano protezowania. Zważywszy na grupę badawczą składającą się 
z osób dorosłych, można domniemywać, iż sprzęt diagnostyczny oraz 
stan wiedzy na temat niedosłuchów przeszło 20 lat temu nie pozwa-
lał na zastosowanie lepszej i wcześniejszej interwencji terapeutycznej. 
Nie istniały programy przesiewowych badań słuchu, a po stwierdzeniu 
niedosłuchu na aparat słuchowy oczekiwano nawet cztery – sześć lat. 

W grupie osób aparatowanych wyróżniono 80,6% noszących dwa 
aparaty słuchowe i 19,4% noszących jeden aparat słuchowy. W przy-
padku osób jednostronnie aparatowanych urządzenie wspomagające 
odbiór dźwięków było założone w dwóch przypadkach na prawą stro-
nę, a w pięciu – na stronę lewą. 

W grupie osób implantowanych odnotowano 31,4% wyposażonych 
tylko w implant ślimakowy, natomiast 68,6% korzystało z systemu im-
plantu ślimakowego oraz z aparatu słuchowego. System implantu śli-
makowego był umiejscowiony w 74,3% po prawej stronie, a w 25,7% –  
po stronie lewej . 

Badaniem objęto 73,2% kobiet oraz 26,8% mężczyzn. Grupa osób 
aparatowanych liczyła 72,2% kobiet i 27,8% mężczyzn, natomiast gru-
pa osób zaopatrzonych w system implantu ślimakowego liczyła 74,3% 
kobiet i 25,7% mężczyzn. 

Zestawiając dane dotyczące przyczyn uszkodzenia słuchu wśród 
badanych, wyszczególniono uszkodzenia egzogenne oraz endogenne, 
a także osobną kategorię – przyczyna nieznana. Wyróżniono tu nastę-
pujące czynniki uszkodzeń narządu słuchu (tab. 2):

Tabela 2. Zestawienie przyczyn uszkodzeń słuchu wśród osób badanych

przyczyny egzogenne przyczyny endogenne
leki ototoksyczne⇒	
urazy okołoporodowe⇒	
wypadki komunikacyjne⇒	

genetyczne⇒	
wcześniactwo⇒	
choroby prenatalne ⇒	
choroba ogólnoustrojowa oraz postępująca ⇒	
choroba narządu słuchu (wodniaki, otoskleroza, 
nerwiaki, włókniaki, inne uszkodzenia nerwu 
słuchowego, degeneracje w obrębie ślimaka)
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Wyróżniono kategorie dotyczące tylko osób prelingwalnie ogłu-
chłych (choroby prenatalne, urazy okołoporodowe oraz wcześniactwo), 
kategorie dotyczące tylko interlingwalnie i postlingwalnie ogłuchłych 
(wypadek, leki ototoksyczne) oraz kategorie wspólne dla wszystkich 
podgrup (genetyczne, choroby, przyczyna nieznana).

Największą grupę – 35,2% – stanowiły osoby o nieustalonej przy-
czynie niedosłuchu, wśród których wyróżniono 52% osób aparatowa-
nych i 48% osób implantowanych. U 26,8% osób przyczyną uszkodze-
nia narządu słuchu była choroba (obejmująca ucho środkowe i/lub 
wewnętrzne lub ogólnoustrojowa), której konsekwencją było nieod-
wracalne uszkodzenie narządu słuchu. Taką przyczynę deklarowało 
52,4% osób aparatowanych oraz 47,6% osób implantowanych. Była 
to przyczyna najczęściej deklarowana wśród osób z interlingwalnym 
i postlingwalnym uszkodzeniem słuchu (23,9% ogółem). 

W dobie postępu medycyny oraz wzrostu świadomości dotyczącej 
ototoksyczności leków stosunkowo dużą grupę stanowią osoby, które 
utraciły słuch w następstwie działania medykamentów. Stanowią one 
11,3% wszystkich badanych obejmujących: 75% osób z interlingwal-
nym ubytkiem słuchu i 25% osób z postlingwalnym uszkodzeniem słu-
chu (w tym 50% aparatowanych i 50% implantowanych). Nieznacznie 
mniejszą grupę stanowią osoby z genetycznym uszkodzeniem słuchu – 
ogółem 9,9%, w tym 42,9% aparatowanych i 57,1% implantowanych. 
7% osób prelingwalnie ogłuchłych za przyczynę uszkodzenia słuchu 
podaje wcześniactwo, co w sumie z chorobami w ciąży oraz urazami 
podczas porodu stanowi grupę przyczyn okołoporodowych i prenatal-
nych dotyczącą 11,2% badanych.

Najmniejszą grupę stanowią osoby, które doznały uszkodzenia 
słuchu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym jedna aparatowa-
na i jedna implantowana, obie z podgrupy osób postlingwalnie ogłu-
chłych (2,8% ogółem).
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Tabela 3. Zestawienie danych dotyczących przyczyn niedosłuchu w podgru-
pach oraz ogółem
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Choroba 3 3 5 1 5 4 21 26,8%

Genetyczna 1 1 1 4 0 0 7 9,9%

Lekarstwo 0 3 1 0 3 1 8 11,3%

Nieznana 5 3 5 7 1 4 25 35,2%

Choroby prenatalne 1 0 0 1 0 0 2 2,8%

Uraz okołoporodowy 0 0 0 1 0 0 1 1,4%

Wcześniactwo 3 0 0 2 0 0 5 7,0%

Wypadek 0 0 1 0 0 1 2 2,8%

Średnia wieku respondentów ogółem wyniosła 31,3 przy odchy-
leniu standardowym 14,7 i medianie równej 23. W grupie osób apa-
ratowanych średnia wieku nieznacznie odbiegała od średniej ogółu 
(powyżej średniej ogółu) i wynosiła 34,8 przy odchyleniu standardo-
wym 16,8 i medianie 25,5. Dodatkowo oszacowano średnie wieku dla 
podgrup:
	 ⇒	osób z prelingwalnym ubytkiem słuchu – średnia wieku wyniosła 

26,5 przy odchyleniu standardowym 8,2 i medianie równej 21;
	 ⇒	osób z interlingwalnym ubytkiem słuchu – średnia wieku wy-

niosła 23,1 przy odchyleniu standardowym 4,8 i medianie rów-
nej 23;

	 ⇒	osób z postlingwalnym ubytkiem słuchu – średnia wieku wy- 
niosła 51,8 przy odchyleniu standardowym 16,1 i medianie 
równej 57;

W grupie osób implantowanych średnia wieku wyniosła 27,7 przy 
odchyleniu standardowym 10,9 i przybrała wartości niewiele poniżej 
średniej ogółu. Analizując podgrupy w grupie osób implantowanych, 
średnie wieku wyniosły odpowiednio:
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	 ⇒	dla podgrupy prelingwalnie niesłyszących – 22,3 przy odchyle-
niu standardowym 5,9 i medianie 20;

	 ⇒	dla podgrupy interlingwalnie niesłyszących – 26,3 przy odchyle-
niu standardowym 9,3 i medianie 23;

	 ⇒	dla podgrupy postlingwalnie niesłyszących – 36,8 przy odchyle-
niu standardowym 13,1 i medianie 36,5.

Wykres 1. Zestawienie danych (średnia, odchylenie standardowe oraz mediana) do-
tyczących wieku respondentów ogółem oraz w grupach

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, iż badaniami objęto 
osoby młode, w wieku produkcyjnym, czyli, zgodnie z danymi staty-
stycznymi Głównego Urzędu Statystycznego21, mieszczące się w prze-
działach 18–59 lat dla kobiet i 18–64 lat dla mężczyzn. 

Osoby biorące udział w badaniu to obywatele Polski mieszkający 
na stałe w kraju (wyjątek stanowiła jedna kobieta mieszkająca i pra-
cująca od 10 lat w Londynie, jednakże nie miało to istotnego znaczenia 
dla przebiegu badań oraz interpretacji ich wyników). 

Respondenci deklarowali miejsce zamieszkania, które można ująć 
w trzy kategorie: duże miasto, małe miasto – miasteczko oraz wieś. 
Najwięcej osób (zarówno na poziomie ogółu, grup, jak i podgrup) po-
chodziło z dużych miast, w sumie 63,4%, ogółem: 
	 ⇒	53,3% w grupie osób aparatowanych, 
	 ⇒	46,7% w grupie osób implantowanych.

21 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna w Polsce, Warszawa 2007.
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Odnotowano porównywalną ilość respondentów pochodzących ze 
wsi i miasteczek, wynoszącą odpowiednio:
	 ⇒	grupa osób aparatowanych – 46,7%, grupa osób implantowa-

nych – 53,3%, ogółem 21,1% (wieś);
	 ⇒	grupa osób aparatowanych – 45,5%, grupa osób implantowa-

nych – 54,5%, 15,5% ogółem (miasteczko).
Zestawienie respondentów w podgrupach badawczych zgodnie 

z kryterium „miejsce zamieszkania” w podgrupach ilustruje poniższa 
tabela: 

Tabela 4. Zestawienie wyników badań w podgrupach, zgodnie z kryterium 
miejsca zamieszkania .
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Duże miasto 9 64,3 6 66,7 9 69,2 10 66,7 7 70 4 40
Miasteczko 1 7,1 2 22,2 2 15,4 1 6,7 1 10 4 40
Wieś 4 28,6 1 11,1 2 15,4 4 26,7 2 20 2 20

 
Ze względu na poziom wykształcenia, respondentów zakwalifi-

kowano do grup posiadających wykształcenie wyższe, policealne, 
średnie ogólne, średnie zawodowe/techniczne oraz podstawowe. 
Najwięcej osób posiadało wykształcenie średnie ogólne – łącznie 
43,7%, w tym 38,7% aparatowanych i 61,3% implantowanych. Wraz 
z osobami posiadającymi wykształcenie zawodowe/techniczne grupa 
osiągnęła 52,2% (8,5% ogółem uzyskało wykształcenie  zawodowe/
techniczne – 33,3% i 66,7% – implantowane). Wykształcenie wyż-
sze zadeklarowało 36,6% badanych, z czego 57,7% to osoby zaopa-
trzone w aparat słuchowy, a 42,3% w system implantu ślimakowego. 
9,9% osób ukończyło szkoły policealne, w tym 85,7% aparatowanych 
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i 14,3% implantowanych. Jedna badana osoba z grupy aparatowanych 
(podgrupa postlingwalnie ogłuchłych – 1,4% ogółem) ukończyła szko-
łę podstawową, obecnie jednak kontynuuje naukę w szkole średniej 
dla osób dorosłych.

Tabela 5. Zestawienie danych dotyczących wykształcenia respondentów

Wykształcenie

Osoby aparatowane Osoby implantowane
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Wyższe 3 3 9 5 4 2 26

Policealne 5 1 0 1 0 0 7

Średnie ogólne 6 5 1 8 4 7 31

Zawodowe /techniczne 0 0 2 1 2 1 6

Podstawowe 0 0 1 0 0 0 1

Poniższy wykres przedstawia procentowo dane dotyczące poziomu 
wykształcenia osób badanych. Jednoznacznie można stwierdzić domi-
nację wykształcenia średniego ogólnego i wyższego wśród badanych, 
które łącznie dają pokaźny odsetek sięgający 80,3%. Obserwuje się 
również umiarkowane zainteresowanie nowymi formami kształcenia, 
jakimi są szkoły policealne – 9,9% respondentów. 

Wykres 2. Procentowe zestawienie ilości osób z poszczególnym poziomem wykształ-
cenia 
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Z poziomem wykształcenia nierozerwalnie jest związana możli-
wość wykonywania pracy zawodowej (zatrudnienie) i/lub kontynu-
owania nauki. Osoby biorące udział w badaniu podzielono na dwie 
grupy: aktywnych i nieaktywnych zawodowo. Wyróżniono cztery pod-
grupy powiązane z sytuacją zawodową, po dwie w każdej z grup: czyn-
na zawodowo, uczeń/student oraz rencista, bezrobotny.

Tabela 6. Zestawienie danych dotyczących aktywności zawodowej respon-
dentów

Pozycja zawodowa

Osoby aparatowane Osoby implantowane
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Czynna zawodowo 3 3 8 3 1 6 24

Uczeń/student 9 5 2 11 8 2 37

Bezrobotny 1 1 0 0 0 1 3

Rencista 1 0 3 1 1 1 7

Wykres 3. Procentowy rozkład osób badanych w kategorii „pozycja zawodowa”



248 Anna Czyż

Z zestawienia wyników badań wynika, iż stosunek osób aktywnych 
zawodowo do nieaktywnych wynosi ≈ 6:1. Największy odsetek wśród 
badanych stanowią osoby uczące się/ studiujące (52,1%) oraz wyko-
nujące pracę zawodową (33,8%), w sumie 85,9%. W podgrupie osób 
aparatowanych odsetek uczących się/studiujących wyniósł 44,4%, 
w grupie implantowanych – 60%, natomiast liczba i odsetek osób pra-
cujących w podgrupach aparatowanych i implantowanych wynosił od-
powiednio 38,9% i 28,6%.

Renciści i bezrobotni stanowią zaledwie 14,1%, ogółem – 9,9% 
(renciści) i 4,2% (bezrobotni). Zestawiając dane w podgrupach osób 
aparatowanych i implantowanych, odsetek nieaktywnych zawodowo 
wyniósł 8,4% i 5,6%. 

Tabela 7. Zestawienie danych dotyczących udziału osób aparatowanych i im-
plantowanych w podgrupie „nieaktywni zawodowo”

Osoby aparatowane Osoby implantowane

Liczba Procent Liczba Procent

Bezrobotny 2 2,8% 1 1,4%

Rencista 4 5,6% 3 4,2%

Zestawienie i analiza wyników badań

Funkcjonowanie człowieka w świecie jest rozpatrywane wielo-
płaszczyznowo i wieloaspektowo. Stosunek do otoczenia jest kształ-
towany w procesach nauczania i wychowania tworzących system 
edukacyjny. Na nasze postawy, wybory, relacje mają również ogromny 
wpływ czynniki biologiczne. Satysfakcja płynąca z funkcjonowania 
w świecie jest subiektywną oceną stosunków człowieka i otoczenia. 
Na ocenę ową mają wpływ czynniki wewnętrzne, zwane metazasoba-
mi, rozumiane jako złożone właściwości psychologiczne, zdolności, 
orientacje, warunkujące sposoby walki i ochrony przed stresorami, 
oraz czynniki zewnętrzne rozumiane jako nastawienia, relacje spo-
łeczne, odbierane i wartościowane przez jednostkę. Istnienie jednych 
jest możliwe dzięki występowaniu drugich. Przenikają się, warunkują 
i kształtują opinie.
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Analizując wyniki badań nad sferą praca – finanse, należy uświado-
mić sobie, jak niezmiernie istotny jest tu subiektywny wymiar prowa-
dzonych badań. Gdyby zachowano jedynie wymiar obiektywny, wyniki 
badań można by sprowadzić do ustalenia faktów na podstawie infor-
macji o badanej populacji, takich jak: osoby z uszkodzonym słuchem 
są w większości przypadków wykształcone – po wyższych studiach 
lub szkołach policealnych, czynne zawodowo lub studiujące. Dopie- 
ro wymiar subiektywny dostarcza cennych informacji na temat  
indywidualnych problemów, z którymi borykają się badani w życiu za-
wodowym.

Z wywiadów z osobami badanymi wynika, iż praca zawodowa jest 
dla nich bardzo ważnym elementem życia. Lucyna D., 37 lat, o swojej 
pracy pisze: „Pracę swoją bardzo lubię, bo jest taka, o jakiej zawsze 
marzyłam. Czuję dzięki niej spełnienie i satysfakcję, ale może jeszcze 
nie takie ostateczne, bo cały czas udoskonalam swój warsztat pracy, 
rozwijam się. Bycie tłumaczem to jest chyba niekończąca się nauka, 
ale też przygoda, hobby – jeśli się to lubi. No i co jeszcze powiedzieć 
oprócz truizmów, że praca daje mi niezależność finansową oraz zwią-
zany z tym odpowiedni poziom poczucia własnej wartości i przydat-
ności dla społeczeństwa... Cieszę się też z tego, że pracuję na »swoim«, 
bo dzięki temu między innymi dokładnie znam wartość zarobionej zło-
tówki, i odwrotnie – wartość własnej pracy (w pozytywnym sensie)”. 
Maria W., 39 lat, relacjonuje natomiast: „Dzięki temu, że nie słyszę, le-
piej rozumiem ludzi. Jestem surdopedagogiem i kocham swoją pracę. 
Nie zamieniłabym jej na żadną inną. Nigdy nie narzekałam na swój los. 
Ciężko pracowałam na to, kim jestem, a często nie było łatwo. Teraz 
wiem, że było warto. Przez to, co sama przeszłam, rozumiem, co czu-
ją dzieciaki niesłyszące”. Niestety nie wszystkie opinie podzielają po-
wyższy entuzjazm. Wiele osób nie chciało mówić o swojej pracy, wiele 
dzieliło się przykrymi doświadczeniami: „Zwolnili mnie z roboty, bo 
jestem głuchy. Nie wiedzieć czemu to im przeszkadzało. Pracowałem 
jak inni. Czasem potrzebowałem pomocy, no ale kto jej nie potrzebuje? 
Jak przyszły redukcje etatów – poleciałem pierwszy”. Kamil W., 26 lat, 
pisze o bólu, strachu i rozczarowaniu: „Codziennie idę do pracy, bojąc 
się szefa, współpracowników. Mam wrażenie, że każdy tylko czeka na 
moje potknięcie. Banda s…w, którzy myśleli, że zatrudnią sobie barana 
w aparatach, robiącego wszystko za nich, najlepiej bezpłatnie”. 
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Z prowadzonych badań własnych wynika, iż niedosłuch wpływa 
ujemnie na sferę związaną z życiem zawodowym. Wyniki pokazują, iż 
około 68% badanych osób ma świadomość, że wada słuchu uniemoż-
liwia im podejmowanie (często) pożądanej pracy, a praca, którą wyko-
nują, nie do końca zaspokaja ich potrzeby fizyczne (materialne – 58% 
uważa, że gdyby nie wada słuchu, dostałoby wyższą pensję, a 62% 
w ogóle mogłoby otrzymać lepszą pracę) i psychiczne (68% badanych 
twierdzi, iż mogłoby wybrać bardziej satysfakcjonującą drogę zawo-
dową). Świat rządzony przez słyszących zamyka często drogę kariery 
– zajmowania wyższych stanowisk równie zdolnym, lecz naznaczonym 
piętnem niedosłuchu ludziom. 76% badanych uważa, iż będąc w pełni 
sprawnymi, mogliby zajmować bardziej odpowiedzialne stanowiska, 
a 66% respondentów, iż byliby bardziej cenionymi pracownikami. 
Poczucie niezadowolenia w sferze praca – finanse często nie wynika 
z samej dysfunkcji narządu słuchu czy braku możliwości jego korekcji, 
lecz z ograniczeń, jakie są tworzone przez społeczeństwo. Urządze-
nia wspomagające percepcję dźwięków nie są doskonałe, jednakże 
umożliwiają normalną komunikację, funkcjonowanie. Osoby z uszko-
dzonym słuchem dzięki protezom, treningowi słuchowemu mogą zdo-
bywać wykształcenie, kwalifikacje zawodowe. Nie chcą być biernymi 
członkami społeczeństwa – rencistami – utrzymankami rodzin. Pragną 
możliwości rozwoju, dostępu do wszystkich dziedzin nauki. Nie nazy-
wają siebie niepełnosprawnymi, nie chcą współczucia, lecz równego 
traktowania. Wiedzą, że są w stanie sprostać wysokim wymaganiom 
stawianym przez współczesny rynek pracy. Tendencja do negatywnej 
oceny sfery związanej z pracą – finansami nieco bardziej jest widoczna 
w grupie osób implantowanych. 

Przy zachowaniu negatywnej tendencji w ocenie sfery związanej 
z pracą – finansami najgorzej w grupach zostało ocenione zajmowanie 
wyższych, bardziej odpowiedzialnych stanowisk – odpowiednio 74% 
i 78% osób stwierdziło, iż gdyby nie musiało korzystać ze sprzętu po-
prawiającego percepcję słuchową – normalnie słyszało, miałoby więk-
szą/lepszą możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Analizując wyniki badań na poziomie podgrup zauważyć należy, 
iż najlepiej sfera związana z wyborem drogi zawodowej i wynagro-
dzeniem została oceniona przez osoby z podgrupy aparatowanych 
z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu. Można domniemywać, iż 
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uszkodzenie słuchu nastąpiło w późnej dorosłości i nie miało aż tak 
znaczącego wpływu na wybór i przebieg kariery zawodowej. Posa-
dy zajmowane przed wystąpieniem uszkodzenia zostały zachowane, 
a sam niedosłuch nie wpłynął na obniżenie wydajności pracownika, 
a także na warunki pracy, w tym wynagrodzenie. Pozytywnej tenden-
cji w ocenie sfery praca – finanse nie obserwuje się natomiast w pod-
grupie osób implantowanych postlingwalnie tracących słuch. Droga do 
odzyskania satysfakcjonującego poziomu słyszenia w przypadku osób 
implantowanych jest dużo dłuższa, częstokroć związana z długimi po-
bytami w szpitalach i wycofaniem z życia społecznego. Okres protezo-
wania i rehabilitacji jest znacznie wydłużony w porównaniu z osoba-
mi aparatowanymi postlingwalnie. Długie okresy absencji negatywnie 
wpływają na postrzeganie pracowników przez pracodawców, często 
skutkują zwolnieniami lub degradacją w hierarchii zajmowania stano-
wisk. Osoby wkraczające w dorosłe życie często są zmuszone do od-
raczania planów na przyszłość, a stając przed wyborem dalszej drogi 
zawodowej (nie znając efektów terapii), dokonują wyborów asekuracyj-
nych, niejednokrotnie niezwiązanych z własnymi zainteresowaniami. 

Pośród badanych zaopatrzonych w implant ślimakowy negatyw-
na tendencja na poziomie 70%–80% w ocenie sfery praca – finanse 
utrzymuje się w podgrupach prelingwalnych i postlingwalnych. Nie-
co lepiej oceniają daną sferę osoby z interlingwalnym ubytkiem słu-
chu. Fakt ten wynikać może z zachowań przystosowawczych grupy 
osób, które utraciły słuch na tyle dawno, iż zdążyły przyzwyczaić się 
do funkcjonowania z niedosłuchem w społeczeństwie i wykształciły 
szereg mechanizmów kompensacyjnych, a przede wszystkim znają już 
efekty słuchowe po implantowaniu. Jednocześnie uszkodzenie słuchu 
nastąpiło na tyle późno, iż osoby te doskonale rozwinęły kompetencje 
językowe, które umożliwiły poznawanie świata, lepsze wykorzystanie 
już posiadanych umiejętności oraz sprawniejsze nabywanie nowych.

Badania zawierały również pytania dotyczące aktywności własnej 
i poczucia chęci życia. Respondenci dokonywali oceny poziomu samo-
dzielności, możliwości podejmowania działań – pracy, realizacji zain-
teresowań, hobby oraz nowych wyzwań. 

Wypowiedzi osób z uszkodzonym narządem słuchu pokazały, iż po-
moc od innych jest wymagana szczególnie podczas kontaktów właśnie 
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z osobami słyszącymi, nieznającymi specyfiki niedosłuchu. Reagują 
one często w sposób ignorujący, zgłaszane były przypadki złej obsługi, 
a nawet agresji wobec osób niesłyszących. Respondenci spotykali się 
(nawet u urzędników państwowych) z traktowaniem niegodnym, czu-
li się „jak obywatele niższej kategorii”. Aby uniknąć nieprzyjemności, 
o pomoc podczas załatwiania spraw urzędowych prosili najbliższych. 
Nie wynikało to jednak z braku samodzielności, lecz z chęci ominięcia 
nieprzyjemnych sytuacji. Jedna z badanych Lucyna D., 37 lat, napisała: 
„Urzędniczka w ogóle nie wiedziała, co ze mną zrobić. Ona mnie rozu-
miała świetnie, ale za to ja jej o ogóle. Mówiła szybko, cicho i niewyraź-
nie. Na moje prośby o powtórzenie wypowiedzi reagowała krzykiem. 
Za to złośliwe słowa – że jestem głupia i jak ja w ogóle mogę księgo-
wość firmy prowadzić – artykułowała bezbłędnie – doskonale ją zro-
zumiałam… Było mi przykro tym bardziej, że następnego dnia również 
musiałam stawić się w tym samym urzędzie. Poszłam z bratem – po 
co się denerwować… Pani była już znacznie milsza…” (Urząd Miejski 
w Tarnowie, 2010). 

Ocenę poziomu samodzielności dokonywano poprzez wskazanie 
odpowiedzi spośród następujących:

 1. Jestem całkowicie uzależniona/y od pomocy osób trzecich.
 2. W niektórych sytuacjach wymagam dodatkowej pomocy osób 

trzecich (umiarkowanie często).
 3. Sporadycznie korzystam z pomocy innych osób.
 4. Jestem samodzielna/y i niezależna/y, nie korzystam z pomocy 

innych.

Z analizy badań wynika, iż osoby korzystające z protez słuchowych 
są samodzielne, deklarują sporadyczne korzystanie z pomocy innych 
lub zupełny brak korzystania z pomocy osób trzecich. W analizie grup 
można zauważyć, iż osoby implantowane nieco wyżej oceniają po-
ziom własnej samodzielności (poziom 4 – niekorzystanie z pomocy 
innych) niż osoby aparatowane (sporadyczne korzystanie z pomocy 
innych). W podgrupach badawczych był zachowany ten sam trend co 
w przypadku grup. Dopełniając obraz aktywności i samodzielności 
osób niesłyszących i niedosłyszących, określono również możliwości 
podejmowania działań, poczucie samorealizacji i spełnienia. W anali-
zie podgrup nieco niżej niż w grupach swoją samodzielność ocenili 
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aparatowani postlingwalni i implantowani interlingwalni. Pozostałe 
podgrupy nie odbiegały oceną od średnich w grupach.

Tabela 8. Zestawienie wyników badań dotyczących samodzielności
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1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2 21,4 44,4 53,8 38,9 0,0 10,0 0,0 2,9 21,1
3 71,4 55,6 38,5 55,6 26,7 70,0 10,0 34,2 45,1

4 7,1 0,0 7,7 5,5 73,3 20,0 90,0 62,9 33,8

Dokonując ogólnej oceny wpływu protez słuchowych na aktywność 
własną, poproszono respondentów o wskazanie najlepiej pasujących 
do nich odpowiedzi:

 1. Ze względu na protezy słuchowe muszę rezygnować z wielu 
czynności, nie mogę spełniać własnych pragnień i podejmować 
nowych wyzwań.

 2. W niektórych sferach czuję duże ograniczenia.
 3. Zazwyczaj protezy umożliwiają mi podejmowanie pracy, nowych 

wyzwań, realizowanie planów i zainteresowań.
 4. Zdecydowanie protezy umożliwiają mi podejmowanie pracy, 

wyzwań, spełnianie zainteresowań, rozwijanie pasji.

Analizując powyższe dane, dostrzegamy najwięcej wskazań na od-
powiedź, iż zazwyczaj protezy słuchowe umożliwiają podejmowanie 
pracy, nowych wyzwań, realizowanie planów i zainteresowań. To, że 
zdecydowanie umożliwiają podejmowanie pracy, działań aktywności, 
zadeklarowało 18,3% badanych. Jednakże należy również zaznaczyć, 
iż około 34% osób odczuwa ograniczenia w funkcjonowaniu, a obraz 
wpływu urządzeń poprawiających percepcję słuchową uzupełniają 
opinie mówiące o tym, iż urządzenia wspomagające słyszenie w ogó-
le uniemożliwiają podejmowanie i kontynuowanie działań (ok. 3%  
ankietowanych). 
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Tabela 9. Zestawienie wyników badań nad aktywnością własną badanych
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1 0,0 11,1 0,0 2,8 0,0 0,0 10,0 2,9 2,8
2 14,3 22,2 46,2 27,8 60,0 30,0 20,0 40,0 33,8
3 71,4 66,7 38,5 55,5 26,7 50,0 30,0 34,2 45,1
4 14,3 0,0 15,4 13,9 13,3 20,0 40,0 22,9 18,3

Analizując wyniki badań w grupach, dostrzega się analogiczną sy-
tuację dotyczącą odpowiedzi, jak w przypadku ogółu. Ze względu na 
dość duży rozrzut wskazań (szczególnie w przypadku osób implanto-
wanych) należy dokładniej przyjrzeć się ocenom w podgrupach. 

Osoby aparatowane prelingwalne udzieliły najwięcej wskazań na 
odpowiedzi, iż aparaty zazwyczaj umożliwiają im podejmowanie ak-
tywności, pojawiły się również określenia, iż czasem są odczuwane 
niedogodności, ograniczenia. Podgrupa interlingwalnych odrzuciła 
odpowiedzi wskazujące na brak problemów w podejmowaniu działań 
związanych z posiadanym sprzętem. Obok stwierdzeń, iż zazwyczaj 
sprzęty umożliwiają podejmowanie aktywności, pojawiły się tu wska-
zania na odczuwanie ograniczeń oraz dyskomfortu, który powoduje 
rezygnację z wielu aktywności. 

Podgrupa postlingwalnych w większości uznała, iż sprzęty zazwy-
czaj umożliwiają podejmowanie działań, lecz w wielu przypadkach 
odczuwalne są ograniczenia. Taka sama tendencja pojawiła się w pod-
grupie implantowanych prelingwalnych, w podgrupie interlingwal-
nych tendencja ta była bardziej pozytywna – działanie sprzętów mniej 
ogranicza aktywność własną badanych, nie pojawiają się tu również 
odpowiedzi negatywne, wskazujące na hamowanie aktywności wła-
snej przez działanie protez. Największy rozrzut odpowiedzi notuje się 
w podgrupie implantowanych postlingwalnie. Pojawiają się tu wszyst-
kie odpowiedzi z tendencją do pozytywnego wpływu działania sprzę-
tów na własną aktywność. 
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Uzupełniając powyższe dane, usystematyzowano i sklasyfikowano 
najczęściej zgłaszane problemy w kontekście użytkowania protez słu-
chowych. Zgłoszone 82 problemy sklasyfikowano w trzy kategorie –  
problemy leżące po stronie protez słuchowych, po stronie użytkowni-
ka i  po stronie otoczenia, w którym użytkownik przebywa. Wyodręb-
niono problemy:

 1. natury czysto technicznej,
 2. związane z lękiem przed przyznaniem się do niedosłuchu – po-

kazaniem problemu otoczeniu,
 3. związane z dyskryminacją – brakiem akceptacji społecznej. 

Funkcjonowanie społeczne to również opis zachowań, odczuć 
i przeżyć badanych związanych z samorealizacją, zaspokajaniem po-
trzeb wyższego rzędu, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, poznaw-
cza, estetyczna czy akceptacji.

Zestawienie i analizę wyników badań rozpoczęto od ustalenia po-
ziomu poczucia bezpieczeństwa respondentów w aspekcie działania 
sprzętów poprawiających percepcję słuchową. Wyniki wskazały na 
sporą rozbieżność w ocenie poczucia bezpieczeństwa. Ankietowani 
wybierali odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla ich przekonania:

 1. Czuję się zawsze pewnie i bezpiecznie, używając moich protez 
słuchowych.

 2 . Moje protezy słuchowe czasami sprawiają, że nie czuję się bez-
piecznie i pewnie . 

 3. Często przez konieczność używania sprzętów słuchowych czuję 
się niepewnie, a moje poczucie bezpieczeństwa jest niewystar-
czające.

 4. Moje protezy nie zapewniają mi dostatecznego poziomu poczu-
cia bezpieczeństwa.

Najwięcej osób przyznało, iż protezy zazwyczaj zapewniają im po-
czucie bezpieczeństwa, choć bywają sytuacje, kiedy respondenci nie 
czują się wystarczająco pewnie. Jednakowe, wysokie (29,6%) wyni-
ki uzyskano dla odpowiedzi – zawsze czuję się pewnie i bezpiecznie 
w protezach – oraz potwierdzających, iż sprzęt słuchowy często po-
woduje u respondentów poczucie zagrożenia i destabilizacji w sferze 
związanej z poczuciem bezpieczeństwa. Uzyskano również niewielki 
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odsetek odpowiedzi wskazujących na niewystarczający poziom poczu-
cia pewności i bezpieczeństwa u badanych. Jedyną podgrupą, w której 
pojawiły się negatywne opinie, była podgrupa implantowanych – post-
lingwalnych. 

Tabela 10. Zestawienie wyników badań dotyczących poczucia bezpieczeń-
stwa ogółem, w grupach i podgrupach
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1 21,4 0,0 46,2 25,0 53,3 40,0 0,0 34,3 29,6
2 71,4 22,2 0,0 33,3 46,7 60,0 30,0 45,7 39,4

3 7,1 77,8 53,8 41,7 0,0 0,0 60,0 17,1 29,6
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,9 1,4

Dokonując analizy w grupach badawczych, można zauważyć, iż 
niewiele lepsze wyniki nad poczuciem bezpieczeństwa i pewności 
uzyskano w grupie implantowanych. Badani wskazywali najczęściej, 
iż sprzęty słuchowe „czasami powodują zaburzenia poczucia bezpie-
czeństwa”, podczas gdy w grupie osób aparatowanych deklarowano, iż 
„często zdarza się, że sprzęty słuchowe nie zapewniają wystarczająco 
wysokiego poczucia pewności i bezpieczeństwa”. 

Najlepiej oceniająca poczucie bezpieczeństwa w kontekście dzia-
łania sprzętów słuchowych była podgrupa implantowanych – prelin-
gwalnych, natomiast niewiele gorzej poczucie bezpieczeństwa ocenio-
no w podgrupie implantowanych – interlingwalnych. Jedyną podgrupą 
w grupie implantowanych, która nie czuje się bezpiecznie i pewnie 
w protezach, była podgrupa postlingwalnych.

Po dokonaniu dodatkowych zabiegów badawczych (zebranie wy-
powiedzi respondentów uzupełniających część badania nad poczu-
ciem bezpieczeństwa) ustalono następujące fakty:



257Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem słuchu

 1. Poczucie bezpieczeństwa osób protezowanych jest ściśle zwią-
zane ze stroną techniczną działania sprzętów – jego niezawod-
nością.

 2. Najczęstszymi sytuacjami, w których osoby badane czują brak 
pewności bezpieczeństwa, są ważne życiowe wydarzenia; po-
wodzenie w nich zależy od możliwości słyszenia (w tym sytuacje 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi – oświetlenie, nagło-
śnienie itp., które wpływają zakłócająco na odbiór dźwięków).

 3. Najczęściej zgłaszane sytuacje stresogenne związane z działa-
niem protez słuchowych to nieoczekiwane wyłączenia protez 
wskutek wyczerpania baterii. 

Następnym etapem zebrania i analizy badań w kontekście funkcjo-
nowania społecznego było ustalenie poczucia pewności siebie, śmia-
łości. W wynikach zauważono umiarkowanie dobrą ocenę tej sfery. 
Nie odnotowano skrajnie negatywnych ocen wskazujących na bardzo 
niskie poczucie pewności, wręcz uniemożliwiające normalne funkcjo-
nowanie, jednakże oceny mają tendencję negatywną – najwięcej wska-
zań notuje poczucie pewności siebie jako małe lub średnie. 

Przez to, że noszę aparaty słuchowe, moja pewność siebie jest:

 1. bardzo mała – jestem nieśmiały, niepewny własnej wartości;
 2. mała – często brakuje mi pewności siebie;
 3. średnia – od czasu do czasu miewam trudne chwile; 
 4. duża – nie mam problemów ze śmiałością i pewnością siebie.

Tabela 11. Zestawienie ocen dotyczących poczucia pewności siebie
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1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 57,1 66,7 76,9 66,7 0,0 20,0 0,0 5,7 36,6
3 28,6 11,1 23,1 22,2 53,3 70,0 70,0 62,9 42,3

4 14,3 22,2 0,0 11,1 46,7 10,0 30,0 31,4 21,1
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Analizując wyniki badań w grupach, widać, że lepiej pewność sie-
bie oceniają osoby implantowane (pewność średnia i duża), natomiast 
u osób aparatowanych najwięcej odpowiedzi oscyluje wokół oceny –  
mała i średnia. Dodatkowo po analizie wyników badań osób zmieniają-
cych środek protezowania słuchu stwierdza się, iż zmiana urządzenia 
(z aparatu na implant)22 wpłynęła na ocenę i poczucie pewności sie-
bie – większość osób uważa, że znacznie zwiększyła się ich pewność 
siebie po zaimplantowaniu. W podgrupach interlingwalnych i postlin-
gwalnych (obecnie najlepiej oceniających poczucie pewności siebie) 
odpowiednio 50% i 70% osób uznało, iż zdecydowanie czuje większą 
pewność siebie.

W przypadku określania poziomu satysfakcji z własnych osiągnięć 
wyniki badań były jednoznaczne. Zarówno ogółem, w grupach, jak 
i podgrupach osiągnięcia własne są oceniane wysoko i bardzo wysoko. 
Najlepiej własne dokonania oceniła podgrupa aparatowanych – prelin-
gwalnych, natomiast u aparatowanych – postlingwalnych jako u jedy-
nych pojawiły się nieliczne oceny negatywne, niestanowiące wpływu 
na interpretację badań. W następnym etapie określono poziom zado-
wolenia z własnych osiągnięć. Do oceny posłużono się czterostopnio-
wą skalą, w której poszczególne cyfry oznaczają:

 1. Nie – nie jestem zadowolony z własnych osiągnięć życiowych.
 2. Jestem trochę zadowolony z moich osiągnięć życiowych.
 3. Jestem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć.
 4. Jestem bardzo zadowolony z własnych osiągnięć życiowych.

Wyniki badań są jednoznaczne. Zarówno ogółem, w grupach, jak 
i podgrupach osiągnięcia własne są oceniane wysoko i bardzo wysoko. 
Najlepiej własne dokonania oceniła podgrupa aparatowanych – pre-
lingwalnych, natomiast u aparatowanych – postlingwalnych jako u je-
dynej podgrupy pojawiły się nieliczne oceny negatywne, niestanowią-
ce wpływu na interpretację badań.

22 W grupie osób implantowanych w niektórych sferach badano wpływ zmiany 
urządzenia protetycznego. Było to możliwe dzięki opiniom osób, które korzysta-
ły z aparatów słuchowych do momentu, aż wyczerpano możliwości technicznego 
wzmocnienia sygnału, oraz osób, które przed implantowaniem były obowiązkowo 
poddane stymulacji słuchowej za pomocą aparatów słuchowych.
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Tabela 12. Zestawienie wyników badań dotyczących osiągnięć własnych
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1 0,0 0,0 7,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

2 0,0 11,1 23,1 11,1 0,0 0,0 20,0 5,7 8,5

3 28,6 55,6 69,2 50,0 66,7 90,0 70,0 74,3 62,0

4 71,4 33,3 0,0 36,1 33,3 10,0 10,0 20,0 28,1

Dopełniając oceny w sferze aktywności własnej i osiągnięć, popro-
szono osoby badane o ustosunkowanie się do stwierdzeń dotyczących 
hipotetycznej sytuacji: Gdybym nie musiał(a) korzystać z protez słu-
chowych, to:

 1. miał(a)bym większą chęć życia, działania;
 2. mógł(a)bym szybciej i lepiej realizować swoje plany, zaintereso-

wania;
 3. lepiej wykonywał(a)bym swoje obowiązki w pracy/szkole 

i w domu .

Wyniki badań ogółem pokazują, iż osoby używające protez słu-
chowych zauważają wpływ urządzeń na podejmowanie działań – ak-
tywności własnej zarówno w sferze ilości (związanej z samą chęcią 
przystąpienia do określonych czynności), jak i jakości (szybkości, moż-
liwości wykonania). Osoby badane popierają tezę, iż niedosłuch i ko-
nieczność korzystania z pomocy technicznych wywierają negatywny 
wpływ na aktywność własną. Zdają sobie sprawę z tego, iż gdyby nie 
musiały nosić protez słuchowych, nie miałyby dysfunkcji narządu słu-
chu, mogłyby lepiej, dokładniej i szybciej wywiązywać się z obowiąz-
ków, miałyby również większą chęć do życia i działania. 
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Wykres 4. Procentowe zestawienie danych ogółem

Analizując wyniki w grupach, zauważa się, iż osoby implantowa-
ne mocniej odczuwają wpływ urządzeń na własną działalność, mają 
poczucie, iż gdyby nie musiały korzystać ze sprzętów poprawiających 
percepcję słuchową, mogłyby efektywniej wykonywać swoje obowiąz-
ki, odczuwałyby również większą chęć do podejmowania działań. 

Dokonując analizy wyników badań w podgrupach badawczych, 
można zaobserwować tendencję do obarczania sprzętów słuchowych 
odpowiedzialnością za dokładność i szybkość wykonywania pracy 
własnej. 90% osób w podgrupach implantowanych – postlingwalnych 
i aparatowanych – interlingwalnych uważa, że nie nosząc protez słucho-
wych, lepiej i szybciej wykonywałoby swoje obowiązki. W pozostałych 
podgrupach tak sądzi średnio około 70% osób badanych, natomiast 
od 36% (aparatowani – prelingwalni) do 80% (implantowani – post-
lingwalni) waha się liczba wskazań (pozytywnych ustosunkowań się 
do wypowiedzi) „gdybym nie musiał korzystać z protez słuchowych, 
miałbym większą chęć życia, działania”. Podgrupa, która najsilniej wią-
że aktywność własną z działaniem urządzeń słuchowych, to implan-
towani – postlingwalni. Uzyskano tu bardzo dużą liczbę deklaracji dla 
każdej podanej tezy – odpowiednio 80%, 90%, 60% – potwierdzają-
cą, iż gdyby nie konieczność użytkowania protez słuchowych, własna 
działalność i chęć podejmowania aktywności byłyby większe.

Jedną z najważniejszych (jeśli nie najważniejszą) cech związa-
nych z funkcjonowaniem społecznym jest poczucie samoakceptacji 
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i samozadowolenia. To pogodzenie się lub jego brak z własnym sta-
nem fizycznym i psychicznym, wyglądem, funkcjonowaniem. To rów-
nież uczucia towarzyszące codziennemu życiu. 

Wyniki badań napawają umiarkowanym optymizmem. Większość 
z respondentów wskazała, iż pogodziła się z niedosłuchem, ale ciągle 
ma nadzieję, że ktoś wymyśli inne rozwiązanie niż aparat czy implant. 
Co trzeci badany stwierdził, iż zaakceptował i pogodził się ze swoim 
niedosłuchem, nie szuka innych rozwiązań, nie konsultuje wyników. 
Odpowiedzi ogółem wskazujących na brak akceptacji wady słuchu 
i szok jest stosunkowo niewiele – odsetek ogółem sięga około 17% 
(łącznie dla odpowiedzi: „Niedosłuch do tej pory jest dla mnie wielkim 
szokiem” oraz: „Nie mogę do teraz pogodzić się niedosłuchem i ko-
niecznością noszenia aparatu”).

Tabela 13. Zestawienie wyników badań dotyczących reakcji na niedosłuch
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1 14,3 11,1 30,8 19,4 40,0 20,0 40,0 34,3 26,8

2 0,0 0,0 7,7 2,8 13,3 30,0 10,0 17,1 9,9
3 0,0 11,1 0,0 2,8 20,0 10,0 0,0 11,4 7,0

4 7,1 22,2 7,7 11,1 6,7 20,0 0,0 8,6 9,9

5 78,6 55,6 53,8 63,9 20,0 20,0 50,0 28,6 46,5

 1. Przyjmuję niedosłuch ze spokojem, to dla mnie naturalne, że 
słabiej odbieram dźwięki.

 2. Ciągle konsultuję swój niedosłuch ze specjalistami, szukam po-
rad i nowych możliwości rehabilitacji.

 3. Niedosłuch do tej pory jest dla mnie wielkim szokiem.
 4. Nie mogę do teraz pogodzić się niedosłuchem i koniecznością 

noszenia aparatu .
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 5. Pogodziłem(łam) się z niedosłuchem, ale ciągle mam nadzieję, 
że ktoś wymyśli inne możliwości poprawiania słyszenia niż im-
planty czy aparaty.

Dokonując analizy wyników badań, można zauważyć, iż najwięcej 
respondentów wskazało na odpowiedź: pogodziłem się z niedosłu-
chem, ale ciągle mam nadzieję, że ktoś wymyśli inne rozwiązanie niż 
aparat czy implant. Około 33% badanych stwierdziło, iż zaakceptowa-
ło i pogodziło się ze swoim niedosłuchem, nie szuka innych rozwiązań, 
nie konsultuje wyników. Odpowiedzi wskazujących na brak akceptacji 
wady słuchu i szok jest stosunkowo niewiele – odsetek ogółem sięga 
około 17% (łącznie dla odpowiedzi: „Niedosłuch do tej pory jest dla 
mnie wielkim szokiem” oraz: „Nie mogę do teraz pogodzić się niedo-
słuchem i koniecznością noszenia aparatu”).

Analizując wyniki w grupach badawczych, można zauważyć ten-
dencję do pogodzenia się z niedosłuchem w grupie implantowanych 
oraz poszukiwania innych rozwiązań w grupie aparatowanych (poszu-
kiwanie innych rozwiązań, ale pogodzenie się z niedosłuchem – chęć 
poprawy jakości odbioru dźwięków, ale nie poczucie skrzywdzenia 
czy braku akceptacji niedosłuchu).

Wyniki podgrup w przypadku osób aparatowanych są podobne do 
wyników w grupie – badania pokazują tendencję do poszukiwania no-
wych rozwiązań, ale i pogodzenie się z istniejącą wadą słuchu, nato-
miast większe zróżnicowanie wyników jest obserwowane w przypadku 
osób implantowanych. W podgrupie prelingwalnych badania pokazują 
tendencję do absolutnego pogodzenia się z niedosłuchem, w podgru-
pie interlingwalnych tendencję do poszukiwania innych rozwiązań, 
konsultowania swojej wady z wieloma specjalistami, ale i brakiem 
pogodzenia się z niedosłuchem (jedyna podgrupa, której tendencje są 
negatywne, wskazują na brak samoakceptacji badanych), natomiast 
u postlingwalnych obserwuje się tendencję do poszukiwania innych 
rozwiązań – wynikającą z chęci jeszcze lepszego odbioru dźwięków 
(poprawy jakości), ale jednocześnie do pogodzenia się z wadą słuchu.

Reakcja na niedosłuch ściśle wiąże się z postrzeganiem własnej oso-
by – oceną wyglądu. Najczęściej występujące oceny własnego wyglądu 
to: „Mój wygląd nie budzi zastrzeżeń” oraz: „Jest mi obojętne, jak wy-
glądam”. Ogółem można zatem uznać, iż istnieje pozytywna tendencja 
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w ocenie wyglądu własnego. Analizując wyniki grup i podgrup, można 
stwierdzić, iż nie odbiegają one od ogółu. Większość respondentów 
ocenia swój wygląd jako wystarczająco dobry, duży odsetek w gru-
pach zarówno aparatowanych, jak i implantowanych deklaruje, iż jest 
im obojętne, jak wygląda. 

Tabela 14. Zestawienie wyników badań dotyczących wyglądu
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1 0,0 0,0 7,7 2,8 0,0 0,0 10,0 2,9 2,8

2 35,7 55,6 46,2 44,4 33,3 20,0 30,0 28,6 36,6

3 64,3 33,3 46,2 50,0 60,0 70,0 60,0 62,9 56,3

4 0,0 11,1 0,0 2,8 6,7 10,0 0,0 5,7 4,2

 1. Nie mogę znieść swojego wyglądu.
 2. Jest mi zupełnie obojętne, jak wyglądam. 
 3. Mój wygląd nie budzi zastrzeżeń.
 4. Bardzo się sobie podobam, moje protezy wyróżniają mnie  

z tłumu.
 5. Inne.

Dopełniając oceny wyglądu i samooceny – samoakceptacji, która 
nie jest w pełni spójna i jednoznaczna, poproszono respondentów 
o odpowiedź na pytanie, co czują, nosząc protezy słuchowe. Uzyskano 
odpowiedzi, które pogrupowano w następujący sposób: 

 1. wstyd, niezadowolenie;
 2. lęk, strach;
 3. akceptację;
 4. ulgę, nadzieję;
 5. zadowolenie, radość;
 6 . inne .
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Trzy osoby badane z grupy implantowanych dodały inną odpo-
wiedź. Były to: „dezorientacja i rozczarowanie” oraz: „zaciekawie-
nie pojawiającymi się dźwiękami”. Odpowiedzi dotyczyły sytuacji po 
zmianie protezy słuchowej z aparatu na implant. 

Tabela 15. Zestawienie wyników badań dotyczących odczuć towarzyszących 
noszeniu protezy słuchowej 
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1 0,0 22,2 0,0 5,6 6,7 0,0 10,0 5,7 5,6

2 35,7 44,4 15,4 30,6 40,0 10,0 0,0 20,0 25,4
3 21,4 11,1 23,1 19,4 6,7 40,0 10,0 17,1 18,3
4 42,9 0,0 61,5 38,9 33,3 40,0 80,0 48,6 43,7

5 0,0 22,2 0,0 5,6 13,3 10,0 0,0 8,6 7,0

Analizując wyniki badań, można zauważyć ogólną tendencję do pozy-
tywnych uczuć towarzyszących noszeniu protez słuchowych. Najwięcej 
osób uznało, iż odczuwa ulgę i nadzieję, używając sprzętów protetycz-
nych. W grupach aparatowanych i implantowanych została utrzymana 
owa tendencja. Różnice pojawiają się na poziomie podgrup. 

W podgrupie osób aparatowanych – prelingwalnych odnotowuje się 
uczucia, takie jak ulga, nadzieja, ale również strach, lęk. Osoby aparato-
wane – interlingwalne deklarują lęk, strach (44,4% – najwięcej wskazań) 
oraz radość i zadowolenie, zrównoważone taką samą liczbą wskazań na 
wstyd i niezadowolenie. U badanych z podgrupy aparatowanych – post-
lingwalnych przeważają odpowiedzi: ulga, nadzieja oraz akceptacja. 

W podgrupach osób implantowanych notuje się najczęstsze odpo-
wiedzi:

 • prelingwalni – lęk, strach oraz ulga, nadzieja;
 • interlingwalni – ulga, nadzieja, akceptacja;
 • postlingwalni – ulga, nadzieja. 
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Dodatkowo badania nad samoakceptacją pokazują, iż osoby 
z uszkodzonym narządem słuchu próbują ukryć fakt posiadania pro-
tez przed otoczeniem, dookreślono również, w jaki sposób. Uzyskano 
następujące dane: 

Tabela 16. Zestawienie wyników badań dotyczących prób ukrycia protez słu-
chowych przed otoczeniem
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tak 64,3 66,7 76,9 69,4 66,7 40,0 30,0 48,6 59,2

nie 35,7 33,3 23,1 30,6 33,3 60,0 70,0 51,4 40,8

Respondenci dodali, iż protezę ukrywali poprzez: 

 1. zapuszczenie włosów (66,7%),
 2. zakładanie czapek lub opasek (21,4%),
 3. przypinanie spinek, ozdób (11,9).

Dopełnieniem badań nad samoakceptacją było określenie przez re-
spondentów, czy gdyby nie musieli używać protez słuchowych, czuliby 
się atrakcyjniejsi.

Analizując wyniki badań ogółem w grupach i podgrupach, można 
jednoznacznie stwierdzić, iż osoby badane zgodziły się z powyższą tezą. 
Gdyby badani nie musieli korzystać ze sprzętów protezujących słuch, 
czuliby się atrakcyjniejsi. Ogółem odsetek tak twierdzących osób sięga 
65%. W grupach aparatowanych (75%) więcej osób w porównaniu do 
implantowanych (ok. 55%) przyznało, że czułoby się atrakcyjniejszy-
mi, nie nosząc protez. W podgrupach odsetek osób zgadzających się 
z powyższą tezą sięgnął nawet ≈ 80% (aparatowni prelingwalni i in-
terlingwalni). Posiadanie urządzenia wpływa na samoocenę i jest to 
wpływ negatywny. 
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Wykres 5. Zestawienie wyników badań nad poczuciem atrakcyjności ogółem

Uzyskane informacje pozwalają domniemywać, iż przyczyną gor-
szej samooceny i samoakceptacji nie jest sam sprzęt słuchowy, lecz 
reakcje społeczeństwa na posiadane protezy. Aby sprawdzić podej-
rzenia, postanowiono przyjrzeć się relacjom społecznym rozważanym 
w dwóch kategoriach – jako relacje społeczne, wsparcie (w tym po-
czucie akceptacji społecznej) oraz relacje rodzinne. Podczas formuło-
wania pytań dotyczących sytuacji środowiskowo-społecznej starano 
się uwzględnić potrzeby: opieki, oparcia, przynależności i miłości oraz 
respektu, uznania i statusu społecznego. 

W pierwszej kolejności respondenci określali, czy zastosowane 
protezy słuchowe pozwalają na utrzymywanie kontaktów społecz-
nych oraz nawiązywanie nowych. 

Tabela 17. Zestawienie wyników badań dotyczących kontaktów społecznych
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1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 14,3 33,3 23,1 22,2 26,7 10,0 20,0 20,0 21,1

3 57,1 44,4 15,4 38,9 40,0 40,0 30,0 37,1 38,0

4 28,6 22,2 61,5 38,9 33,3 50,0 50,0 42,9 40,8
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 1. Przez protezy nie zawieram żadnych znajomości, boję się kon-
taktów z innymi osobami.

 2. Przez protezy mam bardzo mało przyjaciół i rzadko nawiązuję 
nowe znajomości.

 3. Mam kilku najbliższych przyjaciół, nawiązuję nowe znajomości, 
ale raczej nie wychodzę pierwszy do ludzi.

 4. Mam wielu przyjaciół i znajomych, nie mam żadnych problemów 
z nawiązywaniem nowych znajomości, chętnie sam podejmuję 
inicjatywę tworzenia nowych związków międzyludzkich.

Z uzyskanych danych wynika, iż sam fakt posiadania protez słucho-
wych nie powoduje alienacji społecznej, jednakże w znaczący sposób 
wpływa na podejmowanie działań mających na celu wejście w relacje 
społeczne. Respondenci relacjonowali, iż nie mają problemów z za-
wieraniem znajomości, utrzymywaniem prywatnych kontaktów. Nato-
miast liczba zawieranych i podtrzymywanych relacji społecznych jest 
uzależniona od indywidualnych potrzeb badanych. Badani deklarowa-
li, iż ilość zawieranych i utrzymywanych znajomości waha się od kilku 
do bardzo wielu – od najbliższych, zaufanych osób do mnóstwa zna-
jomych i przyjaciół. Należy zauważyć, iż istnieje również spora grupa 
osób, która przyznaje, iż przez konieczność noszenia protez słucho-
wych liczba kontaktów interpersonalnych jest znacznie ograniczona. 
Analizując wyniki badań w podgrupach, można stwierdzić, iż istnieje 
duża spójność wyników i podobny rozkład odpowiedzi.

W celu uzupełnienia badań nad funkcjonowaniem społecznym –  
nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych 
w kontekście posiadania sprzętów poprawiających jakość odbioru 
dźwięków, poproszono badanych o ustosunkowanie się do stwierdze-
nia – hipotetycznej sytuacji, w której zakłada się, iż osoba nie musi 
korzystać z protez słuchowych. Wyniki badań zaprezentowano na po-
niższych wykresach.

Jak wynika z zestawienia wyników ogółem, a także z zestawień dla 
grup aparatowanych i implantowanych, ponad 60% badanych osób 
twierdzi, iż nie nosząc protez słuchowych, miałaby więcej znajomych. 
Wskazuje to na ograniczenia w kontaktach społecznych spowodowa-
nych niedosłuchem. W kontekście wyników badań nad poczuciem 
akceptacji własnej – samozadowoleniem, bardziej prawdopodobny 
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wydaje się powód, iż sama konieczność noszenia sprzętów, które uze-
wnętrzniają, obnażają przed społeczeństwem niepełnosprawność ba-
danych (badani deklarują, iż nie czują się niepełnosprawnymi), powo-
duje dyskomfort i wycofywanie z relacji interpersonalnych. Późniejsze 
wyniki badań ujawnią również inny kontekst, jakim jest brak poczucia 
akceptacji społecznej dla zawierania i podtrzymywania kontaktów  
interpersonalnych.

Respondenci oceniali również, czy w kontekście założonego sprzę-
tu poprawiającego percepcję słuchową są zdolni do aktywnego uczest-
nictwa w życiu kulturalnym. Wyniki badań pozwoliły na ustalenie pro-
filu aktywności własnej badanych. Wykazano, iż spędzanie wolnego 
czasu jest przede wszystkim podyktowane własnymi upodobaniami. 
Protezy słuchowe umożliwiają osobom badanym podejmowanie dzia-
łań, realizacje planów, hobby i uczestnictwo w życiu kulturalnym, jed-
nakże nie każda z nich wykorzystuje możliwości, które dają sprzęty. 

Osoby badane podzielono na cztery grupy zgodnie z ich deklara-
cjami: 

 1. deklarujących, iż nie wychodzą z domu, nie spotykają się z ludź-
mi, nie uczestniczą w życiu kulturalnym;

 2. deklarujących, iż rzadko spotykają się z ludźmi i wychodzą  
z domu;

 3. deklarujących, iż uczestniczą w kameralnych spotkaniach, od 
czasu do czasu wychodzą do kina/teatru;

 4. deklarujących, iż uczestniczą w wielu imprezach, prowadzą bar-
dzo bogate życie kulturalne.

Wykazano, iż osoby badane najchętniej uczestniczą w kameralnych 
spotkaniach grup znajomych, a sporadycznie wychodzą do kin, teatrów 
i w inne miejsca rozrywki. Ich liczba ogółem wynosi blisko 50%. Moż-
na zatem stwierdzić, iż właśnie w ten sposób co druga badana osoba 
spędza najchętniej wolny czas. Analizując dane w grupach, można za-
uważyć, iż taka tendencja do spędzania wolnego czasu jest najbardziej 
widoczna w grupie osób implantowanych, szczególnie w podgrupie 
interlingwalnych. 80% respondentów deklarowało taki poziom ak-
tywności kulturalnej, kolejne 20% z podgrupy stwierdziło, iż ich życie 
kulturalne jest bardzo bogate, uczestniczą w wielu imprezach. 
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Tabela 18. Zestawienie wyników badań dotyczących życia kulturalnego 
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1 7,1 0,0 23,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

2 14,3 55,6 15,4 25,0 20,0 0,0 0,0 8,6 16,9

3 50,0 0,0 30,8 30,6 60,0 80,0 70,0 68,6 49,3

4 28,6 44,4 30,8 33,3 20,0 20,0 30,0 22,9 28,2

Osoby aparatowane wykazały dużo większe zróżnicowanie w od-
powiedziach. Pojawiły się tu podgrupy, w których osoby deklarowa-
ły brak aktywności kulturowej lub jej poziom bardzo niski – łącznie 
38,5% osób postlingwalnie niesłyszących. Najbardziej podzieloną 
podgrupą aparatowanych są interlingwalni, wskazywano tu na dwa 
skrajne poziomy aktywności – sporadyczne uczestnictwo w życiu kul-
turalnym oraz bardzo aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

Respondentów poproszono również o ustosunkowanie się do hipo-
tetycznej sytuacji zakładającej brak konieczności korzystania z urzą-
dzeń poprawiających percepcję słuchową:

Gdybym nie musiał(a) korzystać z protez słuchowych, to:

1. Mógł(a)bym robić rzeczy, o których marzę.
2 . Miał(a)bym bogatsze życie kulturalne.

Ustalono, iż średnio 60% osób badanych sądzi, iż gdyby „normal-
nie” słyszały, ich życie kulturalne byłoby lepsze, bogatsze. Mogłyby 
również wykonywać rzeczy, które obecnie nie są dostępne, a o których 
marzą. Taka tendencja utrzymuje się ogółem pośród badanych, jak 
również w grupach aparatowanych i implantowanych.

Dokonując analizy wyników w podgrupach aparatowanych, można 
stwierdzić, iż tendencja uwzględniająca poczucie niespełnienia w ży-
ciu kulturalnym spowodowane uszkodzeniem słuchu i konieczno-
ścią noszenia protez słuchowych jest najbardziej zauważalna pośród 
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osób z postlingwalnym ubytkiem słuchu. Około 70% osób uważa, iż 
mogłoby wykonywać rzeczy, które teraz są dla nich niedostępne, a o 
których marzą, a 85% deklaruje, iż ich życie kulturalne byłoby lepsze. 
Fakt ten można tłumaczyć niekompletnym przyzwyczajeniem się do 
nowych warunków życia, które zostały podyktowane uszkodzeniem 
słuchu oraz pamięcią czasów, kiedy osoby bez ograniczeń korzystały 
ze wszystkich jego uroków. Należy pamiętać, iż podgrupy z uszkodze-
niem postlingwalnym należą do dwóch światów – świata słyszących, 
w którym się wychowali, żyli, a który utracili. Kompensacja za pomocą 
protez słuchowych nie jest pełna, stwarza dużo niedogodności i jedno-
cześnie zbliża użytkowników do świata ciszy – nieznanego, obcego. 

W podgrupach osób implantowanych na uwagę zasługuje fakt po-
działu pośród interlingwalnych. Dokładnie tyle samo osób twierdzi, iż 
bez protez słuchowych miałoby lepsze życie kulturalne i tyle samo jest 
przeciwników tej tezy. Podgrupa prelingwalnych jest zgodna z ogólną 
tendencją oraz tendencją grup. Najwięcej osób (90%) deklarujących, 
iż lepiej mogłyby korzystać z życia kulturalnego, a sfera kulturalna by-
łaby dla nich dostępniejsza i bogatsza, odnaleźć można w podgrupie 
postlingwalnych. Przyczyny tego zjawiska, podobnie jak w podgru-
pach aparatowanych, należy upatrywać w przynależności badanych 
do świata dźwięków i ciszy oraz w czasie powstania i okresie funkcjo-
nowania z niedosłuchem.

W celu uzupełnienia badań nad funkcjonowaniem społecznym –  
nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych 
w kontekście posiadania sprzętów poprawiających jakość odbioru 
dźwięków, poproszono badanych o ustosunkowanie się do stwierdze-
nia – hipotetycznej sytuacji, w której zakłada się, iż osoba nie musi 
korzystać z protez słuchowych: 

„Gdybym nie musiał(a) korzystać z protezy słuchowej, miał(a)bym 
więcej znajomych i przyjaciół”.

Jak wynika z zestawienia wyników ogółem, a także z zestawień dla 
grup aparatowanych i implantowanych, 60% osób twierdzi, iż nie no-
sząc protez słuchowych, miałoby więcej znajomych. Wskazuje to na 
ograniczenia w kontaktach społecznych spowodowane niedosłuchem. 
W kontekście wyników badań nad poczuciem akceptacji własnej –  
samozadowoleniem, bardziej prawdopodobny wydaje się powód, iż 
sama konieczność noszenia sprzętów, które uzewnętrzniają, obnażają 
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przed społeczeństwem niepełnosprawność badanych (badani deklaru-
ją, iż nie czują się niepełnosprawnymi), powoduje dyskomfort i wyco-
fywanie z relacji interpersonalnych. Późniejsze wyniki badań ujawnią 
również inny kontekst, jakim jest brak poczucia akceptacji społecznej 
dla zawierania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Wykres 6. Procentowe zestawienie danych dla ogółu

W świetle powyższych wyników interesująca wydaje się część ba-
dań dotycząca wsparcia uzyskiwanego od znajomych i przyjaciół rozu-
mianego w kategoriach: 

 • wsparcia emocjonalnego – polegającego na przekazywaniu 
emocji pozytywnych (podtrzymywanie duchowe, uspokajanie, 
wspieranie). Wyzwala poczucie przynależności, opieki i powo-
duje podwyższenie na przykład samooceny, samopoczucia;

 • wsparcia informacyjnego – polegającego na przekazaniu wiedzy 
na określony temat, skierowaniu jednostki do odpowiednich 
instytucji. Może mieć charakter poradnictwa lub dostarczania 
wiedzy. Prowadzone jest przez osoby indywidualne lub poprzez 
instytucje/grupy (np. grupy wsparcia);

 • wsparcia instrumentalnego – polegającego na dostarczeniu kon-
kretnej pomocy materialnej (pożyczki, dary, usługi) lub niema-
terialnej (informacyjnej – zaradczej, np. poszukiwanie mieszkań 
zastępczych, organizowanie stowarzyszeń, fundacji);

 • wsparcia duchowego – wyróżnionego przez H. Sęk, polegają-
cego na działalności interwencyjnej szczególnie w sytuacjach 
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kryzysowych, pomaganiu poprzez odniesienie do własnych 
przeżyć, wierzeń. To wspólne odnajdywanie sensu określonych 
sytuacji życiowych;

 • wsparcia oceniającego – wyrażającego akceptację/zrozumienie 
dla zaistniałych sytuacji, zachęcającego do podejmowania wy-
zwań poprzez pozytywne walidacje23 .

Analizując wypowiedzi respondentów, zauważa się, iż każdy 
z powyższych rodzajów wsparcia jest im znany i każdego z nich do-
świadczyli. W zakresie wsparcia informacyjnego i instrumentalnego 
ustalono, iż najczęstszym źródłem wiedzy na temat protez, leczenia, 
możliwości wsparcia słuchowego itp. jest lekarz/terapeuta specjalista. 
Nie mniej wartościowym, dość często i chętnie odwiedzanym źródłem 
informacyjnym jest dla respondentów Internet. Ogółem wyróżniono 
pięć źródeł, do których sięgają respondenci, szukając informacji. Są to:

1. ulotki informacyjne, prasa;
2. własne doświadczenia;
3. od znajomych;
4. Internet;
5. informacje od specjalisty.

Zestawiając wyniki badań nad korzystaniem z miejsc udzielających 
porad przed zaopatrzeniem w protezy słuchowe, wyróżniono: 

 1. poradnie logopedyczne,
 2. punkty protetyki słuchu,
 3. punkty medycyny niekonwencjonalnej,
 4. lekarzy laryngologów,
 5. poradnie dla osób niesłyszących (tab. 19).

23 H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wspar-
cia, w: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Juczyński,  
N. Ogińska-Bulik, łódź 2003, s. 17-32.
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Tabela 19. Zestawienie danych na temat źródeł informacji dla osób protezo-
wanych
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1 5,9 18,2 17,6 13,3 12,5 14,3 13,6 13,2 13,3

2 17,6 9,1 5,9 11,1 12,5 21,4 18,2 16,2 14,2

3 11,8 18,2 0,0 8,9 21,9 14,3 4,5 14,7 12,4

4 0,0 0,0 23,5 8,9 25,0 21,4 36,4 27,9 20,4

5 64,7 54,5 52,9 57,8 28,1 28,6 27,3 27,9 39,8

Zauważyć należy, iż najwięcej porad osobom badanym udzielili le-
karze. Są dla respondentów dobrym źródłem informacji. żaden z ba-
danych nie deklarował braku dostępu do specjalistów. Obserwuje się 
również dużą świadomość i spójność wyborów respondentów. Wielu 
z nich deklarowało kilka miejsc, do których mogą się udać po pora-
dę czy informację. Nie są to miejsca przypadkowe, najczęściej osoby 
badane wybierają jednego zaufanego specjalistę – lekarza protetyka 
słuchu czy terapeutę, udają się w znajome miejsce. W grupie osób apa-
ratowanych daje się odczuć tendencja do protezowania w znajomym 
miejscu, powierzania własnego zdrowia w zaufane, sprawdzone ręce, 
rozważne eksperymentowanie z protezami słuchowymi.
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Tabela 20. Zestawienie danych na temat poradnictwa
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1 27,6 25,0 18,8 24,6 26,9 8,3 16,7 19,6 22,2

2 10,3 12,5 12,5 11,5 11,5 16,7 16,7 14,3 12,8

3 3,4 0,0 6,3 3,3 7,7 0,0 5,6 5,4 4,3

4 34,5 43,8 62,5 44,3 34,6 66,7 50,0 46,4 45,3

5 24,1 18,8 0,0 16,4 19,2 8,3 11,1 14,3 15,4

 
Zaopatrzenie w protezę słuchową jest początkiem drogi słyszenia. 

Intensywny trening słuchowy, praca z logopedą, kontrole słuchu oraz 
sprzętów nie zawsze gwarantują powodzenie, ale znacznie zwiększa-
ją szanse na prowadzenie życia zgodnego z własnymi oczekiwaniami, 
satysfakcjonującego w każdej sferze. Rehabilitacją słuchową powinny 
być obejmowane wszystkie osoby niesłyszące, te, które pragną żyć 
w świecie dźwięków, bądź te, które chcą do świata dźwięków powró-
cić. Jak donoszą wyniki badań, nie zawsze jest to tak przestrzegane. 
O ile osoby implantowane obowiązkowo muszą uczestniczyć w re-
habilitacji po implantowaniu (jest to warunkiem założenia implantu 
ślimakowego), o tyle osoby aparatowane mają w tej sferze pełną do-
wolność. Osoby prelingwalnie trącące słuch (jako małe dzieci) są obej-
mowane specjalistyczną pomocą terapeutów, natomiast osoby tracące 
słuch w okresie interlingwalnym i dorosłym życiu – nie zawsze. Wiele 
zależy od ich woli, chęci odbywania sesji terapeutycznych, jednak naj-
więcej od możliwości dostępu do specjalistycznej pomocy. Osoby ba-
dane deklarują jednak, iż poza pomocą ze strony protetyków słuchu –  
dobór i strojenie aparatów słuchowych, nie odbywały żadnych sesji 
terapeutycznych bądź były to jednostkowe, przypadkowe konsultacje. 
Osoby te nie są obejmowane żadnym programem logopedycznym – 
z uwzględnieniem treningu słuchowego.
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Tabela 21. Zestawienie wyników badań dotyczących uczestnictwa w trenin-
gu słuchowym
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tak 64,3 0,0 38,5 38,9 80,0 90,0 90,0 85,7 62,0

nie 35,7 100,0 61,5 61,1 20,0 10,0 10,0 14,3 38,0

Nieco lepiej kształtuje się uczestnictwo w kontrolach protetycznych 
respondentów (tab. 22). Wyszczególniono pięć typów osobowych. Są 
to osoby korzystające z kontroli protetycznych: 

 1. raz na 3 miesiące,
 2. raz na pół roku,
 3. kiedy mają problem z aparatem lub czują pogorszenie słyszenia,
 4. korzystają sporadycznie,
 5. nie korzystają w ogóle.

Tabela 22. Zestawienie wyników badań dotyczących uczestnictwa w kontro-
lach protetycznych
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1 0,0 33,3 38,5 22,2 20,0 50,0 40,0 34,3 28,2

2 14,3 11,1 0,0 8,3 33,3 20,0 20,0 25,7 16,9

3 64,3 55,6 53,8 58,3 26,7 10,0 30,0 22,9 40,8

4 14,3 0,0 7,7 8,3 13,3 20,0 10,0 14,3 11,3
5 7,1 0,0 0,0 2,8 6,7 0,0 0,0 2,9 2,8
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Szczególnie zwraca uwagę podejście respondentów do kwestii re-
habilitacji osób niesłyszących. Mając do czynienia z grupą badawczą, 
która deklaruje chęć życia w świecie dźwięków, ludźmi decydującymi 
się na ryzykowne zabiegi protetyczne usprawniające i poprawiające 
percepcję słuchową, duże zdziwienie i zaskoczenie budzi fakt bagate-
lizowania przez nich zabiegów terapeutycznych odbywających się po 
zaopatrzeniu w protezy słuchowe. Wśród badanych poza deklaracja-
mi o regularnych wizytach sporą grupę stanowią deklaracje o braku 
kontroli lub sporadycznych kontrolach słuchowych i technicznych. Jest 
to dodatkowo zastanawiające, ponieważ aby skorzystać z kontroli czy 
porady protetyka słuchu, nie jest wymagane żadne skierowanie, ter-
miny oczekiwania na wizytę sięgają co najwyżej kilku dni. 

Respondenci uważają, iż są objęci dobrą opieką medyczną w zakre-
sie badań słuchu i protezowania. Na temat możliwości wsparcia tech-
nicznego najczęściej informacji szukają w Internecie, jednak w przy-
padku podejmowania decyzji kierują się radą specjalisty. Rehabilitacja 
słuchowa, jak wypowiedzieli się badani, jest dostępna i obowiązkowa 
w przypadku osób implantowanych, jednak niedostępna dla osób do-
rosłych aparatowanych. Jednocześnie badani z grupy aparatowanych 
twierdzą, iż funkcję rehabilitacyjną przejmują punkty protetyki słu-
chu, w nich znajdują pomoc, jednakże korzystają z niej sporadycznie, 
głównie w przypadku awarii sprzętów. 

Z punktu widzenia wsparcia duchowego i oceniającego najistotniej-
sza wydaje się ocena relacji w najbliższym otoczeniu. To od rodziny, 
przyjaciół zależy jakość tego wsparcia. Poproszono zatem osoby bada-
ne o określenie poziomu zadowolenia ze wsparcia otrzymywanego od 
najbliższych – przyjaciół.

Uzyskane wyniki badań nie są jednoznaczne, ale pokazują pozy-
tywną tendencję w ocenie otrzymywanego wsparcia środowiskowe-
go. Zaledwie 2,8% ogółem badanych wskazało, iż otoczenie nie spełnia 
ich oczekiwań co do otrzymywanego wsparcia – negatywne odpowie-
dzi pojawiły się tylko w podgrupach aparatowanych – prelingwalnych 
oraz implantowanych interlingwalnych. Mimo iż najwięcej wskazań 
ogółem i w grupach potwierdza, że badani raczej odczuwają wsparcie, 
dostrzegają starania otoczenia, należy zwrócić uwagę, iż pozytywna 
tendencja w poczuciu wsparcia jest bardziej uwidoczniona w grupie 
implantowanych. Osoby z tej grupy zaznaczały najczęściej, że otoczenie 
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raczej lub bardzo je wspiera. Poziom zadowolenia jest wystarczający, 
a potrzeba w większości przypadków zaspokojona. U osób z grupy 
aparatowanych pojawiają się odpowiedzi, które sugerują, iż wsparcie 
jest odczuwane, jednak nie do końca potrzeba ta jest zaspokojona.

Tabela 23. Zestawienie wyników badań dotyczących poczucia wsparcia
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1 7,1 0,0 0,0 2,8 0,0 10,0 0,0 2,9 2,8

2 28,6 33,3 30,8 30,6 20,0 0,0 20,0 14,3 22,5

3 50,0 66,7 61,5 58,3 66,7 40,0 50,0 54,3 56,3

4 14,3 0,0 7,7 8,3 13,3 50,0 30,0 28,6 18,3

1. Nie, nie otrzymuję wsparcia, czuję się opuszczony.
2. Wsparcie, które otrzymuję, jest niewielkie, ale czasem czuję, że otoczenie stara się 
mi pomóc.
3. Raczej tak – czuję, że bliscy mnie wspierają.
4. Bardzo – przyjaciele są moją największą podporą.

Otoczenie człowieka stanowią zarówno osoby znajome, najczęściej 
wybierane przez jednostkę lub w inny sposób jej bliskie – na przykład 
połączone więzami krwi, oraz osoby nieznajome bądź dalsi krewni, 
którzy są swoistym tłem wychowawczym dla rozwoju biopsychospo-
łecznego człowieka. Wchodząc w interakcje z innymi ludźmi, człowiek 
kształtuje własny system wartości, ale przede wszystkim własne po-
czucie wartości. To poprzez zaspokajanie potrzeby afiliacji, w której 
skład wchodzi akceptacja społeczna, kształtuje się poczucie własnej 
wartości, mające wpływ na jakość życia jednostki. Aby zbadać poczu-
cie dyskryminacji społecznej badanych, zapytano ich, czy zauważyli 
jakiekolwiek reakcje ze strony otoczenia na fakt posiadania urządzeń 
wspomagających słyszenie, oraz poproszono o określenie jakie. 
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Analizując odpowiedzi badanych, dokonano podziału responden-
tów na trzy grupy:

 1. osoby, które nie zwracają uwagi na reakcje otoczenia, jest im 
obojętne, co otoczenie o nich sądzi, w jaki sposób reaguje, nie 
deklarujące ani pozytywnych, ani negatywnych doświadczeń; 

 2. osoby, które doświadczyły wielu negatywnych reakcji ze strony 
otoczenia;

 3. osoby, które zauważają reakcje ze strony otoczenia, ale są to re-
akcje w większości przypadków pozytywne.

Badani, którzy doświadczają reakcji ze strony otoczenia, dodawali, 
iż starają się nie pamiętać nieprzyjemnych incydentów społecznych. 
Wierzą, iż takie zdarzenia nie dotyczą tylko osób niesłyszących, lecz 
każdej odmienności, która jest widoczna – budzi reakcje otoczenia. Re-
akcje społeczne są związane ze strachem, brakiem świadomości oraz 
panującym przekonaniem, iż osoby niesłyszące są słabe, nieradzące 
sobie, często głupsze od słyszących. Wśród negatywnych doświadczeń 
wyróżniono reakcje słowne oraz czyny. Często respondenci cytowa-
li wypowiedzi typu: „Ludzie myślą, że jestem głupi – a ja tylko słabo 
słyszę”. Badani relacjonowali: „Ludzie pochylają się nade mną, udają 
troskę, a jak przychodzi co do czego poniżają i plują w twarz. Cza-
sem wystarczy jedno głupie spojrzenie, czasem komentarz, a czasem 
zachowanie” – Piotr C., 22 lata; „Widzę te złośliwe spojrzenia, takie 
wywyższanie się, pokazywanie: ja tu rządzę – ty jesteś głuchoniemy 
– bzdura – ja mówię, jestem wykształcona, znam języki obce” – Maria 
D., 36 lat; „Najbardziej drażnią mnie te ciekawskie sąsiadki – miny, wy-
miany spojrzeń (...). Jak któraś nie wytrzymuje, to pyta: a co to za urzą-
dzenia, jak słychać? Ale proszę mi wierzyć, nie ma to nic wspólnego 
z pytaniem o jakość słyszenia zadanym przez terapeutę” – Katarzyna 
L., 28 lat; „Dziwią się, patrzą i robią głupie miny (…), często słyszę te 
złośliwe docinki, dowcipy” – Kamil W., 26 lat; „Nieraz słyszałem: ten 
głuchy, przygłuch, niemota i inne równie wymyślne epitety. Czasem 
wiedzą, jak zranić. Mówią na tyle cicho, żebym nie słyszał, a jednak na 
tyle wyraźnie, że wiem, iż to o mnie. Dopóki nie wiedzieli, że jestem 
głuchy, było wszystko ok, ale potem – zaskoczenie, cisza, dystans – jak-
bym mógł zarazić”. Kamil W., 26 lat .
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W trzech przypadkach ujawniono, iż niedosłuch był (przypuszczal-
nie) powodem utraty pracy zawodowej, choć oficjalnie zwolnienie było 
spowodowane redukcją etatów. Osoby protezowane nie zgłaszały in-
nych problemów związanych z otrzymaniem lub utrzymaniem posady. 

Tabela 24. Zestawienie wyników badań dotyczących reakcji społecznych
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[%] w grupie [%] w grupie [%]

Pozytywne 25,0 45,7 35,2

Negatywne 52,8 17,1 35,2

Brak 22,2 37,1 29,6

Reakcje pozytywne były połączone z ogromnym wsparciem udzie-
lanym osobom badanym. Niejednokrotnie pojawiały się wypowiedzi, 
iż otoczenie, dowiedziawszy się o niedosłuchu, zadawało pytania, lu-
dzie prosili o wyjaśnienie zasad działania urządzeń, byli zafascynowa-
ni wyglądem i możliwościami technicznymi. Osoby badane deklarowa-
ły, iż niejednokrotnie spotkały się z szacunkiem i podziwem. Często 
również pojawiały się wypowiedzi, iż otoczenie zawsze traktowało ba-
danych jako równych, nie tworząc barier i podziałów. Niestety dotyczy 
to praktycznie wyłącznie grupy osób implantowanych. 

Statystycznie zestawiając dane dotyczące reakcji ze strony otocze-
nia, można stwierdzić, iż istnieje równowaga pomiędzy społecznymi 
zachowaniami negatywnymi, takimi jak złośliwe spojrzenia, uwagi, 
dowcipy, aluzje, a także deklarowane akty agresji przemocy słownej, 
jak również fizycznej, a społecznymi reakcjami pozytywnymi w sto-
sunku do niesłyszących, do których należą: wsparcie, zaciekawienie, 
chęć poznania i pomocy. 

Z uzyskanych danych wynika również, iż osoby aparatowane znacz-
nie częściej spotykają się z reakcjami negatywnymi niż osoby im-
plantowane. Spowodowane może być to negatywnym nastawieniem 
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społecznym do samych sprzętów słuchowych, mających dłuższą tra-
dycję w protezowaniu, niejednokrotnie wywołujących złe skojarzenia, 
naznaczone piętnem sprzętów słabych, brzydkich, których używanie 
bywa wręcz czymś wstydliwym. 

Uzupełniając badania dotyczące zachowań społecznych, poproszo-
no respondentów o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń:

 1. Gdybym nie musiał(a) korzystać z protezy słuchowej, czuł(a)
bym większą akceptację ze strony otoczenia.

 2. Gdybym nie musiał(a) korzystać z protezy słuchowej, czuł(a)
bym się bardziej potrzebny.

Pierwsze ze stwierdzeń odnosi się do poczucia akceptacji i rów-
nocześnie wskazuje na poziom dyskryminacji społecznej osób słabo-
słyszących, drugie natomiast odnosi się do wpływu społecznych za-
chowań na samopoczucie i emocje jednostki, a także wskazuje na 
budowanie własnego poczucia wartości. 

Z badań ogółem wynika, iż 76% osób sądzi, że noszenie protezy 
słuchowej wpływa znacząco na poczucie alienacji. Uznały one, iż gdy-
by nie musiały nosić protez, czułyby się bardziej akceptowane przez 
społeczeństwo. Nieco mniejsze natężenie negatywnych odczuć zwią-
zanych z noszeniem protez słuchowych odnotowano w sferze związa-
nej z postrzeganiem własnej użyteczności społecznej – poczucia przy-
datności. Co druga osoba badana stwierdziła, iż czułaby się bardziej 
potrzebna, gdyby nie musiała nosić sprzętów poprawiających percep-
cję dźwięków. 

Analizując sferę związaną z poczuciem akceptacji i użyteczności 
społecznej w grupie oraz podgrupach osób implantowanych, zauważa 
się wzmożone w stosunku do ogółu poczucie braku akceptacji społecz-
nej związanej z noszeniem sprzętów słuchowych. Średnio 80% osób 
w grupie twierdzi, iż gdyby nie nosiło protez słuchowych, czułoby się 
bardziej akceptowanymi. W podgrupie implantowanych interlingwal-
nych wskaźnik poczucia braku akceptacji społecznej sięga nawet 90%. 
Poczucie użyteczności własnej nie odbiega w grupie i podgrupach od 
ogółu, jest wysoki, sięga około 55% – co wskazuje, iż co druga oso-
ba stwierdza, że gdyby nie musiała nosić urządzeń wspomagających 
słyszenie, czułaby się bardziej potrzebna społecznie. Z powyższych 
stwierdzeń wynika, iż osoby implantowane mimo dużo rzadszego 
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spotykania się z negatywnymi reakcjami otoczenia na niedosłuch mają 
poczucie mniejszej akceptacji społecznej.

Funkcjonowanie społeczne badanych dookreślono poprzez wska-
zanie sytuacji, które sprawiają największe problemy, są najbardziej 
dokuczliwe dla respondentów. Otrzymano 96 odpowiedzi ogółem, 
sklasyfikowanych w pięć kategorii:

 1. kłopoty w pracy,
 2. złe samopoczucie związane z niedosłuchem spowodowane 

wstydem przed otoczeniem,
 3. nacisk ze strony znajomych i/lub bliskich,
 4. strach przed pogorszeniem słuchu i możliwości wykonywania 

dotychczasowych zajęć,
 5. strach przed wyłączeniem z życia społecznego.

Z analizy danych jednoznacznie wynika, iż złe samopoczucie zwią-
zane z niedosłuchem, spowodowane wstydem przed otoczeniem, 
jest najbardziej doskwierające w sferze społecznej. Taka tendencja 
utrzymuje się zarówno ogółem, jak i w grupach. Dokonując analizy na 
poziomie podgrup, na uwagę zasługują osoby implantowane postlin-
gwalnie. Największym problemem jest dla nich strach przez wyłącze-
niem z życia społecznego. Po prześledzeniu odpowiedzi na poziomie 
podgrup, grup i ogółu, ustala się ścisłą czołówkę problemów w sferze 
społecznej zgłaszanych przez respondentów:

 1. złe samopoczucie związane z niedosłuchem spowodowane 
wstydem przed otoczeniem,

 2. strach przed pogorszeniem słuchu i możliwości wykonywania 
dotychczasowych zajęć,

 3. strach przed wyłączeniem z życia społecznego.

Dokonując hierarchizacji problemów ogółem, uznano, iż najwięcej 
z nich leży po stronie użytkownika, następnie po stronie protez słu-
chowych, a na końcu po stronie otoczenia.

Na poziomie podgrup wyjątek od ogółu stanowią osoby aparatowa-
ne – prelingwalni, wśród których najwięcej osób jako główny problem 
wskazuje brak akceptacji społecznej, oraz aparatowani postlingwal-
ni, których wskazania są niejednoznaczne, z tendencją do wskazania 
technicznej strony działania protez jako problemu głównego w funk-
cjonowaniu społecznym.
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Społeczeństwo, w którym żyje człowiek, ma znaczący wpływ na 
funkcjonowanie jednostki, kształtowanie osobowości, systemu warto-
ści – jest jej swoistym twórcą. Największy jednak wpływ na postrzega-
nie świata i siebie ma najbliższe otoczenie – rodzina. Badań w sferze 
relacji rodzinnych dokonano w dwóch aspektach – zaspokojenia po-
trzeb badanych oraz zaspokajania potrzeb przez jednostkę w kontek-
ście funkcjonowania rodziny. 

Z relacji badanych wynika, iż rodzina powinna wspierać, akcepto-
wać i dopingować, tworzyć jak najlepsze warunki rozwoju poprzez 
szacunek, miłość. Badani nie oczekują współczucia, wyręczania, nad-
opiekuńczości. Chcą równego traktowania, swobody działania oraz za-
ufania. Jak jednak wynika z analizy badań, nie zawsze oczekiwania te 
są spełnione.

Postanowiono zatem zapytać respondentów, w jaki sposób naj-
bliższe otoczenie – rodzina reaguje na fakt konieczności korzystania 
z protez słuchowych. 

Uzyskano odpowiedzi, które pogrupowano w następujące kate- 
gorie:

 1. Czuję, że nie mogą zaakceptować posiadania przeze mnie protezy, 
stawiają zbyt wysokie wymagania i mają zbyt duże oczekiwania.

 2. Z trudem przyzwyczaili się i pogodzili z moim niedosłuchem, 
woleliby, żebym nie musiał(a) nosić protezy.

 3. Ogromnie się cieszą, wspierają i uważają, że to duże szczęście, iż 
można mi pomóc poprzez protezę.

Z analizy danych wynika, iż poczucie akceptacji w rodzinie respon-
dentów jest duże. Ogółem przeszło 73% osób deklaruje, iż rodzina, 
najbliżsi zawsze wspierają, cieszą się, iż istnieją sprzęty, którymi moż-
na pomóc niesłyszącym.

Analizując wyniki badań w grupach, można wnioskować, iż większą 
akceptację ze strony rodziny deklarują osoby implantowane. W pod-
grupie implantowanych – interlingwalni 100% badanych zadeklaro-
wało pełną akceptację protez słuchowych, a w podgrupie prelingwal-
nych odsetek sięgał blisko 94%. W grupie aparatowanych natomiast, 
obok osób deklarujących pełną akceptację (ok. 60 %), pojawiło się wie-
le odpowiedzi sugerujących, iż rodziny z trudem zaakceptowały fakt 
konieczności korzystania z protez słuchowych. W dwóch podgrupach 
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– aparatowanych – postlingwalnych oraz implantowanych – postlin-
gwalnych pojawiły się odpowiedzi wskazujące na zbyt duże oczeki-
wania w stosunku do osób niesłyszących oraz sprzętów, a także brak 
akceptacji i pogodzenia się z zaistniałym niedosłuchem.

Tabela 25. Zestawienie wyników badań dotyczących reakcji najbliższych na 
niedosłuch i protezy słuchowe
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1 0,0 0,0 7,7 2,8 0,0 0,0 10,0 2,9 2,8

2 50,0 55,6 15,4 38,9 6,7 0,0 20,0 8,6 23,9

3 50,0 44,4 76,9 58,3 93,3 100,0 70,0 88,6 73,2

Postanowiono również sprawdzić, jakie są relacje rodzinne osób 
badanych w ich ocenie oraz czy poczucie wsparcia i akceptacji samego 
niedosłuchu i protez jest równoznaczne z dobrymi relacjami panują-
cymi w rodzinie. 

Tabela 26. Zestawienie wyników badań dotyczących relacji rodzinnych
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1 7,1 11,1 7,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

2 50,0 66,7 84,6 66,7 20,0 0,0 40,0 20,0 43,7

3 28,6 22,2 7,7 19,4 46,7 50,0 30,0 42,9 31,0
4 14,3 0,0 0,0 5,6 33,3 50,0 30,0 37,1 21,1
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Moje relacje rodzinne:
1. Są złe – nie czuję się potrzebna/y i kochany.
2. Są średnio dobre – czasami mam poczucie, że rodzina mnie nie rozumnie, odrzuca.
3. Są dobre, choć bywa, że czuję się niekochany/a, niezrozumiany czy odrzucany/a.
4. Są bardzo dobre – nigdy nie byłem traktowany inaczej niż pozostali członkowie 
rodziny, czuję się kochany i potrzebny.

Dokonując analizy relacji rodzinnych ogółem, można stwierdzić, iż 
istnieje tendencja do pozytywnych zachowań – relacji rodzinnych – do-
brych i bardzo dobrych – łącznie 52%, jednakże najwięcej responden-
tów wskazało, iż ich relacje rodzinne są średnio dobre, zaznaczając, że 
mają poczucie niezrozumienia, odrzucenia czy braku akceptacji. Ten-
dencja ta jest bardziej uwidoczniona w grupie osób aparatowanych, 
a w podgrupach interlingwalnych i postlingwalnych nie pojawiają się 
oceny relacji rodzinnych jako bardzo dobrych, w pełni akceptujących. 
W każdej z podgrup pojawiają się natomiast oceny wskazujące na złe 
relacje rodzinne, brak zaspokojenia potrzeb miłości i przynależności 
badanych osób. 

Wśród osób implantowanych wyniki badań ogółem wskazują na 
dobre (najwięcej wskazań) i bardzo dobre relacje rodzinne. Najlepiej 
relacje rodzinne zostały ocenione przez osoby implantowane – pod-
grupa interlingwalni. W żadnej z podgrup nie pojawiły się odpowiedzi 
wskazujące na złe relacje rodzinne (tab. 26).

Zestawiając powyższe dane z wynikami dotyczącymi wsparcia i ak-
ceptacji rodzinnej, można zauważyć utrzymującą się gorszą tendencję 
w ocenach relacji u osób aparatowanych. żadna z podgrup nie jest jed-
nak szczególnie wyróżniona.

Analizując relacje rodzinne, można stwierdzić, iż istnieje tenden-
cja do pozytywnych zachowań – relacji rodzinnych – dobrych i bardzo 
dobrych – łącznie 52%, jednakże najwięcej respondentów wskazało, 
iż ich relacje rodzinne są średnio dobre, zaznaczając, iż mają poczu-
cie niezrozumienia, odrzucenia czy braku akceptacji. Tendencja ta  
jest bardziej uwidoczniona w grupie osób aparatowanych, a w podgru-
pach interlingwalnych i postlingwalnych nie pojawiają się oceny rela-
cji rodzinnych jako bardzo dobrych, w pełni akceptujących. W każdej 
z podgrup pojawiają się natomiast oceny wskazujące na złe relacje ro-
dzinne, brak zaspokojenia potrzeb miłości i przynależności badanych 
osób. 
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Wśród osób implantowanych wyniki badań ogółem wskazują na 
dobre (najwięcej wskazań) i bardzo dobre relacje rodzinne. Najlepiej 
relacje rodzinne zostały ocenione przez osoby implantowane – pod-
grupa interlingwalni. W żadnej z podgrup nie pojawiły się odpowiedzi 
wskazujące na złe relacje rodzinne.

Zestawiając powyższe dane z wynikami dotyczącymi wsparcia i ak-
ceptacji rodzinnej, można zauważyć utrzymującą się gorszą tendencję 
w ocenach relacji u osób aparatowanych. 

Zestawiono również wyniki badań nad hipotetyczną sytuacją za-
kładającą, iż respondenci nie muszą korzystać z protez słuchowych. 
Poproszono o ustosunkowanie się do wypowiedzi: 

„Gdybym nie musiał(a) korzystać z protezy słuchowej, miał(a)bym 
lepsze relacje rodzinne/partnerskie”.

Uzyskane dane wskazują, że co druga badana osoba ma poczucie, 
iż przymus korzystania ze sprzętów słuchowych wpływa na jej rela-
cje rodzinne. Gdyby normalnie słyszała, relacje byłyby lepsze. Analiza 
w grupach i podgrupach pokazuje jednak, iż powyższa tendencja wy-
raźniej jest zarysowana w grupie osób aparatowanych. Odstępstwa od 
wyników ogółem są w grupach i podgrupach niewielkie.

Prowadzone badania pozwoliły również ustalić, iż protezowanie 
nie wpływa na potencjalny wkład własny niesłyszących w budowanie 
i funkcjonowanie rodzin. Około 70% respondentów stwierdza, że pro-
teza słuchu nie powoduje gorszej jakości troski o najbliższych. Jej brak 
nie wpłynąłby na zmianę stosunku respondentów do poczucia odpo-
wiedzialności, troski. 

Analizując wyniki badań w grupach i podgrupach badawczych, 
można zaobserwować tendencję do umniejszania własnego wkładu 
w funkcjonowanie rodziny wśród osób aparatowanych i implanto-
wanych prelingwalnych. Co druga osoba z tych podgrup zgadza się ze 
stwierdzeniem, iż bez protez słuchowych, normalnie słysząc, mogła-
by lepiej – bardziej dbać o swoje rodziny. Fakt ten można tłumaczyć 
w dwojaki sposób:
 – osoby z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu nie zaznały nigdy 

słyszenia bez protez słuchowych, uznają więc świat dźwięków 
za lepszy, dający większe możliwości, jednocześnie nie mogą sa-
modzielnie zweryfikować tej tezy;
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 – osoby z uszkodzeniem słuchu prelingwalnym gorzej funkcjonu-
ją społecznie i mają niższą samoocenę.

Pozostałe podgrupy (z odsetkiem bliskim 80–90% odpowiedzi) nie 
zgadzają się z tezą, iż bez konieczności korzystania ze sprzętów po-
prawiających percepcję słuchową lepiej dbałyby o swoje rodziny. Nie 
uzależniają bowiem swojego postępowania wobec bliskich od słysze-
nia bądź jego braku.

Podsumowując powyższe rozważania, można zauważyć, iż nadal 
istnieje wiele problemów, z którymi zmagają się osoby z uszkodzonym 
narządem słuchu. Problemy te są warunkowane posiadanym sprzę-
tem protetycznym i czasem powstania uszkodzenia słuchu. Niekiedy 
udzielane odpowiedzi wydają się niespójne (np. poczucie atrakcyj-
ności), niekiedy dowiadujemy się prawdy, zgłębiając tematykę, jed-
nak analizując powyższe dane, widzimy, że sytuacja osób z niepełno-
sprawnością słuchową nie napawa zbytnim optymizmem. To rezultat 
wielu błędów terapeutycznych, programów, które nie przygotowują 
dzieci z uszkodzonym słuchem do życia w społeczeństwie, ale to także 
błędy wychowania i nauczania w domach i szkołach, generujące brak 
zrozumienia i empatii wśród słyszącej części populacji. Nie należy szu-
kać winnych, lecz jak najszybciej wprowadzić działania (profilaktycz-
ne, uświadamiające, naprawcze), które usprawnią funkcjonowanie  
społeczne. 

Próba odpowiedzi na pytania badawcze24

Jakie jest poczucie jakości życia osób badanych w kontekście 
życia zawodowego, poziomu aktywności, samodzielności oceny 
własnych osiągnięć?

Są osobami niezależnymi, samodzielnymi, niewymagającymi po-
mocy z zewnątrz lub korzystającymi z pomocy sporadycznie. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom protetyki słuchu deklarują, iż możliwe 
jest podejmowanie przez nich aktywności, nowych wyzwań, choć 
czują pewne ograniczenia wynikające z dysfunkcji narządu słuchu. Są 

24 Pytania na potrzeby niniejszej pracy zostały zbudowane wielowątkowo, co mo-
że być postrzegane jako błąd metodologiczny, jest to jednak zabieg celowy, służący 
zredukowaniu ilości tekstu bez uszczerbku na jego jakości.
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zadowoleni z własnych osiągnięć, choć wiedzą, iż gdyby nie musieli 
korzystać ze sprzętów poprawiających percepcję dźwięków, mogliby 
szybciej i lepiej realizować swoje plany, działania i mieliby również 
większą chęć życia. Ustalono, iż osoby badane są aktywne zawodo-
wo – pracują lub kontynuują nauką w szkołach wyższych. Posiadają 
w większości wykształcenie wyższe, a praca zawodowa stanowi dla 
nich bardzo ważny element życia. Określają siebie jako niezależnych 
zawodowo i finansowo, zdolnych utrzymywać własne rodziny (doty-
czy osób pracujących). Niestety żyją jednak w przeświadczeniu, iż nie-
dosłuch nie pozwala im osiągnąć pełnej satysfakcji. Większość osób 
uznała, iż gdyby nie konieczność noszenia protezy słuchowej, mogła-
by wybrać bardziej satysfakcjonującą drogę zawodową, poszczycić się 
również lepszą pracą, byłaby bardziej doceniana w pracy oraz zajmo-
wałaby bardziej odpowiedzialne stanowiska. Badani dostrzegają rów-
nież zależność pomiędzy byciem niedosłyszącym a otrzymywaniem 
wynagrodzenia. Uznali, iż będąc w pełni sprawnymi osobami, otrzy-
mywaliby wyższe wynagrodzenia. 

Czy badani darzą zaufaniem urządzenia wspomagające słysze-
nie oraz czy owe urządzenia pozwalają osobom niesłyszącym na 
pełne uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym?

Respondenci są osobami, które cechuje duże zaufanie do swoich 
protez słuchowych. Używając aparatów słuchowych i/lub implantów 
ślimakowych, czują się zazwyczaj pewnie i bezpiecznie, a ewentualne 
zgłaszane problemy powodujące zaburzenia w sferze bezpieczeństwa 
wynikają ze strony technicznej działalności protez (awarie, nagłe wy-
łączenia protez słuchowych, czynniki zewnętrzne powodujące dys-
komfort w odbiorze dźwięków, takie jak niedostateczne oświetlenie 
itp.). Jednoznacznie można stwierdzić, iż same urządzenia pozwalają 
na pełny udział w życiu społeczno-zawodowym, jednakże ocena jako-
ści życia zawodowo-społecznego jest podyktowana zarówno czasem 
utraty słuchu, jak i rodzajem urządzenia wspomagającego słyszenie.

Jak respondenci postrzegają siebie? 
Badani przyznają, iż miewają trudne chwile, a ich poczucie pew-

ności siebie jest średnie z tendencją do małego. Swój niedosłuch ak-
ceptują, deklarują pogodzenie się z własną słabością, choć nadal mają 
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nadzieję na wynalezienie sposobu, który przywróci im możliwość peł-
nego, naturalnego słyszenia. Mając możliwość korzystania z protez 
słuchowych, codziennie nosząc aparaty słuchowe i implanty ślima-
kowe, czują ulgę i nadzieję. Deklarują, iż bez protez słuchowych nie 
mogliby funkcjonować, zawdzięczają im normalne życie. Część bada-
nych wykazuje pełną akceptację protez słuchowych, część zastrzega, 
iż mimo wielkiej poprawy w słyszeniu i funkcjonowaniu wolałaby jej 
nie nosić. Pomimo to większość respondentów próbowała ukryć fakt 
korzystania z aparatu lub implantu przed otoczeniem poprzez zapusz-
czanie włosów, noszenie ozdób. Choć w samoocenie ich wygląd nie bu-
dzi większych zastrzeżeń, nie korzystając z aparatów słuchowych i im-
plantów ślimakowych zdecydowanie czuliby się bardziej atrakcyjni. 

Jak respondenci oceniają poziom wsparcia, relacji rodzinnych 
i koleżeńskich, stosunków społecznych?

Analiza wyników badań ujawniła dość niepokojące informacje na 
temat relacji społecznych osób niesłyszących. Pozwoliła również na 
wyjaśnienie kwestii związanych z przyznaniem się do dysfunkcji na-
rządu słuchu przed otoczeniem, poruszonych w ocenie poziomu sa-
moakceptacji .

Osoby niesłyszące dobrze oceniają sfery związane z poczuciem ja-
kości życia, na które wpływ mają one same, negatywnie zaś te, które są 
zależne od nieznajomych, osób trzecich – i wchodzenie z nimi w inte-
rakcje społeczne. Pokazane zostały trzy sytuacje społeczne, w których 
respondenci dokonywali oceny: funkcjonowanie wśród znajomych, 
kolegów, funkcjonowanie wśród osób nieznajomych, funkcjonowanie 
w rodzinie . 

Badani relacjonowali, iż mają wielu przyjaciół i znajomych, a na-
wiązywanie przyjaźni nie sprawia im problemu. Jeśli stworzona zo-
stanie odpowiednia sytuacja, sami podejmują działania mające na celu 
nawiązanie nowych znajomości. W ich świadomości istnieje jednak 
przeświadczenie, iż nie korzystając z protez słuchowych, mieliby wię-
cej znajomych i kolegów. Badani dostrzegają również próby pomocy 
i wspierania ich przez znajomych, jednocześnie zaznaczając, iż są waż-
nym elementem w ich życiu. 

Inaczej wyniki badań przedstawiają się w relacjach z osobami nie-
znajomymi. Badani zgłosili występowanie zachowań negatywnych ze 
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strony otoczenia spowodowane reakcją na ubytek słuchu. W relacjach 
respondentów wyczuwalny był lęk i wstyd przed otoczeniem i przy-
znaniem się do niedosłuchu. Zgłaszane były próby deprecjonowania 
głuchych przez słyszących, a w krańcowych przypadkach nawet akty 
przemocy fizycznej i słownej wobec niesłyszących. Z dużą przewagą 
głosów badani uznali, iż czuliby większą akceptację społeczną, nie ko-
rzystając z protez słuchowych. Nieco mniej osób przyznało, iż nie mu-
sząc nosić aparatów słuchowych czy implantów ślimakowych, czułoby 
się bardziej potrzebnymi, użytecznymi społecznie.

Relacje rodzinne osoby badane oceniają jako umiarkowanie dobre –  
czują się czasami niezrozumiane i niekochane, choć jednocześnie de-
klarują pełną akceptację niedosłuchu przez najbliższych. Bliscy wspie-
rają badanych w noszeniu protez słuchowych i cieszą się z faktu, iż ist-
nieją urządzenia umożliwiające poprawę jakości odbioru dźwięków. 
Co drugi ankietowany uważa, iż gdyby nie musiał korzystać z protez 
słuchowych, jego relacje rodzinne byłyby znacznie lepsze. Jednocze-
śnie niewielu respondentów sądzi, iż niedosłuch ma wpływ na popeł-
nienie jakichkolwiek zaniedbań w kwestii opieki nad własną rodziną. 

Ocena poczucia jakości życia w domenie środowiskowo-społecznej 
została dostosowana do typu relacji. Interakcje ze znajomymi, kolega-
mi oraz rodziną zostały ocenione pozytywnie, z niewielkimi zastrze-
żeniami. Sfera związana z reakcją otoczenia na niedosłuch została 
oceniona skrajnie negatywnie, mimo wielu zgłaszanych również po-
zytywnych reakcji otoczenia. Niedopuszczalne jest bowiem wyśmie-
wanie, upodlanie i deprecjonowanie którejkolwiek ze stron. Wyzwiska 
czy poniżenia nie powinny pojawiać się w jakichkolwiek relacjach – 
nie tylko pomiędzy niesłyszącymi a słyszącymi. Badania pokazują, jak 
bardzo nasze społeczeństwo jest podzielone, nietolerancyjne i wyko-
rzystujące słabość innych współobywateli.

Czy osoby z uszkodzonym nadrządem słuchu otrzymują wy-
starczającą pomoc i wsparcie informacyjno-instrumentalne?

Oceniając dostęp osób badanych do informacji i możliwości lecze-
nia, stwierdzić należy, iż wśród deklarowanych, specjaliści stanowili 
główne i rzetelne źródło informacji. Badani otrzymywali dostateczną 
ilość danych dotyczących możliwości protezowania, porad oraz opie-
ki. Badania pokazały również, iż osoby protezowane są obejmowane 



290 Anna Czyż

opieką po protezowaniu, ale jest to głównie opieka protetyków słuchu –  
audiologów. Uczestnictwo w terapii jest nieobowiązkowe, wiele osób 
z niego nie korzysta, nie uczęszczając również na kontrole techniczne 
protez słuchowych oraz badania słuchu. 

Podsumowując poczucie jakości życia w domenie socjalnej, moż-
na stwierdzić, iż mimo odczuwalnych przez respondentów ograniczeń 
spowodowanych uszkodzeniem słuchu jest zachowana pozytywna 
tendencja w ocenie poszczególnych sfer. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy 
satysfakcji z pracy zawodowej, która (jak deklarują respondenci) sta-
nowi niezmiernie ważny element życia dla samooceny i samorealiza-
cji, nie będąc jednocześnie wartością samą w sobie.

Czy niedosłuch wpływa na życie kulturalne osób protezowa-
nych? 

Jakość życia kulturalnego została sprowadzona do uczestnictwa 
głównie w kameralnych spotkaniach w gronie najbliższych znajomych 
oraz sporadycznych wyjść na imprezy kulturalno- rozrywkowe (do 
kin, teatrów). Nieco mniej pojawiło się relacji pokazujących bogate ży-
cie kulturalne, uczestnictwo w wielu imprezach. Można zatem sądzić, 
iż niedosłuch nie powoduje wykluczenia z życia kulturalnego, umożli-
wia uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich, imprezach kulturalno- 
-rozrywkowych. Jednocześnie większość respondentów sądzi, iż nie 
korzystając z protez słuchowych, mieliby bogatsze życie kulturalne 
oraz mogliby spełniać swoje marzenia – robić rzeczy, które nie są teraz 
dla nich dostępne.

Które urządzenie wspomagające słyszenie gwarantuje lepsze 
funkcjonowanie psychospołeczne?

Analizy wyników badań dokonano w dwóch grupach badawczych –  
osób zaopatrzonych w tradycyjne aparaty słuchowe dużej mocy oraz 
osób protezowanych za pomocą systemu implantu ślimakowego. 
W grupie implantowanych wszyscy respondenci mieli możliwość wy-
próbowania działania aparatów słuchowych, nosili je obowiązkowo 
w celu stymulacji drogi słuchowej przed zmianą środka wspomaga-
jącego słyszenie (zabiegiem implantacji). Pozwoliło to na ustalenie 
wpływu zastosowanego rozwiązania protetycznego na poczucie jako-
ści życia, analizowanego w czterech domenach. 
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Analiza wyników badań dostarczyła informacji, iż satysfakcja 
słuchowa zależy od zastosowanego rozwiązania protetycznego,  
a w szczególności od precyzji jego dopasowania. Nie jest istotne dla ba-
danych, która z protez została zastosowana, lecz w jaki sposób popra-
wia komfort słyszenia. Odpowiedni – zadowalający poziom percepcji 
słuchowej jest bowiem podstawą do dalszej dyskusji na temat poczu-
cia jakości życia u osób, które cierpią z powodu głębokiego niedosłu-
chu, a chcą funkcjonować w świecie dźwięków jak osoby słyszące. 

Istnieje przekonanie społeczne, iż implant ślimakowy to „pana-
ceum na wszelkie kłopoty”. Badania jednak dowodzą, że stanowi on 
ostateczne rozwiązanie dla osób pragnących żyć w świecie dźwięków, 
u których aparat słuchowy już nie pomaga. Zadowalające rezultaty 
słuchowe są obarczone ryzykiem niepowodzenia operacji lub powi-
kłaniami pozabiegowymi, utratą percepcji dźwięków w wyniku dzia-
łań operacyjnych i zniszczenia resztek komórek słuchowych (mimo 
prowadzenia zabiegów oszczędzających niejednokrotnie nie udaje się 
zachować dotychczasowych możliwości naturalnego odbioru dźwię-
ków) oraz wymagają intensywnej rehabilitacji słuchowej niejedno-
krotnie sprawiającej duży dyskomfort pacjentowi (w przypadku osób 
późno implantowanych, które posiadają już wzorce słuchowe, zmiana 
urządzenia wspomagającego słyszenie bądź jego pierwsze założenie 
u osób postlingwalnie ogłuchłych implikuje występowanie okresu 
przystosowawczego, w którym pacjent przyzwyczaja się do nowego 
brzmienia już znanych sygnałów akustycznych oraz identyfikuje nowo 
pojawiające się w polu słuchowym – dotychczas niesłyszane). 

Wychodząc z założenia, iż aparaty słuchowe oraz implanty ślimako-
we przynoszą osobom badanym równie dużą satysfakcję słuchową (są 
dobrane zgodnie ze wskazaniami oraz dostrojone do indywidualnych 
potrzeb pacjentów), poddano analizie poczucie jakości życia w pozo-
stałych sferach. Ujawniono nieliczne odstępstwa od ogólnego trendu 
w ocenach poszczególnych badanych sfer w domenach na korzyść 
osób implantowanych. Pokazano, w których aspektach zastosowanie 
systemu implantu ślimakowego miało wpływ na ocenę, a w których 
pozostało bez znaczenia dla poczucia jakości życia. 

W sferze psychologiczno-społecznej pojawia się zróżnicowanie 
ocen w stosunku do grup badawczych. Daje się zauważyć większe 
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poczucie bezpieczeństwa u osób implantowanych niż aparatowanych. 
Wyższe jest również poczucie pewności siebie u implantowanych. 
Osoby implantowane deklarują także nieznacznie większą samodziel-
ność w stosunku do aparatowanych, dodając, iż dzięki implantowaniu 
mają większą kontrolą nad własnym życiem oraz są bardziej niezależ-
ne. Twierdzą w większości, iż implanty pozwoliły na podjęcie nowych 
aktywności, wyzwań – zmieniły ich życie, choć w dalszym ciągu czują 
ograniczenia. W grupie implantowanych jest również widoczny nieco 
wyższy poziom samoakceptacji i samooceny. 

W niewielu przypadkach grupa aparatowanych lepiej oceniła funk-
cjonowanie niż grupa implantowanych. Była to ocena wpływu protez 
słuchowych na podejmowanie aktywności własnej – osoby z grupy 
aparatowanych nieco mniej krytycznie ustosunkowały się do możliwo-
ści jej podejmowania. Deklarowały, iż sprzęty słuchowe zazwyczaj po-
zwalają na podejmowanie działań, realizację zadań, pasji oraz nowych 
wyzwań, podczas gdy użytkownicy systemów implantów ślimakowych 
odczuwali nieco większe ograniczenia wynikające z niedosłuchu. 

W ocenie trzech sfer grupy wykazały jednorodność – w sferze osią-
gnięć własnych, które oceniły jako w pełni zadowalające, w ocenie wy-
glądu, niebudzącego zastrzeżeń, oraz noszenia protez, które przyno-
szą zarówno ulgę i nadzieję, jak i lęk, strach.

Badania pokazują, iż grupy badanych nie czują dyskomfortu spowo-
dowanego brakiem przyjaciół oraz niedostatecznym wsparciem z ich 
strony. Stosunki koleżeńskie są dobre i przypuszcza się, iż fakt samo-
dzielnego doboru towarzystwa powoduje najmniej problemów czy na-
pięć. Jednocześnie zarówno aparatowani, jak i implantowani uznają, iż 
mieliby więcej znajomych i przyjaciół, gdyby byli osobami słyszącymi. 
Różnice w ocenach na poziomie grup badawczych pojawiają się w po-
strzeganiu społeczno-środowiskowym. Osoby z grupy aparatowanych 
zgłaszają stanowczo więcej doznawanych i obserwowanych negatyw-
nych reakcji ze strony otoczenia niż implantowani. W obydwu grupach 
jest ukazane poczucie braku akceptacji społecznej, wstydu, a nawet 
lęku przed przyznaniem się do niedosłuchu. 

Oceniając jakość życia społecznego, można stwierdzić, iż zarów-
no osoby aparatowane, jak i implantowane doznają nieprzyjemnych 
odczuć i działań w kontaktach społeczno-środowiskowych, jednak 
częściej nieprzyjemne reakcje występują w stosunku do osób z grupy 
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aparatowanych. Najbardziej przykre i niepokojące jest postrzeganie 
społeczne niesłyszących – szczególnie aparatowanych. Istnienie me-
dialnego zainteresowania implantami słuchowymi wykreowało ide-
alistyczny obraz tego systemu protezowania. Pozwoliło na powstanie 
nieformalnego podziału na osoby głuche i implantowane, w którym 
głuchy oznacza nadal osobę mniej inteligentną, naznaczoną niemotą, 
ocenianą jako mniej samodzielną i zaradną. Implikacją tego zjawiska 
jest zaniżanie wartości protezowania za pomocą aparatów słucho-
wych. Aparat jest kojarzony ze sprzętem przestarzałym, nieskutecz-
nym, dostępnym każdemu głuchemu. Inne poglądy panują w stosunku 
do implantów ślimakowych. Jako te, o których w mediach mówi się, 
iż przywracają głuchym słyszenie, zasługują na społeczny szacunek, 
uznanie, bez względu na skutki protezowania. Będąc produktem po-
żądanym, często wręcz o charakterze elitarnym, kreują wizerunek 
głuchych – słyszących, którzy już nie muszą się zmagać z przeciwno-
ściami losu i problemami słuchowymi. Takie poglądy głoszone często 
nawet przez samych specjalistów mogą być przyczyną obserwowalnej 
w wynikach badań deprecjacji społecznej osób protezowanych za po-
mocą aparatów słuchowych, co w konsekwencji może niekorzystnie 
wpływać na ich poczucie jakości życia w każdej z opisanych domen.

Ocena wpływu niedosłuchu na funkcjonowanie w rodzinie jest po-
zytywna, nieznacznie lepiej oceniana przez grupę implantowanych. 
Więcej osób z tej grupy stwierdza, iż otrzymują duże wsparcie w no-
szeniu protez słuchowych, rodzina cieszy się z możliwości otrzymania 
sprzętów technicznych wspomagających słuch. W grupie aparatowa-
nych akceptacja niedosłuchu przez rodziny jest mniejsza i jak deklaru-
ją respondenci, pojawia się z biegiem czasu, przechodząc w przyzwy-
czajenie do niedosłuchu. W relacjach rodzinnych aparatowani częściej 
niż implantowani doznają uczucia braku zrozumienia i odrzucenia. 
Niewielu z nich deklaruje, iż relacje z najbliższymi są bardzo dobre, 
odczuwają często bowiem, że nie są równoprawnymi, równorzędnymi 
i pełnoprawnymi członkami rodzin. Badani z obu grup nie odczuwają 
wpływu niedosłuchu na własną działalność wobec rodziny. Uważa-
ją, iż ich dysfunkcja nie rzutuje na stopień własnego zaangażowania 
i opiekę nad bliskimi.

Podsumowując wpływ zastosowanej protezy słuchowej na poczu-
cie jakości życia psychologiczno-społecznego, można stwierdzić, iż 
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protezowanie za pomocą implantu ślimakowego z jednej strony ma 
wpływ na poczucie lepszej jakości życia, gdyż jest to forma bardziej 
akceptowana społecznie, z drugiej strony, rozpowszechniane mity na 
temat tego rozwiązania protetycznego powodują zafałszowanie praw-
dziwego obrazu funkcjonowania osób niesłyszących. W relacjach nie-
zależnych od opinii społecznych (rodzinnych i koleżeńskich) zarówno 
osoby aparatowane, jak i implantowane nie odczuwają dyskomfortu 
spowodowanego niedosłuchem i koniecznością korzystania z protez 
słuchowych. 

Zarówno użytkownicy aparatów słuchowych, jak i implantów śli-
makowych mają możliwość podejmowania pracy zawodowej i jest ona 
istotnym elementem w ich życiu. Wyniki badań pokazują świadomość 
badanych dotyczącą ograniczoności powodowanej istnieniem niedo-
słuchu w sferze aktywności zawodowej. Dotyczy ona zarówno różno-
rodności podejmowanych działań, jak i satysfakcji z rezultatów. 

Różnice pomiędzy osobami aparatowanymi i implantowanymi są 
widoczne w ocenie życia kulturalnego; implantowani wykazują nie-
wiele większą chęć uczestnictwa w imprezach rozrywkowych i spo-
tkaniach towarzyskich, jednocześnie twierdząc, iż zabieg implantowa-
nia nieznacznie wpłynął na jakość ich życia kulturalnego.

W domenie socjalnej dostrzega się przewagę w sprawowaniu spe-
cjalistycznej opieki nad grupą implantowaną. Założenie implantu śli-
makowego obliguje jego użytkownika do uczestnictwa w programach 
terapeutycznych i wizytach kontrolnych. Dorosłe osoby aparatowane 
nie są objęte żadnym obowiązkowym programem rehabilitacyjnym, 
a w wizytach kontrolnych uczestniczą sporadycznie, najczęściej pod-
czas awarii sprzętu. 

W domenie socjalnej nie odczuwa się większego znaczenia w za-
stosowaniu poszczególnych urządzeń wspomagających słyszenie dla 
poczucia jakości życia. Jedyną przewagą posiadania implantu ślimako-
wego nad aparatem słuchowym jest możliwość wzięcia udziału w te-
rapii po zaopatrzeniu w protezę słuchową. 

Ogólna ocena wpływu zastosowanych środków wspomagających 
słyszenie w opinii ich użytkowników pozwala stwierdzić, iż mimo po-
dobnej satysfakcji z odbioru dźwięków w grupie aparatowanych i im-
plantowanych, badani zaopatrzeni w system implantu ślimakowego 
mają poczucie nieco lepszej jakości życia – większe poczucie zado-
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wolenia w domenach psychologiczno-duchowej oraz środowiskowo- 
-społecznej niż osoby zaopatrzone w klasyczne aparaty słuchowe. 
W ocenie poczucia jakości życia w domenie somatycznej i socjalnej 
zastosowanie poszczególnych urządzeń wspomagających percepcję 
słuchową nie ma większego znaczenia.

Osoby zmieniające protezę słuchową deklarowały, iż zastosowanie 
innego rozwiązania wpłynęło na zmianą w ich poczuciu jakości życia 
w każdej domenie. Były to w większości przypadków zmiany pozytyw-
ne. Osoby implantowane przyznały, iż dzięki temu rozwiązaniu zyska-
ły poza lepszą percepcją słuchową wyższe poczucie bezpieczeństwa, 
większą pewność siebie, samodzielność, możliwość podejmowania 
działań – aktywność własną, a także „otworzyły się na ludzi”, zyskały 
nowych znajomych. Zmiana protezy nie wpłynęła na relacje rodzinne 
oraz życie kulturalne. W żadnej sferze zmiana urządzenia protetyczne-
go nie spowodowała pogorszenia jakości funkcjonowania.

Czy czas utraty słuchu wpływa na ocenę funkcjonowania 
psycho społecznego?

Analiza wyników badań w sześciu podgrupach badawczych pozwo-
liła na ustalenie różnic w ocenie poczucia jakości życia osób prelin-
gwalnie, interlingwalnie i postlingwalnie niesłyszących, aparatowa-
nych i/lub implantowanych. Dopiero na poziomie podgrup dostrzec 
można zróżnicowanie spowodowane czasem wystąpienia uszkodze-
nia słuchu. Obserwuje się tu odstępstwa od wyników badań dla osób 
aparatowanych lub implantowanych od niewielkich do bardzo dużych. 
Do najważniejszych obserwowalnych różnic należą:

• dla osób aparatowanych – prelingwalnych:

	 −	 bardzo dobra ocena samopoczucia w protezie słuchowej,
	 −	 duże poczucie bezpieczeństwa,
	 −	 bardzo wysoka ocena osiągnięć własnych,
	 −	 nieco gorsza ocena relacji koleżeńskich (ilość kontaktów) – 

większe odczuwanie wpływu niedosłuchu na ilość kontaktów 
towarzyskich,

	 −	 większe przekonanie o negatywnym wpływie noszenia aparatu 
na stosunek własny do rodziny,
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	 −	 duże obarczanie odpowiedzialnością za jakość życia kulturalne-
go urządzeń słuchowych.

• dla osób aparatowanych – interlingwalnych:
	 −	 średnia akceptacja protez słuchowych,
	 −	 lęk i strach podczas noszenia protez słuchowych,
	 −	 ubogie życie kulturalne,
	 −	 stuprocentowy brak podjęcia działań rewalidacyjnych po prote-

zowaniu .

• dla osób aparatowanych – postlingwalnych:
	 −	 nieznacznie gorsza ocena poziomu samodzielności – koniecz-

ność korzystania ze wsparcia osób trzecich.

• dla osób implantowanych – prelingwalnych:
	 −	 pozytywna, ale nieznacznie gorsza ocena samopoczucia w pro-

tezie słuchowej,
	 −	 duże poczucie bezpieczeństwa,
	 −	 nasilone poczucie braku akceptacji społecznej,
	 −	 lęk i strach podczas noszenia protezy słuchowej,
	 −	 duże obarczanie odpowiedzialnością za jakość życia kulturalne-

go urządzeń słuchowych.

• dla osób implantowanych – interlingwalnych:
	 −	 pozytywna, ale nieco gorsza niż w grupie ocena poziomu samo-

dzielności,
	 −	 bardzo wysoka ocena aktywności własnej,
	 −	 słaba akceptacja niedosłuchu,
	 −	 poczucie dużego wsparcia ze strony znajomych.

• dla osób implantowanych – postlingwalnych są to:
	 −	 nieco niższe – średnie poczucie bezpieczeństwa,
	 −	 gorsza ocena możliwości podejmowania aktywności własnej – 

odczuwalne ograniczenia spowodowane działaniem protez słu-
chowych,

	 −	 bardziej odczuwalny niekorzystny wpływ niedosłuchu na tem-
po i jakość realizacji planów, zadań,
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	 −	 mniejsze poczucie atrakcyjności,
	 −	 strach przed wyłączeniem z życia społecznego,
	 −	 poczucie średnio – dobrych relacji rodzinnych związanych z od-

czuwaniem niezrozumienia i odrzucenia,
	 −	 bardzo duże obarczanie odpowiedzialnością za jakość życia kul-

turalnego urządzeń słuchowych.

Co sprawia największe problemy w funkcjonowaniu psycho-
społecznym osobom protezowanym? 

Pokazane zostały tu odstępstwa wynikające z tendencji – ocen na 
poziomie ogółu, grup i podgrup badawczych. Wyróżniono sfery, w któ-
rych respondenci przejawiali jednomyślność w ocenie negatywnej, co 
pozwoliło na ustalenie hierarchii problemów użytkowników protez 
słuchowych.

Największym problemem negatywnie wpływającym na poczucie 
jakości życia użytkowników protez słuchowych jest odczuwalny brak 
tolerancji i akceptacji społecznej. Negatywne reakcje otoczenia wywie-
rają wpływ na poczucie jakości życia we wszystkich poza somatyczną 
domeną (nie odnosi się do jakości funkcjonowania społecznego, oto-
czenie nie ma wpływu na satysfakcję słuchową badanych). W pozosta-
łych domenach wpływ reakcji społecznych jest widoczny w zaniżonej 
pewności siebie badanych i samoocenie, podejmowaniu aktywności 
własnej, w tym aktywności i satysfakcji zawodowej. 

W grupach badawczych (osób aparatowanych i implantowanych) 
zgłaszane problemy są analogiczne jak w przypadku ogółu, jednak 
zdecydowanie nasilenie tego niekorzystnego zjawiska społecznego 
jest bardziej widoczne wśród użytkowników aparatów słuchowych. 

Na poziomie podgrup trudności są zróżnicowane i poza problema-
mi w relacjach społecznych występującymi na poziomie każdej z nich 
do najważniejszych należą:

• dla osób aparatowanych – prelingwalnych:
	 −	 mniejsza akceptacja protez słuchowych.

• dla osób aparatowanych – interlingwalnych:
	 −	 lęk i strach podczas noszenia protez słuchowych,
	 −	 ubogie życie kulturalne,
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	 −	 stuprocentowy brak podejmowania działań rewalidacyjnych po 
protezowaniu .

• dla osób aparatowanych – postlingwalnych:
	 −	 nieznacznie gorsza ocena poziomu samodzielności – koniecz-

ność korzystania ze wsparcia osób trzecich.

• dla osób implantowanych – prelingwalnych:
	 −	 nasilone poczucie braku akceptacji społecznej,
	 −	 lęk i strach podczas noszenia protezy słuchowej,
	 −	 duże obarczanie odpowiedzialnością urządzeń słuchowych za 

słabą jakość życia kulturalnego. 

• dla osób implantowanych – interlingwalnych:
	 −	 słaba akceptacja niedosłuchu.

• dla osób implantowanych – postlingwalnych:
	 −	 niska ocena możliwości podejmowania i prowadzenia aktywno-

ści własnej,
	 −	 niska ocena poziomu atrakcyjności,
	 −	 strach przed wyłączeniem z życia społecznego
	 −	 poczucie średnio – dobrych relacji rodzinnych związanych z od-

czuwaniem niezrozumienia i odrzucenia,
	 −	 bardzo duże obarczanie odpowiedzialnością urządzeń słucho-

wych za jakość życia kulturalnego. 

Postulaty dla pracy terapeutycznej

W wyniku analizy i interpretacji materiału badawczego wyłoniono 
postulaty dla celów prowadzenia rehabilitacji dorosłych osób z uszko-
dzonym narządem słuchu. 

W celu poprawy poczucia jakości życia wynikającej z funkcjonowa-
nia psychospołecznego zgłasza się następujące postulaty:

 1. Zwrócenie uwagi na proces strojenia urządzeń wspomagają-
cych słyszenie.
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 2. Umożliwienie dorosłym osobom niesłyszącym udziału w bez-
płatnej terapii logopedycznej dla poprawy percepcji słucho-
wej oraz w celu wyeliminowania ewentualnych zniekształceń 
w procesie nadawania komunikatów słownych zarówno po 
zaopatrzeniu w protezy słuchowe, jak również profilaktycznie 
w późniejszym czasie.

 3. Udział dorosłych osób niesłyszących w turnusach rehabilita-
cyjnych w celu doskonalenia percepcji słuchowej.

 4. Zabezpieczenie i zwiększenie środków finansowych na finan-
sowanie procedur terapeutycznych.

 5. Organizowanie grup wsparcia dla osób niesłyszących i ich ro-
dzin i/lub bliskich.

 6. Kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych w kręgach 
osób dotkniętych niedosłuchem.

 7. Organizowanie spotkań integracyjnych osób niesłyszących 
i słyszących.

 8. Szerzenie wiedzy na temat niedosłuchu, rehabilitacji, możli-
wości pomocy wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością 
słuchową oraz osób słyszących.

 9. Propagowanie wiedzy na temat ludzi niesłyszących w środowi-
skach ludzi słyszących, w tym organizowanie wykładów, pre-
lekcji, spotkań na różnych szczeblach edukacji.

 10. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych zarówno 
osób słyszących, jak i niesłyszących z uwzględnieniem umiejęt-
ności współpracy obu grup oraz efektywnej wzajemnej pomocy. 

 11. Szkolenia dla pracowników różnych sektorów publicznych na 
temat specyfiki obsługi osób z niepełnosprawnością słu chową.

 12. Promowanie wiedzy na temat higieny słuchu oraz profilakty-
ki słuchowej, w tym organizowanie badań dzieci i młodzieży, 
a także włączenie ich jako obowiązkowych profilaktycznych 
badań lekarskich orzekających o zdolności do pracy. 

Zakończenie

Uszkodzenia słuchu będące schorzeniami społecznymi oraz ogrom-
ne potrzeby dorosłych pacjentów słabosłyszących znacząco wpływają 
na zmiany w systemie kształcenia surdopedagogów. Postęp techniczny 
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i medyczny kształtuje nowy wymiar terapii surdologopedycznej – te-
rapii, której nieodłączną częścią staje się wspomaganie komunikacji 
poprzez zastosowanie zewnętrznych urządzeń umożliwiających od-
biór dźwięków lub korygujących percepcję słuchową. Praca terapeu-
tyczna skupia się na maksymalnym wykorzystaniu urządzeń wspoma-
gających słyszenie i uwrażliwianiu, przywracaniu sprawności drogi 
słuchowej, ale przede wszystkim pomocy w zaakceptowaniu siebie 
i adaptacji do nowej rzeczywistości (w przypadku osób inter- i post-
lingwalnie niesłyszących). To także praca z rodzinami pacjentów, które 
nie rozumieją konsekwencji, jakie implikuje ubytek słuch. Niejedno-
krotnie świadomie bądź nieświadomie demotywują niesłyszących, 
nie potrafią współżyć z osobami słabosłyszącymi, często swoją po-
stawą wobec niepełnosprawności powodują przykrość, sprawiają ból  
i cierpienie . 

Terapią surdopedagogiczną powinni zostać objęci również inni 
członkowie społeczeństwa, tak by potrafili zaakceptować odmienność 
oraz odpowiednio reagowali w bezpośrednim kontakcie z niesłyszą-
cymi ludźmi. 

Pełna integracja osób słyszących i niesłyszących wymaga nie tylko 
zmiany zachowań i reakcji społecznych, ale również zmian prawnych 
w kwestii ustawodawstwa – rehabilitacji oraz przystosowania otocze-
nia do potrzeb osób z uszkodzonym narządem słuchu. Projektowa-
nie integracyjne polega bowiem na przystosowaniu każdego obszaru 
działalności do potrzeb osób z różną niepełnosprawnością, w tym  
sensoryczną25 . 

Otaczająca rzeczywistość niesie z sobą różne niebezpieczeństwa. 
Codziennie ludzie są narażeni na niekorzystne działanie wielu czyn-
ników, takich jak hałas, środki chemiczne, toksyny. Należy dokonać 
głębokiej samoanalizy i zastanowić się, jak wygląda życie w świecie 
ciszy oraz w jaki sposób można pomóc ludziom w nim zanurzonym, bo 
może kiedyś to właśnie my staniemy „twarzą w twarz z niedosłuchem” 
i przekonamy się, co znaczy walczyć o każdy dźwięk.

25 E. Górecka, K. Plucińska, Ergonomia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, 
Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy – Politechnika Warszaw-
ska, http://www.le.wz.pw.edu.pl/ERGO/felietony/0010.pdf (13.04.2010).
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Udział rodziny w procesie rehabilitacji dziecka  
z niepełnosprawnością intelektualną

Summary

Rehabilitation of the disabled child is a multidimensional process, lasting 
throughout his life. It requires the support and commitment of all parties in-
volved. This paper addresses the problem of family participation in the re-
habilitation of the child. It also presents sources of support and bring closer 
commitment and attitudes of parents towards child’s rehabilitation. The sec-
ond part presents a case study of a family raising a child with profound intel-
lectual disability.

Wprowadzenie

Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wiąże 
się z wieloma trudnościami natury emocjonalnej, społecznej i socjal-
nej. W ostatnich latach problematyka ta była podejmowana w literatu-
rze wielokrotnie1. H. Borzyszkowska zwraca uwagę, iż „istnieje auten-
tyczna potrzeba rzetelnych badań nad rodziną, w której wychowuje się 
dziecko upośledzone” zarówno z ogólnospołecznego punktu widzenia, 
jak i ze względu na dobro życiowe jednostki upośledzonej i jej rodziny. 
Celem bowiem rodziny jest nie tylko danie życia, ale i wychowanie. Jest 
ona, jak się powszechnie uważa, pierwszym środowiskiem wychowa-
nia o wpływie bardzo istotnym i niezastąpionym”2 .

1 Problematykę rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną 
podejmowali m.in.: H. Borzyszkowska, E.M. Minczakiewicz, F. Wojciechowski, E. Pisula, 
Z. Kawczyńska-Butrym, J. Kruk-Lasocka, Ż. Leszkowicz-Baczyńska. 

2 H. Borzyszkowska, Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone 
umysłowo w stopniu lekkim, Gdańsk 1997, s. 9.
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W licznych pracach pedagogicznych i psychologicznych zwracano 
uwagę na istotny wpływ niepełnosprawności dziecka na funkcjonowa-
nie całej rodziny. Dostrzeżono i opisano także specyficzną sytuację peł-
nosprawnego rodzeństwa osób dotkniętych głębszą niepełnospraw-
nością3. Większość opracowań dotyczyła pierwszych faz życia rodzin 
z małym dzieckiem, u którego zdiagnozowano dysfunkcje rozwojowe. 
Ostatnio więcej miejsca poświęca się dorosłej osobie niepełnospraw-
nej, jakości jej życia, funkcjonowaniu rodzinnemu i zawodowemu4 . 

Zmiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce pod koniec XX wie-
ku, przyniosły obok przeobrażeń ekonomicznych i społecznych in-
ne niż dotychczas postrzeganie ludzkiej niepełnosprawności. Przez 
szereg lat koncentrowano się na aktywizacji środowiska i wdrażaniu 
pilnych zmian (ustawodawstwo, szkolnictwo integracyjne, wsparcie 
społeczne, organizacje pozarządowe, kampanie społeczne itp.). Dziś 
nikt już nie ma wątpliwości, że osobie niepełnosprawnej przysługują 
te same co osobie zdrowej prawa, a zadaniem wielu placówek i sto-
warzyszeń jest wspieranie jej i rodziny w procesie normalizacji życia. 
Zmienia się także punkt zainteresowań badawczych. Obecnie, po bli-
sko ćwierćwieczu przemian, możemy pytać o rezultaty wprowadzo-
nych kiedyś zmian, wskazywać na pozytywne rozwiązania i piętnować 
te, które nie sprawdziły się bądź wymagają korekty. 

W niniejszym artykule rozważę problem zaangażowania rodziny 
wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w proces 
rehabilitacji. Zasadnicze pytanie brzmi: Jaki jest udział współczesnej 
rodziny w procesie rehabilitacji dziecka? W drugiej części podejmę 
próbę egzemplifikacji problemu, przedstawiając studium przypadku 
rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Pomimo że każde poznanie 
pojedynczego przypadku nie przynosi ostatecznej diagnozy, to jednak 

3 Zob. A. żyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Kra-
ków 2004; A. żyta, Życie z zespołem Downa: narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa  
i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków 2011; B. Sidor, Psychospołeczne aspek-
ty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową,  
Lublin 2005.

4 Zob. Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki 
specjalnej, red. K.D. Rzedzicka i A. Kobylańska, Kraków 2003; B. Cytowska, Trudne dro-
gi adaptacji, Kraków 2011; D. Krzemińska, I. Lindyberg, Wokół dorosłości z niepełno-
sprawnością intelektualną, Kraków 2012; Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, 
red. R. Kijak, Kraków 2012.
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poszerza naszą wiedzę o problemie i zwraca uwagę na obszary wyma-
gające pogłębionej analizy ilościowej.

Założenia teoretyczne

Pierwszym i jednocześnie najważniejszym środowiskiem rozwoju 
każdego dziecka jest rodzina. B. de Barbaro zwraca uwagę, że „rodzina 
jest zjawiskiem wielowymiarowym. Obserwacji i opisu wymagają – na 
podobieństwo etapów życia jednostki – fazy życia rodzinnego. Rodzinę 
charakteryzuje jej struktura, system ról oraz system władzy i kontroli. 
Rodzina ma swoje sposoby porozumiewania się, swoją komunikację. 
W każdej rodzinie ważna jest jej »mikrokultura«, a więc mity rodzinne, 
przekazy wielopokoleniowe, czy inne wzorce w nieuchwytny nieraz 
sposób determinujące życie rodziny”5. Rodziną szczególną, mocniej 
osadzoną w rzeczywistości, poddaną poważniejszym życiowym pró-
bom, jest rodzina, w której na świat przychodzi dziecko z dysfunkcją 
natury poznawczej. W chwili zachwiania wewnętrznej stabilizacji 
i dotychczas odgrywanych ról rodzina wymaga rozsądnej, dyskretnej 
pomocy. Tadeusz Gałkowski, definiując pojęcie rodziny, zwraca uwagę 
na istotną rolę wsparcia w systemie rodzinnym dotkniętym niepełno-
sprawnością. Jego zdaniem, „rodzina to nie tylko powiązana więzami 
krwi grupa osób o wspólnych celach, ideałach i upodobaniach. To tak-
że określone powiązania z bliższym i dalszym środowiskiem, na które 
może liczyć w trudnych chwilach lub które (niekiedy) staje się obojętne 
i niewrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. To też problemy innych 
domowników pośrednio dotkniętych skutkami niepełnosprawności, 
jaka ma miejsce w rodzinie”6. Ten dynamiczny układ społeczny, zaspo-
kajający potrzeby jej członków, staje się w chwili narodzin upośledzo-
nego dziecka rodziną jakby chorą, często stygmatyzowaną społecznie. 
Jej przyszłość jawi się jako wielka niewiadoma, „czarna noc”7. Taki 

5 B. de Barbaro, Wprowadzenie, w: Wprowadzenie do systemowego rozumienia ro-
dziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999, s. 5. 

6 T. Gałkowski, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa 
1995, s. 26.

7 Zob. K. Mrugalska, Rodzice i dzieci, w: U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu 
rozwoju prawidłowego i zakłóconego, red. H. Olechnowicz, Warszawa 1999, s. 13-15.
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obraz jest potęgowany przez stereotypowe klasyfikowanie rodziny do 
jednej z dwóch grup: sprawnej, funkcjonującej normalnie, lub niepeł-
nosprawnej, nieszczęśliwej, dysfunkcjonalnej, a nawet „patologicznej”. 
Stąd ta „czarna noc” jest dla całej rodziny niepełnosprawnego dziecka 
nocą bez świtu, bez nadziei. Powszechnie bada się bowiem kryzysy 
rodzicielskie, stres, konflikty, izolację społeczną, rozpad małżeństw 
w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem oraz inne czynniki wpły-
wające na dezintegrację rodziny. Dziecko jawi się tu jako sprawca, wi-
nowajca owych trudności. 

Tymczasem definiowanie rodziny jako systemu, ze swoją strukturą 
stworzoną ze wzorów stałych relacji (subsystemów), daje badaczom 
inne spojrzenie na rodzinę i implikuje odmienne problemy badawcze. 
Struktura i organizacja stanowią źródło zasobów zarówno systemu ja-
ko całości, jak i poszczególnych członków. Zasoby rodzinne są rodza-
jem „kapitału początkowego”, który wpływa na proces pełnienia w niej 
funkcji. Niepełnosprawność jest zatem traktowana jedynie jako jedna 
z cech owego kapitału, powodująca, że procesy i interakcje przebie-
gają w określony sposób. Odchodzi się więc od opisu w kategoriach 
patologii ku koncepcjom różnorodności. Niepełnosprawność dziecka 
przestaje być traktowana jako czynnik dezintegrujący rodzinę, a staje 
się elementem jej środowiska, cechą, którą rodzina bierze pod uwagę 
i w jej obliczu dokonuje właściwych dostosowań8 .

W tej sytuacji konieczna jest mobilizacja wewnętrznych zdolności 
adaptacyjnych systemu rodzinnego poprzez zmianę w hierarchii war-
tości, modyfikację odgrywanych ról w całym mikrosystemie, tak aby 
proces adaptacji do nowej sytuacji zakończył się pomyślnie.

Mówiąc o zasobach rodzinnych, odwołujemy się do wszystkich po-
zytywnych, sprzyjających rozwojowi, wewnętrznych i zewnętrznych 
czynników tkwiących zarówno w dziecku, w środowisku rodzinnym, 
jak i w systemie wsparcia społecznego. Nie dysfunkcje zatem, a mocne 
strony dziecka i jego otoczenia są podstawą planowania działań reha-
bilitacyjnych9 . 

8 Zob. M. Wiatr, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – w poszukiwaniu teorii, 
„Auxilium Sociale” 3/2004(3), s. 58.; zob. także: M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria 
i badania, Elbląg– Kraków 2005.

9 Zob. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny: obszary i panorama 
problematyki, Toruń 2001, H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wie-
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Według H. Sęk10, „istotę pojęcia »zasoby« stanowią specyficzne wła-
ściwości funkcjonalne cech istniejących potencjalnie w środowisku 
człowieka i w nim samym oraz w jego relacjach z otoczeniem”. Dlate-
go autorka dokonuje podziału zasobów na zewnętrzne i wewnętrzne. 
Wśród zasobów wewnętrznych wymienia: zasoby duchowe (poczu-
cie sensu i transgresji), zasoby psychiczne (temperament, struktury 
i funkcje poznawczo-intelektualne, kompetencje emocjonalne, kom-
petencje interpersonalne), zasoby biologiczne (genetykę, strukturę 
ośrodkowego układu nerwowego, wydolność fizjologiczną, odporność 
immunologiczną). Do zasobów zewnętrznych zalicza natomiast: zaso-
by środowiska fizycznego (klimat, jakość powietrza, wód, gleby, zaso-
by środowiska materialnego, architekturę, komunikację, domy, miesz-
kania, miejsca pracy, nauki), zasoby środowiska biologicznego (lasy, 
zwierzęta) oraz zasoby społeczno-kulturowe. Wśród zasobów kultu-
rowych wymienia: zwyczaje, tradycje, muzea, teatry, zasady współży-
cia, prawa, normy, muzykę, koncerty, filmy. Do zasobów społecznych 
należą przede wszystkim bliskie relacje (matka–dziecko, siostra–brat, 
mąż–żona, lekarz—pacjent), grupy odniesienia (małżeństwo, rodzina, 
rówieśnicy, koledzy, znajomi), stowarzyszenia, grupy samopomocy, 
profesjonalne grupy wsparcia, różne instytucje rządowe i pozarządo-
we służące opieką i pomocą. 

Przedstawienie pełnego spektrum zasobów obrazuje ogrom moc-
nych stron i wzajemnego wsparcia, jakim mogą się obdarzać członko-
wie rodziny. Zasoby te stanowią podporę w sytuacjach traumy, stresu 
i codziennego trudu. E. Pisula zwraca uwagę, że każda rodzina wytwa-
rza własny, niepowtarzalny styl życia, na który składa się wiele czyn-
ników oraz sposobów przejawiania emocji. „Każdy z członków rodziny 
jest zarazem dawcą i biorcą pewnych wartości i obie te role występują 
na przemian w codziennych sytuacjach”11 .

Korzystając ze swoich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, ro-
dzina podejmuje szereg działań na rzecz poprawy sytuacji dziecka, na-
bycia nowych umiejętności i nawyków oraz integracji społecznej.

loznaczne funkcje wsparcia, w: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu, red .  
Z. Juczyński i N. Ogińska-Bulik, łódź 2003.

10 H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wspar-
cia, dz. cyt.

11 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, War-
szawa 1998, s . 19 .
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Przyjrzyjmy się zatem współczesnym oddziaływaniom rehabilita-
cyjnym na rzecz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Rehabilitacja jako zadanie

Współczesne koncepcje rehabilitacji odzwierciedlają zmiany w po-
strzeganiu osoby niepełnosprawnej. Odchodzi się bowiem od definio-
wania jej przez pryzmat dysfunkcji i ograniczeń na rzecz perspektywy 
antropologicznej. Rehabilitację o charakterze instytucjonalnym zastę-
puje się modelem systemowym, odnoszącym się do sieci wzajemnych 
stosunków społecznych, zasobów rodziny i środowiska lokalnego. Po-
dejście izolujące do osób niepełnosprawnych zostało zastąpione roz-
wiązaniami o charakterze integracyjnym, podmiotowym, co wpływa 
na budzenie aktywności i poczucia autonomii, niezależności u tych 
osób12. Potrzebę systemowego ujęcia procesu rehabilitacji postulują 
J. Sowa i F. Wojciechowski, zwracając uwagę na konieczność odejścia 
od tradycyjnego sposobu myślenia na temat rehabilitacji na rzecz po-
strzegania jednostki niepełnosprawnej, jej rodziny, szkoły i społeczeń-
stwa jako „komponentów pewnego systemu płynnej równowagi, mię-
dzy którymi istnieją zależności sensytywne”13. Przy takim rozwiązaniu, 
zdaniem autorów, pedagog nie będzie koncentrował się na diagnozie, 
lecz skupi się na tym, by proces rehabilitacji mógł przebiegać w rodzi-
nie. Bowiem „wszędzie tam, gdzie chodzi o stworzenie dziecku nie-
pełnosprawnemu optymalnych warunków procesu rehabilitacji, nie 
do uniknięcia jest analiza ekosystemu, rozpoznanie relacji jednostka- 
–środowisko (rodzice, klasa, szkoła, miejsce zamieszkania, zakład pra-
cy itd.). Jednostka niepełnosprawna pośrednio lub bezpośrednio jest 
zawsze włączona w system społeczny na różnych płaszczyznach, od 
rodziny po państwo włącznie”14 . 

12 Zob. K. Błeszyńska, Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznej, War-
szawa 2001, s. 117-118; zob. także: W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowań peda-
gogiki specjalnej, w: Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 1997.

13 J. Sowa, F. Wojciechowski, Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rze-
szów 2001, s. 130-131.

14 Tamże, s. 131.
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Rehabilitacja w swoim szerokim zakresie może być zatem definio-
wana jako wspomaganie rozwoju skierowane dwutorowo: bezpośred-
nio na osobę niepełnosprawną i pośrednio na jej środowisko. 

Irena Obuchowska, definiując rehabilitację, koncentruje się na jej 
celach. Proces ten postrzega jako „pomoc zorientowaną personalnie, 
mającą na celu ochronę przed niesprawnością, jej usunięcie, jej zła-
godzenie, oraz przeciwdziałanie jej skutkom osobistym i społecznym, 
a także przygotowanie jednostki do radzenia sobie z nimi”15. Natomiast 
definicja Światowej Organizacji Zdrowia odnosi się przede wszystkim 
do środków działania, określając rehabilitację jako „kompleksowe 
i skoordynowane stosowanie środków medycznych, pedagogicznych, 
społecznych i zawodowych, w celu usprawnienia osób z naruszoną 
sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu”16. Z kolei 
F. Wojciechowski dostrzega w procesie podmiotowej rehabilitacji dą-
żenie do osiągnięcia jak największej autonomii, zdolności do pomo-
cy samemu sobie i działań autorewalidacyjnych17. Podobne podejście 
prezentuje B. Grochmal-Bach, podkreślając, że „proces wychowawczo-
-terapeutyczny u dzieci nastawiony jest na dynamizowanie wewnętrz-
nych sił dziecka niepełnosprawnego, rozwijanie jego aktywności spo-
łecznej i samodzielności”18 .

Natomiast W. Dega, lekarz i twórca polskiej szkoły rehabilitacji, 
zwraca uwagę na szereg cech niezbędnych w działaniach rehabilita-
cyjnych: 1) powszechność – obejmuje wszystkie dyscypliny medyczne 
i jest dostępna wszystkim, którzy jej potrzebują; 2) kompleksowość –  
jest zespolona, bo uwzględnia wszystkie aspekty rehabilitacji, to jest 
leczniczy, psychologiczny, społeczny i zawodowy; 3) wczesność za-
początkowania – rozpoczyna się możliwie wcześnie, już w okresie le-
czenia; 4) ciągłość – powiązanie rehabilitacji medycznej ze społeczną 

15 I. Obuchowska, O procesie wyboru metod rehabilitacji, w: Nowatorskie i alterna-
tywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, red. W. Dyk-
cik, B. Szychowiak, Poznań 2001, s. 47.

16 T. Majewski, cyt. za: K. Błeszyńska, Niepełnosprawność a struktura identyfikacji 
społecznej, dz. cyt., s. 120.

17 F. Wojciechowski, Podmiotowy i ekologiczny kontekst procesu rehabilitacji. Impli-
kacje dla praktyki, w: Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki spe-
cjalnej, dz. cyt., s.103.

18 B. Grochmal-Bach, Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Kra-
ków 2001, s. 12.
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i zawodową19. Autor podkreśla, że „jeśli rehabilitacja lecznicza nie bę-
dzie ściśle powiązana z rehabilitacją socjalną i zawodową, wynik reha-
bilitacji nie będzie pełny”20 .

Prawidłowy przebieg procesu terapii jest uwarunkowany szere-
giem zasad, które powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby 
pośrednio i bezpośrednio związane z dzieckiem. W. Dykcik formułuje 
następujące zasady pracy rehabilitacyjnej21:

	 •	 zasada sukcesu odnosząca się do konieczności uwzględniania 
możliwości dziecka;

	 •	 zasada ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych 
i językowych w treningu funkcji praktycznych;

	 •	 zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania dzięki stoso-
waniu różnorodnych form ćwiczeń;

	 •	 zasada doboru odpowiednich metod, technik i środków specjali-
stycznej terapii zajęciowej;

	 •	 zasada wyzwalania otwartości w komunikowaniu się ze środo-
wiskiem;

	 •	 zasada pełnej akceptacji i tolerancji;
	 •	 zasada przyjmowania różnych zakresów wolności i autonomii 

osób niepełnosprawnych oznaczająca możliwość wyboru i do-
browolnego podjęcia współpracy z terapeutą;

	 •	 zasada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania za-
mierzonych celów pracy rehabilitacyjnej;

	 •	 zasada uczenia się dla życia w środowisku;
	 •	 zasada całościowego, komplementarnego, wszechstronnego, 

zintegrowanego podejścia do człowieka niepełnosprawnego 
w jego podmiotowej, holistycznej strukturze. 

Środowisko rodzinne, włączając się w realizację zadań rehabilitacyj-
nych dziecka, powinno zatroszczyć się przede wszystkim o właściwy 
klimat psychiczny, dobry kontakt z członkami najbliższego otoczenia, 
właściwie dozowaną i ukierunkowaną aktywność, a przede wszystkim 
odpowiednie zdiagnozowanie i zrozumienie potrzeb biologicznych, 

19 Zob. W. Dega, Koncepcja rehabilitacji, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Za-
wodowej” 1995, nr 1, s. 19. 

20 Tamże, s. 16. 
21 Zob. W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, dz. cyt.
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psychicznych i społecznych dziecka22. A. Sakowicz-Boboryko podkre-
śla, że „podstawą pracy rehabilitacyjnej jest akceptacja dziecka, dobra 
znajomość jego potrzeb oraz umiejętność skutecznego ich zaspokaja-
nia”23. Ważnym warunkiem tej skuteczności jest świadome, aktywne 
uczestnictwo rodziców w planowaniu i realizacji rehabilitacji dziecka. 
To od nich, od ich aktywności, inwencji czy zaradności zależy, na ile 
włączą się we wczesną interwencję, w jakim zakresie dziecko skorzy-
sta z dostępnych form pomocy, do jakiej pójdzie szkoły i jakiej terapii 
zostanie poddane w placówkach i domu rodzinnym. Ta świadomość 
często motywuje rodziców do poszukiwania środków, grup wspar-
cia i nowych metod pomocy dziecku. Są aktywni, chętnie włączają się 
w działania terapeutów i skutecznie realizują wszelkie ich wskazania. 

Istnieje też grupa rodziców, która rehabilitację dziecka ogranicza do 
form instytucjonalnych (szkoła, poradnia). Obawiając się swojej nie-
kompetencji, nie podejmuje współpracy z terapeutą, a przez to ograni-
cza dziecku skuteczność terapii. Postawa ta jest raczej wynikiem lęku 
niż ignorancji.

Niestety, czasem rodzina stoi przed koniecznością umieszczenia 
dziecka w placówce opiekuńczej na stałe, a przez to przekazania odpo-
wiedzialności za proces rehabilitacji opiekunom w niej zatrudnionych. 
Decyzje takie mają różnorodne i głębokie podłoże; dla potrzeb tego 
opracowania, koncentrującego się na rodzinach podejmujących trud 
wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, pominę ich 
omawianie . 

A. Sakowicz-Boboryko, poszukując czynników wpływających na 
skuteczną rehabilitację dziecka, podkreśla rolę pedagogizacji rodzi-
ców, której celem jest przedefiniowanie własnego udziału w reha-
bilitacji dziecka. „Istotną funkcję w tym zakresie mają do spełnienia 
specjaliści rewalidacji. To przede wszystkim dzięki nim rodzice mogą 
zdobyć wiedzę na temat niepełnosprawności dziecka, konsekwencji 
rozwojowych z niej wynikających, uzyskać umiejętności niezbędne do 
pracy wychowawczej z dzieckiem”24 . 

22 Zob. H. Borzyszkowska, Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w do-
mu rodzinnym, przedszkolu i szkole, dz. cyt., s. 309..

23 A. Sakowicz-Boboryko, Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci 
niepełnosprawnych, Białystok 2005, s. 21.

24 A. Sakowicz-Boboryko, Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci 
niepełnosprawnych, Białystok 2005, s.401.
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Potrzebę współpracy rodziny z przedszkolem, szkołą czy środowi-
skiem lokalnym postuluje wielu specjalistów. H. Borzyszkowska pod-
kreśla, że współpraca ta nie może ograniczać się jedynie do wzajemne-
go informowania się o problemach rozwojowych dziecka, lecz powinna 
obejmować potrzeby wszystkich uczestników tego procesu25 . Innego 
zdania jest J. Kielin, psycholog i wieloletni terapeuta, który twierdzi, że 
pełna współpraca z rodzicami nie jest możliwa, a czasem bywa szko-
dliwa. Jego zdaniem, cele rehabilitacji postulowane przez rodziców są 
niejednokrotnie odmienne od celów, jakie stawia terapeuta, co często 
prowadzi do konfliktów. Zwraca też uwagę na to, że nie wolno obcią-
żać rodziców znajomością wszystkich metod i technik terapeutycz-
nych oraz pełnym zaangażowaniem we wszelkie działania placówki. 
Autor, przytaczając przykład relacji lekarz–pacjent, postuluje, by także 
w przypadku relacji rodzic–terapeuta mówić jedynie o świadczonej 
pomocy26 . 

Z kolei J. Lausch-żuk zwraca uwagę, że środowisko rodzinne osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w zbyt małym stopniu realizuje 
cele rehabilitacyjne w zakresie czynności samoobsługowych. Wyrę-
czanie dziecka jest nagminną praktyką. Niepełnosprawni nie uczestni-
czą na ogół w planowaniu zajęć rodziny, nie mają stałych obowiązków 
i biernie spędzają czas wolny. Rodzice tłumaczą się brakiem czasu, 
zbyt wolnym tempem uczenia się dziecka lub nieznajomością metod 
rehabilitacji. W wyniku takiego postępowania dzieci popadają, zda-
niem autorki, w izolację społeczną, stereotypię, a nawet depresję27 .

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością jest procesem wielowy-
miarowym, trwającym przez całe życie jednostki. Wymaga wsparcia 
i zaangażowania ze strony wszystkich środowisk, którym bliska jest 
idea normalizacji, a przez to podniesienia jakości życia tych osób. 
„Osiąganie coraz pełniejszej integracji ze społeczeństwem, normaliza-
cji życia przez osoby niepełnosprawne wymaga tworzenia warunków 
dostępu do wszystkich społecznych zasobów: włączającej edukacji, 

25 Zob. H. Borzyszkowska, Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w do-
mu rodzinnym, przedszkolu i szkole, dz. cyt., s. 313.

26 Zob. J. Kielin, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk 2003,  
s. 9-19.

27 Zob. J. Lausch-żuk, Modele wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i ich rodzin, w: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach peda-
gogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka i A. Kobylańska, Kraków 2003, s. 230-231.
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nowych technologii, zatrudnienia, służb medycznych i socjalnych, ak-
tywności sportowych i rekreacyjnych, a także dóbr, produktów i usług 
konsumenckich”28 .

Studium przypadku 

Dla pełniejszego zobrazowania zaangażowania rodziców w rehabi-
litację, poszukiwanie metod i form terapii dla swojego dziecka przed-
stawię krótką charakterystykę piętnastoletniego Krzysztofa – chłopca 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, oraz działania rodziny 
na rzecz jak najpełniejszej jego rehabilitacji. Taka forma egzemplifika-
cji problemu nie daje pełnego, ogólnego obrazu stanu rzeczy, ale po-
zwala na lepsze rozumienie zagadnienia .

W badaniu wykorzystano następujące narzędzia: obserwacja, wy-
wiad z rodzicami, analiza dokumentów w postaci opinii pedagogicz-
nych i psychologicznych, orzeczeń o niepełnosprawności, kart infor-
macyjnych oraz świadectw szkolnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono:

Rodzina Krzysztofa składa się z czterech osób –
Ojciec, lat 45, wykształcenie wyższe, pracuje na stanowisku kie-

rowniczym;
Matka, lat 45, wykształcenie wyższe, prowadzi własną działalność 

gospodarczą;
Krzysztof, lat 15, uczeń szkoły specjalnej;
Anna , siostra Krzysztofa, lat 12, uczennica szkoły masowej. 

Rodzina mieszka w wygodnym, komfortowym mieszkaniu. Każ-
de z dzieci dysponuje własnym pokojem. Rodzice postrzegają swoją 
sytua cję materialną jako dobrą.

Diagnoza medyczna:

Krzysztof urodził się w czterdziestym tygodniu ciąży w wyniku na-
turalnego porodu. Ciąża i poród przebiegały prawidłowo, a w chwili 

28 H. Ochonczenko, Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób nie-
pełnosprawnych, w: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście 
społecznych zmian, red. G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008, s. 23.
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urodzenia uzyskał 9 punktów w skali Apgar. W drugiej dobie życia jego 
stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Zdiagnozowano zapalenie opon 
mózgowych. W wyniku zastosowanego leczenia po sześciu tygodniach 
pobytu w szpitalu Krzysztof został wypisany do domu z zaleceniem 
podjęcia rehabilitacji.

W chwili obecnej u Krzysztofa występują następujące dysfunkcje:
– upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim,
– autyzm,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– wada wzroku.
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w miejscu zamieszkania dziecka zaliczył Krzysztofa do osób niepełno-
sprawnych „ze względu na naruszoną sprawność psychofizyczną po-
wodującą konieczność zarówno zapewnienia mu całkowitej pomocy 
w zaspokajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wspar-
cie potrzebne osobie w danym wieku, jak i konieczność stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji 
i edukacji”. 

Diagnoza psychologiczna:

Krzysztof był wielokrotnie diagnozowany w poradniach psycholo-
gicznych. Ostatnie badanie odbyło się maju 2012 roku. Analizując do-
tychczasowe specjalistyczne opinie, dokonałam podziału wskazanych 
kompetencji i umiejętności funkcjonalnych dziecka na następujące 
sfery: 

Postawa i lokomocja
Motoryka duża: dziecko rozpoczęło samodzielnie chodzić w wieku 

trzech lat. Jego chód był i jest niezbyt pewny, na nieco ugiętych nogach. 
Potrafi wchodzić na schody. Podczas chodzenia potyka się o przeszko-
dy. Motoryka mała: słabo rozwinięta. Krzysztof chwyta przedmioty, ale 
manipulacja nimi jest mocno ograniczona. Nie bawi się przedmiotami 
w sposób celowy.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Krzysztof przekłada przedmioty z ręki do ręki, rzuca piłką i innymi 

przedmiotami, przekłada przedmioty do pojemników, jednak koordy-
nacja jest bardzo zaburzona .
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Mowa
Mowa dziecka pozostaje na poziomie prelingwalnym. Krzysztof re-

aguje na swoje imię i zakazy. Rozumie krótkie komunikaty typu: „daj”, 
„chodź”.

Intencjonalnie chłopiec nie wydaje żadnych dźwięków. Wokalizacje 
i krzyki mają charakter autystyczny i nie służą nawiązywaniu kontaktu. 
Nie komunikuje też swoich potrzeb w jakikolwiek inny, pozawerbalny 
sposób. Długotrwałe próby wykorzystania komunikacji alternatywnej 
nie przyniosły efektu. 

Reakcje społeczne
W młodszym wieku Krzysztof unikał kontaktu z ludźmi, nie nawią-

zywał kontaktu wzrokowego. Duże skupiska ludzi drażniły go i wywo-
ływały głośny płacz. Aktualnie chłopiec rozpoznaje znane mu osoby. 
Cieszy się na widok rodziców, siostry i potrafi utrzymać kontakt wzro-
kowy. Czasem wyraża przywiązanie do osób bliskich gestem.

Edukacja
Chłopiec uczęszcza na zajęcia na podstawie orzeczenia o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych. W ramach indy-
widualnego programu terapeutycznego rozwija umiejętności samo-
obsługowe, społeczne oraz integrację wzrokowo-ruchową. Edukację 
w szkole specjalnej rozpoczął w siódmym roku życia.

Samoobsługa
Krzysztof jest niesamodzielny w obszarze higieny i samoobsługi. 

Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, korzysta z pampersa. Nie potrafi 
się umyć, a przy ubieraniu się wymaga pomocy. Nie potrafi też samo-
dzielnie jeść, wymaga karmienia, ma problemy z gryzieniem, dławi się 
większymi kęsami. 

Rehabilitacja: 

Krzysztof od urodzenia był poddawany różnorakim i wielokierun-
kowym działaniom rehabilitacyjnym. Do czwartego roku życia regular-
nie uczestniczył w terapii fizycznej w szpitalnym oddziale rehabilitacji 
dzieci. Uczestniczył w terapii metodą W. Shernborne, Bobath, G. Doma-
na, Integracji Sensorycznej oraz K. Knila. Korzystał też z metody Video 
Home Training, a nawet z pomocy bioenergoterapeuty. Poddawany 
był także intensywnej terapii logopedycznej oraz uczestniczył w za-
jęciach komunikacji alternatywnej. Chłopiec każdego roku wyjeżdża 
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na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne. Dodatkowo od poniedziałku do 
piątku, w godzinach popołudniowych, jest poddawany terapii beha-
wioralnej w domu. Działania zaangażowanych w tym celu terapeutów 
koncentrują się na umiejętnościach samoobsługowych, takich jak sa-
modzielne ubieranie i rozbieranie, korzystanie z toalety, samodzielne 
jedzenie, oraz eliminacji zachowań niepożądanych.

Wnioski

Długotrwały, żmudny i kosztowny proces rehabilitacji Krzysztofa 
rozpoczął się tuż po jego urodzeniu i z pewnością będzie trwał przez 
całe życie. Zaangażowanie rodziców w poszukiwanie odpowiednich 
form pomocy było wspierane przez sztab specjalistów w wielu ośrod-
kach rehabilitacji oraz szkole, do której uczęszcza dziecko. Rodzice 
podejmowali i ciągle podejmują kolejne próby poprawy funkcjonowa-
nia syna. Pozostają w stałym kontakcie z terapeutami i nauczycielami 
syna. Należy jednak podkreślić, że współpraca z nimi, poszukiwanie 
kolejnych metod i ośrodków, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym 
dziecka, a nawet pomoc w pozyskiwaniu sponsorów dla szkoły, wyni-
kają z dwóch istotnych czynników. Pierwszym z nich jest fakt zamiesz-
kania w dużym mieście, w którym są dostępne wszelkie ośrodki reha-
bilitacji oraz sztab wykwalifikowanych specjalistów. Drugim zaś jest 
dobry status materialny rodziny. Większość ze wskazanych powyżej 
form terapii była finansowana ze środków własnych rodziny. To wła-
śnie bariera finansowa jest najczęstszą przyczyną, dla której inne ro-
dziny rezygnują z zalecanych form rehabilitacji. 

Rodzice Krzysztofa przyznają, że ich determinacja w działaniach 
rehabilitacyjnych bywa czasem osłabiana brakiem istotnych postę-
pów w zakresie poprawy umiejętności funkcjonalnych syna. Taką nie-
wypracowaną sferą, mimo intensywnej pracy terapeutycznej, jest na 
przykład komunikacja werbalna i pozawerbalna syna. Dlatego z upły-
wem kolejnych lat koncentrują się na treningu w zakresie samoobsłu-
gi i rehabilitacji fizycznej, usprawniającej motorykę syna. Troszczą się 
także o rozwój społeczny syna, uczestnicząc aktywnie całą rodziną 
w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych.
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Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia  
zagrożonego niedostosowaniem społecznym 

Summary

School is an institution meant to fulfill upbringing and educational aims stat-
ed by a society. Together with the family, it is a very important community, in 
which a child grows and where his/her personality is shaped. It exerts a large 
influence on the socialization process, thus influencing the young person’s 
later life. The paper deals with psychological counseling provided by school 
and directed at children likely to experience social maladjustment. The areas 
dealt with include the following ones: the ability to initiate and maintain in-
terpersonal relations with peers, self-awareness, especially of one’s emotions, 
the ability to express emotions in a socially acceptable manner, the ability 
to observe norms and regulations and the acquisition of social competences, 
such as assertiveness or constructive ways of dealing with conflicts, as well as 
obtaining satisfying grades at school.

Wprowadzenie

Wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z trudniejszych zadań sto-
jących przed osobami dorosłymi. Często, mimo szczerych chęci i po-
dejmowania stosownych działań, nie udaje się uniknąć problemów, 
a wychowanie samo w sobie staje się nieskuteczne. Wynika to z fak-
tu, że na socjalizację jednostki wpływa kilka czynników. Pierwszym 
i najważniejszym jest rodzina. W niej kształtuje się tożsamość osoby, 
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tworzą się pierwsze więzi społeczne. Według M. Przetacznikowej1, 
rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby (bezpieczeństwa, miłości, 
zależności), kształtuje nowe oczekiwania poznawcze: emocjonalne 
i społeczne, dostarcza wzorów zachowań, przekazuje system warto-
ści oraz norm społecznych. Drugą ważną grupą wprowadzającą mło-
de pokolenie w życie dorosłe jest szkoła, która jako „pomost do życia 
społecznego nie tylko naucza i wprowadza w poznanie rzeczy, zjawisk, 
poprzez zdobywanie wiadomości i wiedzę oraz rozwija funkcje po-
znawcze, ale również wychowuje i ta funkcja staje się pierwszoplano-
wa w jej działalności”2. Socjalizacja odbywa się także w obrębie grup 
rówieśniczych. Według J. Szczepańskiego3, grupy te mogą stanowić 
alternatywę dla rodziny, a ich wzorce i wartości mogą być przeciwne 
do uzyskanych wcześniej w domu. Przynależność do tego typu grup 
zazwyczaj wzmacnia poczucie wartości oraz zaspokaja potrzeby za-
niedbane przez dorosłych (rodziców, nauczycieli).

Warto przypomnieć, że we współczesnym świecie dużą rolę odgry-
wają również mass media, zwłaszcza Internet i telewizja, mając spory 
udział w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Bez wątpienia wszystkie wyżej wymienione czynniki przyczyniają 
się do kształtowania rozwoju młodego człowieka, sposobu postrzega-
nia świata i budowania relacji w społeczeństwie. Zarówno mass me-
dia, jak i grupy rówieśnicze, szkoła czy nawet rodzina – mogą jednak 
socjalizować źle.

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

W okresie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych 
dostrzega się wiele zjawisk niewłaściwych z wychowawczego punktu 
widzenia. Jednym z nich jest niedostosowanie społeczne. Nie jest to 
zjawisko nowe. Kwestię tę podejmowano już sześćdziesiąt lat temu, 
w 1952 roku, na konferencji dotyczącej wychowania i zdrowia dzieci 
w Europie, zorganizowanej przez UNESCO. Za dziecko niedostosowane 

1 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, cz . 2, War-
szawa 1998, s. 113.

2 H. Smarzyński, Szkoła jako środowisko wychowawcze, Warszawa 1987, s. 137.
3 Zob. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.



323Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia

uznano takie, które „jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w ży-
ciu swej grupy i do reagowania na jej wymagania w sposób możliwy do 
przyjęcia”4. Do literatury polskiej termin „niedostosowanie społeczne” 
wprowadziła M. Grzegorzewska, określając młodzież niedostosowaną 
jako „zespół wszystkich nieletnich, wymagających specjalnych metod 
wychowawczych, metodyczno-psychologicznych i medycznych, tych 
wszystkich, wobec których z jednej strony pracodawca i urzędy pu-
bliczne muszą zastosować metody specjalne, z drugiej zaś strony wy-
chowawcy muszą się uciekać do sposobów specjalnych; tych wszyst-
kich, dla których trzeba czegoś innego niż dla zespołu innych, tych 
wszystkich, którzy jeśli się respektuje zasadę «równości»’, potrzebują 
czegoś więcej niż «równość», żeby osiągnąć poziom swoich rówieśni-
ków”5. Z kolei W. Okoń niedostosowanie społeczne definiuje jako stan, 
w którym pojawiają się trudności w adaptacji jednostki do otoczenia 
społecznego. Autorzy powyższych definicji akcentują aspekt socjo-
logiczny niedostosowania społecznego. W kolejnych stanowiskach, 
oprócz socjologicznego uwidoczni się jeszcze aspekt psychologiczny:  
O. Lipkowski uważa, że niedostosowanie społeczne to „zaburzenie 
charakterologiczne o niejednolitych objawach spowodowane nieko-
rzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, 
a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w do-
stosowaniu się do normalnych warunków społecznych i w realizacji 
zadań życiowych danej jednostki”6 . Podobnie H . Spionek za niedosto-
sowanych uważa tych, u których „zaburzeniu uległa sfera emocjonalno- 
-wolowa oraz rozwój charakteru i osobowości, co powoduje często za-
kłócenie stosunków społecznych między dziećmi a ich otoczeniem”7 . 
Na uwagę zasługuje jeszcze stanowisko D.H. Stotta8. Podkreśla on, że 
dziecko niedostosowane społecznie nie działa w swoim najlepszym 
interesie, przysparza sobie wielu kłopotów (których samo nie potra-
fi rozwiązać), przejawia skomplikowane reakcje (nieproporcjonalne  

4 W.D. Wall, Wychowanie i zdrowie psychiczne, Warszawa 1960, s. 268.
5 M . Grzegorzewska, Wybór pism, Warszawa 1964, s. 317-318.
6 O. Lipkowski, Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 

1971, s. 37.
7 H . Spionek, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1965,  

s. 275.
8 J . Konopnicki, Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971, s. 20.
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do bodźców i trudne do przewidzenia), nie odnosi sukcesów, czemu 
towarzyszy złe samopoczucie wyrażające się tym, że czuje się nie-
szczęśliwe. 

Przedstawione definicje znane są już od wielu lat. W literaturze 
przedmiotu istnieje ich jednak o wiele więcej9. W związku z przemia-
nami społecznymi, gospodarczymi wciąż pojawiają się nowe ujęcia te-
go problemu. Przy tak wielu stanowiskach trudno o jednoznaczność. 
Brakuje jej zarówno w definiowaniu, jak i w interpretowaniu niewła-
ściwych zachowań. Różnice dotyczą najczęściej przyczyn, przejawów 
i motywacji. Według K. Szczutowskiej10, pomimo różnic wszystkie 
określenia niedostosowania społecznego wskazują na istnienie cech 
wspólnych. Autorka wymienia: niezgodność z wartościami i normami 
uznawanymi w danym społeczeństwie, bezradność wobec trudnej dla 
jednostki sytuacji i brak pomysłu na jej rozwiązanie, przejawianie po-
staw aspołecznych lub antyspołecznych, zaburzoną „sprawiedliwość 
wewnętrzną” i „zewnętrzną”11 oraz wadliwie funkcjonujący justyfika-
tor12. K. Szczutowska zaznacza, że niedostosowani społecznie nie są 
przestępcami, choć omawiane zjawisko może na tę drogę ich sprowadzić.

Dla rodziców, nauczycieli i wychowawców nie jest ważne, w ja-
ki sposób są definiowane patologiczne zachowania. Bez względu na 
to, czy jest to niedostosowanie, nieprzystosowanie, wykolejenie, 

9 Zob. K. Pospiszyl, E. żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego spo-
łecznie, Warszawa 1985, s. 9; Problemy niedostosowania społecznego, red. L. Mościcka, 
Wrocław 1984, s. 3; B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kra-
ków 2000; B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000; M. Przetaczni-
kowa, M. Sułkowska, Wybrane zagadnienia psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci 
i młodzieży, w: Psychologia kliniczna, red. A. Lewicki, Warszawa 1978, s. 252; J. Konop-
nicki, Niedostosowanie społeczne, dz. cyt., s. 30; L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. 
Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000, s. 22 
i inni .

10 Cyt. za: A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowo-
dzenia szkolne, Kraków 2008, s. 18-19.

11 „Sprawiedliwość wewnętrzna” polega na uczciwym, trafnym stosunku do wła-
snej osoby, „sprawiedliwość zewnętrzna” przejawia się w obiektywnym ocenianiu 
innych ludzi, ich cech osobowości oraz sposobu postępowania, (zob. Z. Zaborowski, 
Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000, s. 55).

12 Justyfikator – zespół sądów powiązanych z oceną wzajemną dotyczącą praw, 
obowiązków i tego, na co jednostka zasługuje w sensie pozytywnym i negatywnym 
(zob. A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia 
szkolne, dz. cyt., s. 19).
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demoralizacja czy zaburzenie zachowania, skutkuje ono tym samym: 
agresją, wymuszeniami, uzależnieniami, wszczynaniem konfliktów, 
wagarowaniem, znęcaniem się nad innymi, zastraszaniem, możliwym 
konfliktem z prawem itp. Wiele z negatywnie ocenianych zachowań 
nie ma usankcjonowania w przepisach prawa karnego. Chodzi tu o za-
chowania „pozornie mniej dotkliwe dla ofiary, jak na przykład formy 
agresji słownej (przezwiska, oszczerstwa, zniewagi, wyśmiewanie, 
szydzenie, szantażowanie i inne), fizycznej (uderzenia, popchnięcia, 
szturchanie, podstawianie nogi i inne) czy przemieszczonej (niszcze-
nie mienia, «nabieranie», podpalenia i inne szkodliwe zdarzenia, drę-
czenie zwierząt)”13. Na te negatywne zachowania najbliższe środowi-
sko sprawcy musi umieć reagować. W miarę możliwości powinno też 
im zapobiegać.

Analizując statystyki policyjne, doniesienia z badań oraz informacje 
dostarczane przez media, dostrzega się wzrastającą liczbę zachowań 
aspołecznych wśród dzieci i młodzieży. O niebezpieczeństwie zwią-
zanym z rozwojem patologii niejednokrotnie dyskutowano w Sejmie. 
W dniu 7 maja 1998 roku Sejm RP podjął uchwałę w sprawie przeciw-
działania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich14. Czte-
ry lata później po raz kolejny dostrzeżono wagę problemu i w 2002 
roku Prezes Rady Ministrów wydał Zarządzenie nr 37 z dnia 25 marca 
w sprawie powołania Zespołu do spraw Opracowania Programu Za-
pobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 
Dzieci i Młodzieży15. Efektem prac Międzyresortowego Zespołu jest 
obszerny dokument, który już w pierwszym akapicie wstępu obliguje 
do wzmocnienia i skumulowania działań zapobiegawczych: „Niepoko-
jące sygnały o zwiększaniu się rozmiarów niedostosowania społecz-
nego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz mała skuteczność 

13 G. Miłkowska, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkol-
na, w: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, red .  
M. Deptuła, Bydgoszcz 2005, s. 303.

14 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie prze-
ciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich, Monitor Polski 
1998, nr 14, poz. 207 (M.P. Nr 14, poz. 207).

15 Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Monitor Polski 2002, nr 12, 
poz. 216 z dnia 29 marca 2002 r. (M.P. Nr 12, poz. 216).
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dotychczasowych, rozproszonych programów, zrodziły konieczność 
skoordynowania przedsięwzięć wszystkich podmiotów zobligowanych 
ustawowo do prowadzenia działań zapobiegawczych oraz włączenie 
w nie samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i wszyst-
kich, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia”16. Program był 
realizowany do 2009 roku, a rokroczne sprawozdania ukazywały zmie-
niające się skale przestępczości dzieci i młodzieży, na przykład w 2006 
roku nastąpił wzrost liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, 
a także ich brutalizacja. Pomimo tego w ostatnim sprawozdaniu wnio-
skowano o zaprzestanie realizacji programu i w listopadzie 2010 roku 
Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji postanowiła odstąpić od dalszej realizacji Programu Zapobie-
gania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 
i Młodzieży. Jako powody wskazano między innymi brak środków fi-
nansowych, pokrywanie się zadań z zapisanymi w innych projektach 
(np. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Razem bezpieczniej”) oraz zbyt 
dużą liczbę programów profilaktycznych dotyczących tego obszaru, za-
równo rządowych, ministerialnych, jak i lokalnych, co było powodem 
trudności w określeniu zadań i podmiotów za nie odpowiedzialnych.

Szkoła jako podmiot odpowiedzialny za wychowanie

Nawet jeśli przy konstruowaniu programów rządowych trudno 
ustalić podmioty odpowiedzialne za realizację zadań mających na celu 
zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, nikt nie ma wątpliwości, 
że odpowiedzialność w tej kwestii w dużej mierze spada na szkołę. 
W literaturze przedmiotu niejednokrotnie to właśnie szkoła jawi się 
jako środowisko determinujące niewłaściwe zachowania. I. Rudek17 
zwraca uwagę, że szkoła jest miejscem, gdzie zjawiska patologiczne 
pojawiają się dość często. Jako istotne uwarunkowania takiego stanu 
rzeczy wskazuje między innymi: przewagę funkcji dydaktycznej nad 

16 http://www.msw.gov.pl/portal/pl/199/4203/Program_Zapobiegania_Niedo sto- 
sowaniu_Spolecznemu_i_Przestepczosci_Wsrod_Dzieci_i.html (dostępu: 20.12.2012)

17 I. Rudek, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Dysfunkcjonalny wpływ 
szkoły, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, red. E. Kozioł,  
E. Kobyłecka, Zielona Góra 2000, s. 95-105.
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wychowawczą i opiekuńczą, brak miejsca na indywidualizację, stawia-
nie planowej realizacji programu nauczania nad diagnozowaniem i po-
znawaniem potrzeb dziecka, a także niewłaściwe kontakty pomiędzy 
domem a szkołą. Autorka jako czynnik patogenny wskazuje też osobę 
nauczyciela. Zarzuca mu między innymi niski poziom wiedzy na temat 
niedostosowania społecznego, brak umiejętności porozumiewania się 
z uczniami, niesprawiedliwość, brak zaufania do ucznia, niewiarę w je-
go możliwości, upokarzanie, tłumienie aktywności ucznia itp. Intere-
sujący jest fakt, że o czynnikach prowadzących do niedostosowania 
społecznego związanych ze szkołą pisała już trzydzieści lat temu J. Do-
roszewska. Wymieniała wtedy: przeładowane programy, brak pomo-
cy udzielanej przez dom, złe metody nauczania, zbyt trudne zadania 
stawiane dzieciom bez zrozumienia ich potrzeb, niesprawiedliwość 
i brak obiektywizmu nauczyciela, obojętność na pozaszkolne przeży-
cia dziecka i wczesne objawy demoralizacji, niewłaściwą współpracę 
szkoły z domem oraz brak autorytetu społecznego18. Pomimo upływu 
czasu i prowadzonych reform w szkolnictwie odnosi się wrażenie, że 
problemy, które poruszyła Doroszewska, są nadal aktualne. 

Trzeba pamiętać, że dziecko nie pojawia się u progu szkoły jako 
tabula rasa, którą nauczyciele i wychowawcy mogą zapełnić zgodnie 
z programami i wymaganiami społecznymi, przekazując pakiet wie-
dzy, zasad i norm. Każdy z uczniów przychodzi do szkoły wyposażo-
ny w doświadczenia zaczerpnięte z różnych środowisk. Nie tylko ze 
środowiska rodzinnego, także z sąsiedztwa i grup rówieśniczych. Bez 
względu na jakość tych doświadczeń szkoła powinna zapewnić każde-
mu uczniowi właściwe warunki do rozwoju. Oznacza to, że musi umieć 
rozpoznawać trudności dziecka i pomagać mu w przezwyciężaniu kło-
potów, jakie pojawiają się podczas edukacji. Fundamentem skuteczne-
go wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest właściwa diagnoza 
i szybka reakcja na pojawiające się nieprawidłowości. 

O zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej traktuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 listopada 2010 roku19. W jego myśl pomoc psychologiczno-pedago-

18 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, Wrocław 1981, s. 619.
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i or-

ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-
łach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)
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giczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych po-
trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości 
psychofizycznych ucznia. Wspomniane potrzeby i możliwości mogą 
wynikać z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z za-
grożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, 
ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji ję-
zykowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub trauma-
tycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych 
związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędza-
nia czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adapta-
cyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą. W celu 
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dy-
daktycznych oraz w rozwijaniu umiejętności wychowawczych otrzy-
mują też rodzice i nauczyciele20. Beneficjentami działań pomocowych 
są wszyscy uczniowie, którzy potrzebują wsparcia ze względu na roz-
poznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Stosownej pomocy mogą 
udzielać uczniom nauczyciele, wychowawcy, jak również specjaliści 
(psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi). Do współ-
pracy z nimi są zobligowani rodzice, poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, inne placówki oraz orga-
nizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży 
i rodziny. Inicjatorami działań pomocowych mogą być zarówno sami 
uczniowie i ich rodzice, jak również nauczyciele, wychowawcy, specja-
liści, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy pomoc nauczyciela. 
Jako formy pomocy wskazano klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistycz-
ne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne), 
zajęcia związane z wyborem kierunku i zawodu, porady i konsultacje. 

W rozporządzeniu zwrócono uwagę na zespołową formułę pracy 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pro-
wadzących zajęcia z danym uczniem. Zespół jest powoływany przez 
dyrektora placówki, który ustala formy, sposoby pracy, wymiar i czas 
trwania pomocy. Do zadań zespołu należy planowanie i koordynowanie 

20 Tamże.
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świadczonego wsparcia. Z kolei pracę zespołu może koordynować oso-
ba wskazana przez dyrekcję. W związku z wykonywaniem poszczegól-
nych zadań spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb21 .

W paragrafie 29 omawianego rozporządzenia dodatkowo określo-
no zadania pedagoga i psychologa. Należy do nich „prowadzenie badań 
i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron 
uczniów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobie-
ganie zaburzeniom zachowania, oraz realizacja różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkol-
nym poszczególnych uczniów”22 .

W związku z tym, że wzrasta liczba dzieci i ludzi młodych objętych 
wsparciem psychologiczno-pedagogicznym23, warto ukazać starania 
nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów zaangażowa-
nych w organizowanie tej pomocy. To dzięki ich pracy uczniowie za-
grożeni niedostosowaniem społecznym mogą liczyć na rzetelną dia-
gnozę, szybkie działania i adekwatną terapię socjalizującą.

Niniejszy artykuł omawia problem wsparcia psychologiczno- 
-pedagogicznego, jakiego podejmuje się szkoła w pracy z dzieckiem 
zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Dla zobrazowania pro-
blemu zastosowano studium przypadku pracy psychologa szkolnego 
z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Jako obszary działań autorki wymieniają: umiejętność prawidło-
wego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych 
z rówieśnikami i dorosłymi, samoświadomość, szczególnie w zakresie 
odczuwanych emocji, umiejętność wyrażania emocji w sposób ak-
ceptowany społecznie, przestrzeganie obowiązujących norm i zasad, 
nabycie kompetencji społecznych, takich jak asertywność czy umie-
jętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, oraz osiąganie 
satysfakcjonujących wyników w nauce.

21 Tamże.
22 Tamże.
23 Uzasadnienie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie za-

sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach: http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/
TOMEK/uzaspomoc.pdf (20.12.2012)
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Psychologiczno-pedagogiczne formy wsparcia –  
studium przypadku

Kofi ma 14 lat. Jest jedynym czarnoskórym chłopcem w wiejskim 
gimnazjum gromadzącym uczniów z terenu całej gminy. Nie jest mu 
łatwo nie tylko ze względu na inny kolor skóry, ale też dlatego, że jest 
to już drugie jego gimnazjum. Do obecnej szkoły trafił z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedo-
stosowaniem społecznym. Poniżej zostanie zaprezentowana jego hi-
storia, zostaną opisane zastosowane formy wsparcia psychologiczno-
-pedagogicznego, a następnie będzie przedstawione funkcjonowanie 
chłopca i prognozy na przyszłość.

Kofi, podobnie jak jego mama, urodził się w Polsce. Jego dziadko-
wie mieszkają w Kenii i Kongo. Ze względu na młody wiek rodziców 
i ich ówczesną sytuację życiową chłopiec pierwsze lata życia spędził 
u dziadków w Kenii. Następnie wrócił do Polski, do dużego miasta, 
gdzie uczęszczał do przedszkola i szkoły podstawowej. 

Z dostarczonych dokumentów i opinii wynika, że już w przedszkolu 
zaczęły się problemy chłopca. Jego zachowanie było opisywane jako 
negatywistyczne i nieuporządkowane. W szkole podstawowej dodat-
kowo rozwinęły się zachowania aspołeczne, wulgarne odzywki wobec 
nauczycieli, kłamstwa, podkradanie drobnych rzeczy, prowokowanie 
kolegów do zachowań ryzykownych i niebezpiecznych. W czwartej 
klasie po raz pierwszy został zawieszony w prawach ucznia. 

Wraz z pogarszającym się zachowaniem Kofi uzyskiwał coraz słab-
sze wyniki w nauce mimo wyższych niż przeciętne możliwości intelek-
tualnych. W badaniu przeprowadzonym w szóstej klasie chłopiec od-
znaczał się dobrym rozwojem słownym, miał duży zasób wiadomości, 
bardzo dobrze liczył, był spostrzegawczy, przejawiał wysokie zdolno-
ści w zakresie myślenia abstrakcyjnego. Trudność sprawiała mu dłuż-
sza koncentracja uwagi, powiązania wzrokowo-ruchowo-przestrzen-
ne i uczenie się wzrokowo-ruchowe.

Pod koniec szóstej klasy pojawiały się coraz częstsze problemy wy-
chowawcze. Chłopiec zachowywał się nadpobudliwie, łamał reguły 
i zasady współżycia społecznego, zastraszał inne dzieci, wyśmiewał 
się z nich, stwarzał też wiele sytuacji niebezpiecznych dla otocze-
nia. Mimo licznych rozmów i rozumienia oczekiwań nauczycieli Kofi 
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zachowywał się coraz gorzej. Chłopiec nie przewidywał konsekwencji 
swoich działań, wybuchał gwałtowną złością, często nagle i nieprze-
widywalnie zmieniał się jego nastrój. Z tego powodu wydano wobec 
Kofiego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W orzeczeniu zalecono 
naukę w szkole zapewniającej jak najlepsze warunki rozwoju emo-
cjonalnego i edukacyjnego, najlepiej w warunkach klasy integracyjnej 
z systematyczną, codzienną i indywidualną opieką pedagoga wspoma-
gającego. Zaproponowano objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycz-
nymi, indywidualizowanie podejścia edukacyjnego i wychowawczego 
względem niego, stosowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
metod odpowiednich dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. 
Również rodzicom poradzono podjęcie terapii rodzinnej. 

Kofi bardzo niechętnie wypowiada się o pierwszych latach swojej 
edukacji. Na pytania o to, czy był akceptowany, czy dzieci mu doku-
czały, reaguje dużym pobudzeniem nerwowym, ukrywa twarz w dło-
niach, nie chce o tym rozmawiać. Ożywia się dopiero, wspominając ko-
niec szkoły podstawowej. Całą winę za swoje zachowanie przypisuje 
prowokacji kolegów lub nieszczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

W czasie uczęszczania do szkoły podstawowej nastąpiły istot-
ne zmiany w życiu chłopca. Rodzice siedmioletniego Kofiego wzięli 
ślub, a na świat przyszło rodzeństwo młodsze od niego odpowiednio  
o 8 i 10 lat. Kiedy chłopiec skończył szóstą klasę, cała rodzina prze-
prowadziła się na wieś, ale życie szkolne i praca zostały w oddalonym 
o trzydzieści kilometrów mieście. 

Mimo iż Kofi rozpoczął naukę w gimnazjum w klasie integracyjnej, 
nie poprawił ani swoich ocen, ani zachowania. Uzyskiwał bardzo niskie 
wyniki w nauce. Na koniec pierwszej klasy zdawał dwa egzaminy po-
prawkowe. Pomimo zaleceń i propozycji chłopiec tylko sporadycznie 
korzystał z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Na lek-
cjach pracował niesystematycznie. Rzadko odrabiał zadania domowe. 
Zazwyczaj był nieprzygotowany do lekcji. Jego uwaga na zajęciach była 
rozproszona, jeśli nie znajdował się przy nim nauczyciel wspomagają-
cy. Kofi często przynosił do szkoły zbędne przedmioty, którymi bawił 
się w trakcie lekcji. Pod koniec roku szkolnego zaczęły się też pojawiać 
narzędzia niebezpieczne, takie jak nóż czy zapalniczka. Chłopiec często 
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opuszczał zajęcia i spóźniał się na lekcje. Był zamieszany w zniszcze-
nie sprzętu szkolnego. Nadal występowały duże problemy w relacjach 
z rówieśnikami. Kofi obrażał swoich kolegów i koleżanki, zastraszał 
ich, podawał nieprawdziwe informacje na ich temat, by skłócić ich  
z sobą, obarczał ich winą za swoje wykroczenia. Chłopiec bardzo czę-
sto kłamał mimo oczywistych faktów świadczących przeciwko nie-
mu. Dopuścił się też drobnych kradzieży na terenie szkoły i poza nią. 
W opinii ówczesnego wychowawcy klasy szkoła wyczerpała możliwo-
ści udzielania pomocy uczniowi. Również uczęszczanie na zajęcia so-
cjoterapeutyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Utrudniał 
on prowadzenie spotkań terapeutycznych, łamał reguły współżycia 
społecznego, oczerniał rówieśników, nawiązał kontakty z grupami po-
dejrzanymi o posiadanie substancji psychoaktywnych.

W związku z tymi problemami, odległością od miejsca zamieszka-
nia i zbyt małą kontrolą rodzicielską, rodzice postanowili przenieść 
Kofiego do lokalnego gimnazjum ogólnodostępnego. Trafił do dwu-
dziestosześcioosobowej klasy, a jako realizację zaleceń z orzeczenia 
przyznano mu dwie godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych z psy-
chologiem szkolnym. Dzięki temu możliwe było bardziej bezpośrednie 
oddziaływanie na chłopca i udzielanie mu wielostronnego, codzienne-
go wsparcia .

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez rodziców 
oraz obserwując zachowanie Kofiego w nowej szkole, wyznaczono ce-
le i metody pracy z chłopcem. W założeniach przyjęto wypracowanie 
następujących umiejętności:

1. Umiejętność prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami i dorosłymi

W ramach realizacji tego celu zaplanowano zapoznanie się z obec-
nymi relacjami chłopca oraz śledzenie na bieżąco ich rozwoju, a tak-
że obserwowanie sposobów budowania nowych więzi z rówieśnika-
mi i nauczycielami. Istotne jest wskazanie, które z więzi przynoszą 
chłopcu satysfakcję, a które są trudne i z jakiego powodu tak się dzie-
je. Stopniowo uświadamiano chłopcu, że w nawiązywaniu kontaktów 
dających wsparcie pomaga otwartość, prawdomówność, podstawowe 
zaufanie i życzliwość wobec innych. Zdecydowanie trzeba też omó-
wić, jak niszczące konsekwencje dla relacji z rówieśnikami przynosi 
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obmawianie innych, oczernianie ich, obwinianie za swoje wykrocze-
nia. Osobnym tematem powinna być prawdomówność i ukazanie, że 
w perspektywie krótkoterminowej może przynosić niechciane konse-
kwencje, ale w patrzeniu dalekowzrocznym pozwala na zaufanie, któ-
re jest solidnym fundamentem każdej więzi. Istotne jest też uświado-
mienie Kofiemu, że w tak małej i specyficznej społeczności, jaką jest 
wiejska szkoła, opinia o danej osobie szybko się rozpowszechnia za-
równo wśród uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego tak ważne jest dobre 
wykorzystanie kredytu zaufania, który chłopiec otrzymał na starcie. 
Wszystkie powyższe aspekty mają także na celu wzbudzenie poczucia 
sprawstwa i wzięcia współodpowiedzialności za tworzenie sieci sa-
tysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych będących podstawą 
wsparcia społecznego.

Dodatkowy czas przeznaczono na analizę relacji rodzinnych, by 
znaleźć punkty oparcia dla chłopca oraz dostrzec ich wpływ na obecne 
zachowanie dziecka.

2. Samoświadomość, szczególnie w zakresie odczuwanych emocji

W pracy nad tym celem skoncentrowano się na znajomości samego 
siebie. Ułatwia to kontrolę zachowania oraz daje dostęp do zasobów 
znajdujących się w człowieku. Ważne jest omówienie zarówno zalet, 
jak i wad chłopca, by wiedział, co jest jego silną, a co słabą stroną, co 
warto rozwijać, a co eliminować ze swojego zachowania. Dodatkowo 
ważne jest, by Kofi nauczył się rozpoznawania posiadanych umiejęt-
ności, które pomogą mu w budowaniu nowego wizerunku.

Bardzo duży wpływ na zachowanie człowieka mają emocje, dlate-
go spora część czasu zostanie przeznaczona na naukę monitorowania 
uczuć. Wiąże się z tym kolejny wyznaczony cel.

3. Umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

Realizację tego celu warto zacząć od podstaw, którymi są umiejęt-
ności nazywania i rozpoznawania uczuć. Na początek ważne jest okre-
ślenie sytuacji, w których chłopiec odczuwa poszczególne emocje, aby 
wiedział, co wprawia go w stan zadowolenia, co powoduje strach, co 
go smuci, a co wywołuje złość. Na bazie tych doświadczeń można roz-
mawiać o intensywności uczuć, a także o różnicy w reakcji chłopca za-
leżnie od ich natężenia. 
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Następnym krokiem będzie opisanie fizjologicznych wskaźników 
emocji, po których można rozpoznać, jakie pojawia się uczucie, zanim 
urośnie ono tak, że będzie trudne do opanowania. Na koniec istotne 
będzie uświadomienie chłopcu, że wszystkie uczucia są ważne i z ja-
kiegoś powodu potrzebne w życiu, dlatego nie należy zaprzeczać ich 
istnieniu czy próbować sprawić, żeby się nie pojawiały. Warto nauczyć 
się wyrażać je w sposób akceptowany społecznie, tak żeby nie ranić 
i nie krzywdzić innych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ade-
kwatnemu wyrażaniu złości w tak specyficznym miejscu, jakim jest 
szkoła. Kofi będzie mógł te zachowania przećwiczyć, a w razie zaist-
nienia realnej trudnej dla niego sytuacji na bieżąco analizować swoje 
postępowanie i wyciągać wnioski.

4. Przestrzeganie obowiązujących norm i zasad

Ze względu na to, że Kofi doskonale zna zasady, które obowiązu-
ją w jego otoczeniu, a mimo to ich nie przestrzega, zostanie najpierw 
przedyskutowana rola reguł w funkcjonowaniu świata. Warto wyobra-
zić sobie, jak wyglądałby świat bez zasad i jakie bezpośrednie konse-
kwencje wynikałyby z tego dla chłopca, jakie pojawiłyby się zagrożenia 
związane z bezprawiem, co by się wówczas liczyło, jak on odnalazłby 
się w takiej rzeczywistości. Aby jeszcze lepiej przybliżyć ten problem, 
można zagrać w grę „bez żadnych reguł”, w której każdy może wszyst-
ko, a następnie omówić ułatwienia i kłopoty z tego wynikające. Celem 
tych działań jest ukazanie, że zasady czynią świat bardziej bezpiecz-
nym i przewidywalnym, ułatwiają budowanie relacji, uczą odpowie-
dzialności za siebie i za drugiego człowieka.

Drugi krok to przeanalizowanie zysków i strat wynikających z prze-
strzegania zasad w świecie nastolatka. Warto zastanowić się wraz 
z chłopcem, co zyskuje, łamiąc reguły postępowania. Na ile ważna jest 
dla niego dobra zabawa, akceptacja rówieśników i zwrócenie uwagi 
osób dorosłych? Trzeba też ukazać, jak te zyski można osiągnąć w in-
ny, bardziej konstruktywny sposób. Konieczne jest określenie ewen-
tualnych strat w postaci pogorszenia stosunków międzyludzkich, 
konsekwencji prawnych, słabszych wyników w nauce oraz złej opinii 
w środowisku lokalnym, która rzutuje na przyszłość.

Przy okazji przygotowań do pracy nad tym celem warto też zaan-
gażować rodziców i omówić z nimi system zasad domowych, a także 
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konsekwencji, które wynikają z niewywiązywania się z nich. Ponadto 
należy ustalić procedury współpracy ze szkołą w tym zakresie.

5. Nabycie kompetencji społecznych, takich jak asertywność czy 
umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

W ramach pracy nad relacjami będzie omówiona kwestia asertyw-
ności rozumianej jako umiejętność wyrażania własnego zdania i emo-
cji z zachowaniem szacunku wobec rozmówcy. Ważne jest ukazanie 
Kofiemu, że asertywność jest środkiem kontinuum między uległością 
a agresją. Chłopiec powinien się nauczyć, jak w jego przypadku od 
agresji przejść w stronę adekwatnego wyrażania odczuć, opinii i po-
trzeb. Niezbędna wydaje się tu nauka budowania komunikatów JA. 
Polegają one na przyznaniu, że moje uczucia, pragnienia czy oczeki-
wania przynależą do mnie i biorę za nie odpowiedzialność. Ćwiczenia 
skoncentrują się na umiejętności wyrażania i przyjmowania opinii, 
potrzeb, życzeń, krytyki i pochwał. Chłopiec będzie mógł też potreno-
wać odmawianie w sposób nieuległy i nieraniący innych. Dodatkowo 
istotne jest, by Kofi rozwinął empatię i w swoich działaniach brał pod 
uwagę odczucia innych osób.

Następnie zostaną omówione zagadnienia związane z konfliktem, 
jego definicja, a także zalety i wady sporu jawnego i ukrytego. Istot-
ne będzie zapoznanie chłopca z metodami rozwiązywania konfliktów, 
takimi jak współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie się lub ry-
walizacja. Wskazane zostaną korzyści i straty każdego z tych sposo-
bów działania oraz sytuacje, w których warto z nich korzystać, szcze-
gólnie po przeanalizowaniu istoty relacji i wyznaczonego celu. Warto 
też uświadomić Kofiemu, że konflikt może być konstruktywny lub nie 
i że często zależy to od podjętych przez nas działań. Przedyskutowane 
zostaną przygotowane uprzednio casusy oraz, jeśli się pojawią, bieżące 
sytuacje sporne.

6. Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w nauce

Ważnym elementem podjętych działań będzie monitorowanie bie-
żących wyników w nauce i ewentualna pomoc chłopcu, jeśli nie rozu-
miałby jakiegoś zagadnienia. Oprócz tego istotne będzie znalezienie 
silnych punktów, na których mogłaby się oprzeć jego praca, a także do-
pilnowanie uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
z przedmiotów sprawiających mu trudność. 
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Drugim aspektem będzie wzbudzanie motywacji do nauki poprzez 
dostrzeganie sukcesów oraz stawianie celów krótkoterminowych. 
Warto też zająć się pomocą w planowaniu poszczególnych zadań 
i dzieleniu ich na mniejsze części. Również istotne wydaje się regular-
ne sprawdzanie, czy plany zostały zrealizowane, oraz analiza tego, co 
ułatwiało, a co utrudniało ich wykonanie.

Zaprezentowane cele są realizowane stopniowo od trzech miesię-
cy. Poniżej zostaną opisane podjęte do tej pory działania oraz obecne 
funkcjonowanie chłopca w szkole.

W dniu przepisania Kofiego do nowej szkoły przeprowadzono 
z nim rozmowę na temat obowiązujących w tej szkole zasad i konse-
kwencji ich łamania. Chłopiec już w pierwszym tygodniu swej obecno-
ści sprawdzał, na ile wypowiedziane słowa są prawdziwe i próbował 
przekraczać granice: przynosił do szkoły różne zakazane rzeczy, takie 
jak: petardy czy ostrza do nożyków, przeszkadzał w lekcjach wulgar-
nymi uwagami, oszukiwał nauczycieli. Za wszystkie te próby poniósł 
adekwatne konsekwencje przewidziane w statucie szkoły. Przeprowa-
dzono także rozmowę z rodzicami, uświadamiając im, w jaki sposób 
niestosowne zachowanie w szkole powinno przekładać się na konse-
kwencje domowe. Ten czas pozwolił na postawienie jasnych granic 
i pokazanie, że są one pilnowane. Takie postępowanie określiło Ko-
fiemu uporządkowaną przestrzeń szkolną, dając podstawy do poczu-
cia bezpieczeństwa, a w perspektywie kilku tygodni do aklimatyzacji 
w nowym środowisku. 

Psycholog w ramach swych działań rozpoczął pracę od budowania 
relacji opartej na zaufaniu i życzliwości. Została omówiona problema-
tyka kłamstwa w tej relacji i jego negatywnych konsekwencji. Ustalo-
no zasadę mówienia prawdy albo odmowy rozmowy na dany temat. 
Warto dodać, że Kofi w określaniu zasobów wsparcia wśród otaczają-
cych go ludzi oprócz rodziny i kolegów wymienił również psychologa 
szkolnego . 

Kofi bardzo szybko zyskał zainteresowanie rówieśników, szczegól-
nie dziewcząt. Wiele z tych kontaktów okazało się powierzchownych 
i krótkotrwałych, ale siedem osób chłopiec wymienił jako osoby dające 
mu wsparcie. Mimo że wypisał więcej koleżanek, to większe znaczenie 
emocjonalne mają dla niego kontakty z kolegami. Gorzej przedstawia 
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się sytuacja w grupie klasowej. W badaniu socjometrycznym nie otrzy-
mał żadnego wyboru pozytywnego, a negatywny aż od trzynastu osób. 
Powodem może być częste przeszkadzanie na lekcjach i dokuczliwe 
uwagi wobec kolegów. Kofi w Teście Zdań Niedokończonych (TZN) 
wyraził opinię, że w jego klasie „jest patologia”, a koledzy „są dziwni”. 
Relacje poza klasą na tyle zaspokajają jego potrzeby społeczne, że ak-
tualnie nie widzi potrzeby zmiany swojego zachowania.

Relacje z nauczycielami układają się bardzo różnie. Niektórych 
chłopiec bardzo lubi i chętnie uczestniczy w ich lekcjach, ale są też ta-
cy, przy których zachowuje się głośno i jest nieuważny. W TZN napisał: 
moi nauczyciele „dobijają mnie” i „są bardzo śmieszni”, gdy nadchodzi 
nauczyciel „udaję normalnego”, natomiast wychowawczyni „jest nawet 
spoko”. Co interesujące, stosunek do nauczycieli nie zależy od stopnia 
postawionych wymagań, a raczej od cierpliwości i okazywanej uwagi. 

Podstawowym jednak wsparciem dla chłopca są jego rodzice, przy 
czym mamę ocenił jako bardziej wspierającą, mimo iż kilkakrotnie 
wspomniał, że „jest nerwowa” i krzyczy. Natomiast o tacie Kofi napi-
sał, że „mój tata i ja dogadujemy się od czasu do czasu”, „jest inteli-
gentny”, „zawsze mnie irytuje ze sprzątaniem”. Kiedy jednak trzeba 
wezwać któregoś z rodziców z powodu zachowania chłopca, zdecydo-
wanie woli on, by był to ojciec. Chociaż relacje rodzinne opisywane 
przez Kofiego i spostrzegane przy wizytach rodziców w szkole są bar-
dzo serdeczne, to jednak rysując swoją rodzinę, chłopiec całkowicie 
pominął samego siebie. Bardzo kolorowo (z zabawkami) narysował 
swoich braci, obok dużą postać mamy i dalej najmniejszą postać taty. 
Na pytanie o to, dlaczego nie umieścił siebie, odpowiedział z dużym 
zniecierpliwieniem, że nie wie, przecież narysował rodzinę, więc o co 
chodzi. Być może różnica wieku między nim a rodzeństwem powodu-
je, że Kofi jest traktowany jako dorosły w rodzinie i nie poświęca mu 
się tyle uwag, ile braciom.

Wsparcie innych osób jest dla chłopca bardzo istotnym elementem. 
Daje mu ono poczucie bezpieczeństwa, bycia ważnym dla kogoś, prze-
konanie o własnej wartości, możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc 
w trudnych sytuacjach, poza tym łagodzi napięcie i poprawia humor.

Rozmowa o samym sobie okazała się dla Kofiego bardzo trudna. 
Wielokrotnie zmieniał temat, opowiadał o innych osobach, kilka razy 
rozpoczynał to samo ćwiczenie. Wśród swoich zalet wymienił bycie 
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zabawnym, uśmiechniętym, radosnym, towarzyskim i troskliwym. 
Jako wady podał nerwowość i „robienie głupot”. Trudno mu jednak 
powiązać te cechy z konkretnym zachowaniem. Kofi dostrzega takie 
swoje umiejętności jak gotowanie, znajomość obsługi komputera i gry 
na nim, mechanikę i drobne naprawy oraz rozmowę z innymi osobami. 
W szkole wykorzystuje tylko tę ostatnią umiejętność. 

Szczególną trudność sprawia chłopcu rozmowa o emocjach. Po-
trafi opowiedzieć, czym się charakteryzują poszczególne uczucia, ale 
niełatwo mu dopasować konkretne sytuacje ze swojego życia z nimi 
związane. Jest to obszar wymagający jeszcze pracy i wysiłku. Póki co 
jedynie bieżące zachowania o dużym nasileniu emocjonalnym są oma-
wiane i korygowane.

Największym jednak problemem okazało się przestrzeganie norm 
i zasad. Kofi bardzo często w drobnych sprawach przekracza ustalone 
granice, mając w zanadrzu zawsze jakieś wytłumaczenie, które najczę-
ściej okazuje się kłamstwem. Konsekwencje względem niego są wycią-
gane na bieżąco, a rodzice stale angażują się w proces wychowawczy 
syna. Zdarzają się jednak nietrafione interwencje, jak wtedy, gdy po 
podłożeniu gwoździ pod koła autobusu szkolnego przez tydzień miał 
chodzić do szkoły piechotą. W rezultacie, Kofi zaczął się spóźniać na 
lekcje, a do tego stał się „bohaterem” kolegów i szybko znalazły się 
osoby, które chciały mu w tym chodzeniu towarzyszyć. Trzeba zatem 
bardzo wnikliwie zastanawiać się nad doborem kar, by wyeliminować 
korzyści, które chłopiec może z nich odnieść. Okazało się też, że me-
tafora bezprawia bardzo przemówiła do chłopca, ale bieżące korzyści 
emocjonalne związane z akceptacją przez rówieśników są tak duże, że 
mimo deklaracji słownych nie zmienił swojego zachowania.

Ze względu na pilniejsze potrzeby nie udało się jeszcze rozpocząć 
pracy związanej z kształtowaniem kompetencji społecznych. Na bie-
żąco w rozmowie są ćwiczone komunikaty JA, ale stare, silne przyzwy-
czajenia wciąż dominują w komunikacji.

Dużo uwagi poświęcono znalezieniu mocnych stron ucznia w zakre-
sie nauki szkolnej i motywowaniu do niej. Zdiagnozowano wzrokowo-
czuciowy styl uczenia się oraz zdolności w zakresie inteligencji inter-
personalnej. Omówiono tygodniowy plan zajęć szkolnych i domowych. 
Okazało się, że Kofi bardzo wiele czasu spędza przed komputerem lub 
telewizorem. We współpracy z rodzicami próbowano ograniczyć ten 
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czas. Raz w tygodniu sprawdzano bieżące oceny chłopca i w razie po-
trzeby planowano ich poprawę. Również w związku z licznymi ocena-
mi niedostatecznymi z matematyki zmobilizowano chłopca do uczęsz-
czania na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z tego przedmiotu.

Kofi należy do grupy uczniów sprawiających problemy, ale nie bar-
dziej niż wielu jego rówieśników. Przez te trzy miesiące otrzymał je-
dynie sześć negatywnych uwag z zachowania, przy czym w ostatnim 
miesiącu żadnej. Jest bardzo aktywnym chłopcem i lubi zwracać na 
siebie uwagę otoczenia. Równocześnie swoją radością i otwartością 
budzi wiele sympatii. Na bieżąco sprawdza, czy ustalone zasady są 
przestrzegane, a postawione wymagania egzekwowane. Wszystko to 
jednak dzieje się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. 

W szkole funkcjonuje dobry przepływ informacji. Dzięki temu 
wszystkie trudne sprawy i niewłaściwe zachowania mogą być oma-
wiane na bieżąco. Dużą zaletą jest również mała społeczność lokalna, 
a przez to zwiększona kontrola zachowania i mniejsze możliwości 
kontaktu z grupami przestępczymi. Bardzo częsty jest również kon-
takt rodziców ze szkołą, co wzmaga spójność przeprowadzanych od-
działywań wychowawczych. 

Wydaje się, że dzięki realizacji planu rewalidacji, poświęcaniu 
chłopcu uwagi, wspieraniu go w bieżących działaniach, byciu konse-
kwentnym w przestrzeganiu zasad Kofi ma szansę z powodzeniem 
ukończyć tę szkołę i konstruktywnie przejść przez burzliwy czas  
dojrzewania .
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